BASES PROGRAMA DE BEQUES FUNDACIÓN AGBAR
El programa de beques Fundació Agbar està destinat a fomentar el desenvolupament
professional en l'àmbit del medi ambient i la gestió dels residus.
Les bases que regiran la present convocatòria són les següents:
1. Les ajudes incloses en aquesta convocatòria són 4 beques de 700€ equivalents al 50% del cost
de la matrícula per cursar el Curs de Formació Contínua en “Economia Circular: de residus a
recursos i Energia” impartit per professorat UPC junt amb experts de l’empresa SUEZ SPAIN.
Fundació Agbar assumirà directament, a nom del sol·licitant, l'import becat, aplicant si s'escau
les retencions fiscals que corresponguin.
2. El període per fer la sol·licitud per al programa de beques Fundació Agbar s'iniciarà el 17 de
juliol de 2017 i finalitza el 4 de desembre de 2017.
3. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits:
•
•
•

Assumir a títol individual el cost de la matrícula del programa
Ser titulat universitari o acreditar la formació necessària per a l'accés al programa
Estar admès al programa

En cap cas podran ser beneficiaris d'aquests ajuts empleats, becaris i / o col·laboradors de
qualsevol societat o entitat que formi part del Grup Suez (entenent-se com a tal a Suez Spain, SL
i a totes les entitats en què aquesta manté una relació de participació accionarial o similar, bé
directament o indirectament, independentment del percentatge de participació que ostenti en
elles).
4. La documentació necessària per formalitzar la sol·licitud és la següent:
•

•

Currículum Vitae: ha d'incloure totes les dades personals i de contacte, així com una
descripció de les titulacions acadèmiques amb les seves qualificacions i l'experiència
professional.
Carta de motivacions: han d'exposar els motius per fer el programa i la necessitat de la
beca per cursar-lo, atenent especialment els aspectes socioeconòmics.

5. Fundació Agbar es reserva el dret a sol·licitar documentació addicional que acrediti
l'esmentat, tant al CV com a la carta de motivacions, com ara expedients acadèmics, referències
professionals, declaració de la renda o altres documents de caràcter econòmic, prestació per
desocupació, etc. En el cas de no poder justificar algun d'aquests aspectes, la sol·licitud de beca
serà rebutjada.
6. La documentació haurà de ser enviada abans de la data límit a l’adreça de correu
miquel.della.santa@talent.upc.edu.

Els criteris d'atorgament es regiran per la següent puntuació:
•

•
•

CV: fins a 35 punts (es valoraran aspectes com les qualificacions, l'experiència
professional, els projectes realitzats, la mobilitat geogràfica, el coneixement d'idiomes,
etc.).
Situació socioeconòmica: fins a 35 punts (es valoraran aspectes com: els recursos
econòmics limitats, les càrregues familiars, la situació d'atur, etc.).
Motivació personal: fins a 30 punts. S'haurà de presentar la carta d'admissió concedida
per l'Escola de l'Aigua a cada interessat després de l'entrevista realitzada amb el
responsable del programa.

La resolució de la concessió de les beques es fixa per al 10 de gener de 2018.
El resultat serà comunicat per telèfon i / o correu electrònic a totes les persones que hagin
realitzat una sol·licitud de beca. Fins aquesta data, Fundació Agbar es reserva el dret a retirar la
present convocatòria o de canviar aquestes Bases.
9. El beneficiari de la beca haurà de satisfer íntegrament l'import restant en els períodes
establerts en el contracte de matrícula, que s'emetrà un cop comunicat el resultat de la beca.
En cas de no realitzar el pagament en aquests períodes, perdrà el dret a la beca.
10. La quantitat a pagar no estarà subjecta a altres descomptes o ajuts.
11. Les dades de caràcter personal d'aquelles persones que sol·licitin una beca passaran a formar
part de la base de dades titularitat de Fundació Agbar, amb la finalitat de gestionar la tramitació
i gestió de les beques així com per enviar-los informació sobre activitats de la Fundació Agbar.
12. L'òrgan que decidirà la cessió de les beques és el Tribunal de Resolució i està format per la
Direcció de la Fundació Agbar. La decisió del Tribunal de Resolució tindrà caràcter definitiu i no
admet cap tipus de recurs.
14. Fundació Agbar es reserva el dret de canviar aquestes bases, comunicant-ho en
www.fundacioagbar.org, i sense previ avís, així com el d'anul·lar la present convocatòria en els
termes que estableix el punt 9 d'aquestes Bases.
15. El fet de presentar la sol·licitud al programa de beques Fundació Agbar pressuposa
l'acceptació d'aquestes bases.

A Barcelona, 10 de juliol de 2017

