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CONVOCATÒRIA 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 

 

 

La greu crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’any 2020 va obligar el Govern de l’Estat 
espanyol a prendre diverses mesures excepcionals, entre les quals la declaració de l’estat 
d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, prorrogat posteriorment pel Reial 
decret 476/2020, de 27 de març, i la consegüent normativa de desenvolupament, que ha afectat 
els àmbits sanitari, social i econòmic de tot l’Estat. 
 
La Universitat de Barcelona, es va adaptar a la normativa i es  va suspendre la docència i 
l’avaluació presencial pel curs 2019/2020  
 
La Universitat, 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, va habilitar una partida excepcional de 
100.000 euros, ampliables amb les aportacions que es poguessin aconseguir d’empreses, 
institucions i particulars, per fer front a l’adquisició de portàtils i a la connectivitat. 
 
En aquest sentit la Universitat de Barcelona 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. 
El curs 2020/2021 també es van aprovar les bases de dues convocatòries del Programa d’ajuts 
CONNECTA UB que també han estat resoltes 
 
 
Amb l’inici del nou curs acadèmic 2021/2022 en què algunes classes seran impartides de forma 
mixta i davant la incertesa de l’evolució de la pandèmia, es fa necessària l’aprovació d’una nova 
convocatòria Connecta UB. 
 
La vicerectora d’Estudiants i Participació, de conformitat amb el que preveu l’Estatut de la 
Universitat de Barcelona i d’acord amb els compromisos de l’equip de govern, ha aprovat les 
següents bases: 
 
 
 
 
 



 

BASES 
 
1. Objecte 
 
La present convocatòria té per objecte establir les bases reguladores de la concessió d’ajuts 
extraordinaris per garantir la connectivitat a Internet i l’ús d’ordinadors portàtils als estudiants 
de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2021/2022, 
període en què la docència s’imparteix de forma mixta a conseqüència de la crisi sanitària 
ocasionada  per la COVID-19.  
 
 
2. Dotació econòmica 
 
2.1 El programa d’ajuts CONNECTA UB compta amb uns recursos inicials de 200 ordinadors 

portàtils i 100 targetes SIM  
2.2 El programa d’ajuts CONNECTA UB s’obre a la col·laboració del programa de mecenatge 

establert a aquest efecte: https://www.mecenes.ub.edu/connetaub adreçat a empreses, 
institucions i particulars que hi vulguin fer aportacions i que, així, contribueixin a 
incrementar aquesta dotació inicial i permetin cobrir la llista d’espera, si n’hi hagués. 

 
 
3. Modalitats d’ajut 
 
3.1 S’estableixen les modalitats d’ajut següents, que els estudiants poden sol·licitar segons les 

seves necessitats: 

• Modalitat 1. Ordinador portàtil: cessió temporal d’un ordinador portàtil, les 
característiques tècniques del qual s’especifiquen a l’annex, per a tot el temps de la 
durada de l’ajut.  

• Modalitat 2. Connexió a Internet: accés a una connexió bàsica d’Internet, les 
característiques tècniques de la qual s’especifiquen a l’annex, per a tot el temps de la 
durada de l’ajut. 

• Modalitat 3. Les dues anteriors conjuntament. 
 
3.2 La cessió temporal de l’ordinador i de la targeta SIM es realitzarà de manera semestral o 

anual i finalitza el 4 de febrer de 2022 en cas de sol·licitar el primer semestre o el 30 de 
juny de 2022 en cas de sol·licitar  segon semestre o tota l’anualitat. En tot cas, la cessió 
pot finalitzar en el moment que la UB determini que ha desaparegut la necessitat per la 
qual s’estableix aquest ajut. 

 
 
 
 

https://www.mecenes.ub.edu/connetaub


 

4. Requisits 
 
4.1 Poden sol·licitar aquest ajut els estudiants que compleixin els requisits següents: 

a) Estar cursant estudis oficials de grau,  màster universitari o doctorat en un centre propi 
de la UB. 

b) Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica el curs 2021/2022, poder-ho acreditar, 
i haver sol·licitar la beca general o d’equitat. 

Es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica aquella de la qual resultin uns 
ingressos anuals màxims de: 
 

Renda  familiar,    
Nombre de membres de la unitat 
familiar 

 
1 

membre 
2 

membres 
3 

membres 
4 

membres 
5 

membres 
6 

membres 
7 

membres 
8 

membres 
         

       16.065 €     27.572,90 €  36.186,95 €  42.554,04 €  47.449,58 €  51.145,61 €  54.802 
€  58.441,26€ 

Alternativament també podran demanar aquests ajuts les persones que tot i no haver sol·licitat 
la beca general o d’equitat es trobin en una de les següents situacions: 

 
• Acreditar una disminució superior al 33 % 
• Formar part del programa “Programa de suport de la Universitat de Barcelona a 

persones refugiades i provinents de zones en conflicte durant el curs 2021-
2022”. 

