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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es fa pública la
convocatòria d’ajuts CONNECTA UB 2 per garantir la connectivitat a internet i l’ús
temporal d’ordinadors portàtils per als estudiants de la Universitat de Barcelona
amb dificultats econòmiques

La greu crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha determinat l’adopció de diferents
disposicions legals pel Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya des
del mes de març, que han afectat als àmbits sanitari, social, econòmic i també educatiu,
amb referència específica a l’ensenyament universitari.
En aquest context i a partir de la declaració de l’estat d’alarma el mes de març de 2020,
que va determinar la suspensió de l’activitat docent presencial, la Universitat de
Barcelona, conscient de la dificultat que aquest canvi en la docència i avaluació podia
comportar per als estudiants que, per motius econòmics, tinguessin dificultats per accedir
als mitjans tecnològics necessaris per seguir les classes amb normalitat, i per tal
d’intentar mitigar la bretxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats, aprovà el curs
2019/2020 les bases de 3 convocatòries extraordinàries del programa d’ajuts
CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l’ús temporal d’ordinadors
portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques,
les quals totes han estat ja resoltes.
Coincidint amb l’inici del nou curs acadèmic 2020/2021 i tenint en compte la previsió
d’lmplementació d’un model de docència mixta, 5 d’octubre de 2020 el rector aprova una
nova convocatòria Connecta UB.
El mes de novembre es detecta que hi ha col·lectius que no poden accedir a la
convocatòria abans esmentada atès que no reuneixen els requisits necessaris per
demanar la beca general o la beca equitat, bé per no complir els requisits acadèmics o bé
per no ser resident a Espanya. Aquesta circumstància, així com l’aprovació per part del
Govern de la Generalitat de mesures que determinen la suspensió de tota la docència
presencial, llevat de les pràctiques i l’avaluació, determinen la necessitat de la publicació
d’una nova convocatòria adreçada a aquests col·lectius específics, Connecta UB 2, la
qual es regeix per les següents bases

Així, donat que l’article 134 dels vigents Estatuts de la Universitat de Barcelona disposa
que dins de les seves disponibilitats pressupostàries, la Universitat de Barcelona ha de
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preveure la concessió de beques i ajuts, i en virtut de les competències que em confereix
la legislació vigent, i en especial l’article 73 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona,

RESOLC
Primer.- Convocar els ajuts CONNECTA UB 2 per a garantir la connectivitat a internet i
l’ús temporal d’ordinadors portàtils per als estudiants de la Universitat de Barcelona amb
dificultats econòmiques que no es poden acollir a la convocatòria CONNECTA UB, que
es regiran per les bases que es publiquen com a annex I.
El termini de presentació de sol·licituds serà del 26 de novembre de 2020 fins a la
finalització del curs acadèmic.
Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació i tenint en compte el compliment
dels requisits, fins l’exhauriment d’existències i es notificarà a l’estudiant adjudicatari per
correu electrònic.
Finalitzat el curs es publicarà a la seu electrònica de la UB el tancament de la
convocatòria i el llistat d’adjudicataris.
Segon.- El programa d’ajuts CONNECTA UB 2 compta amb uns recursos inicials de 15
ordinadors portàtils i 10 targetes SIM.

Tercer.- Publicar la present resolució a la seu electrònica de la UB i comunicar-la a la
Cap de Beques i Ajuts a l’Estudiant per tal que faci la difusió que s’escaigui.
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Rector

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata
executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de
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la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Això no obstant, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució un
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas no es pot
interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del
recurs de reposició.
Les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en
defensa dels seus drets.