• Ser estudiant estranger i estar en disposició del NIE i/o passaport 
• Estudiants de doctorat amb vulnerabilitat econòmica 

 
 
c) No disposar d’equipament informàtic i/o de connexió a Internet suficient per seguir la 

docència o la realització la tesi doctoral en modalitat virtual durant el  curs 2021-2022. 
Es podran tenir en compte situacions econòmiques excepcionals degudament acreditades, tot 
i no complir amb els requisits previstos en la lletra b). 

 
 
4.2 L’ocultació, el frau o el falsejament de les dades contingudes en la sol·licitud és motiu de 

revocació de l’ajut, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries i penals que se’n 
puguin derivar. 

 
 
 



 

 

5. Presentació de sol·licituds 
 
5.1 Aquesta convocatòria restarà oberta des del 4 d’octubre del 2021 i fins el 15 de juny de 

2022 
 

5.2 Els ajuts s’adjudicaran als sol·licitants que reuneixin els requisits per ordre de presentació 
de sol·licituds i sempre que hagi disponibilitat d’existències. Cas d’exhauriment 
d’existències es romandrà en una llista d’espera per si hagués noves disponibilitats 

 
5.3 Els estudiants que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria han de 

presentar la sol·licitud únicament a través del formulari telemàtic que trobaran a l’apartat 
d’ajuts i subvencions de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, on indicaran la 
situació en què es troben i la causa que motiva la petició.  

 
5.4 L’estudiant ha de signar telemàticament la sol·licitud mitjançant un sistema de claus 

concertades basat en l’usuari i la contrasenya d’accés a la intranet de la Universitat de 
Barcelona . 

 
5.5 No s’admet cap sol·licitud presentada per altres mitjans o fora del termini establert. 
 
5.6 En la sol·licitud, l’estudiant ha d’indicar les seves dades personals, l’adreça postal en què 

viu durant el curs acadèmic, un telèfon de contacte, la declaració responsable que reuneix 
els requisits exigits,  la modalitat d’ajut que sol·licita (modalitat 1, 2 o 3) i el temps de cessió. 

 
5.7 La presentació de la sol·licitud pressuposa l’acceptació incondicional d’aquestes bases i, 

especialment, dels deures establerts a la base setena. 
 
 
6. Resolució 
 
6.1  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. 

 
6.2  Finalitzat el curs acadèmic es publicarà a la seu electrònica de la UB el llistat de 

beneficiaris que han gaudit d’aquests ajuts. 
 

 
7. Obligacions de les persones beneficiàries 
 
7.1 L’estudiant a què s’adjudiqui aquest ajut té les obligacions següents: 

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/listPublicacions


 

a) Recollir el material assignat pels mitjans que la UB determini, en la data que la UB li 
comuniqui. Cas que passats 15 dies des de la comunicació, no s’hagi recollit el 
material, aquest s’adjudicarà a una altra persona de la llista de sol·licitants 

b) Fer un bon ús de l’ordinador portàtil, que ha de tenir exclusivament finalitats 
acadèmiques.  

c) No cedir a tercers ni l’ordinador portàtil,  ni la connexió a Internet. 

d) Verificar el bon funcionament de l’ordinador portàtil, en rebre’l. Si hi detecta qualsevol 
desperfecte o mal funcionament, ja sigui del programari o del maquinari, ho ha de 
comunicar al Servei d’Atenció a l’Estudiant escrivint a l’adreça sae@ub.edu. En el cas 
que no ho comuniqui, es considerarà que ha fet un mal ús del material i quan el retorni 
se li aplicarà el que preveu l’apartat 7.2. 

e) No manipular ni modificar la configuració bàsica de l’aparell durant el període de 
préstec. 

f) Respectar les condicions d’utilització d’Internet que determini l’operadora que presti el 
servei, així com totes les normes vigents sobre propietat intel·lectual. La UB no es fa 
responsable dels continguts que es difonguin ni de les opinions que es manifestin des 
d’aquests ordinadors durant el període de préstec, i queda expressament exonerada 
de les conseqüències de qualsevol ús fraudulent que es pugui fer des dels aparells i 
les connexions subministrades mentre duri el préstec. 

g) Retornar a la UB l’ordinador en bones condicions, pels mitjans i en la data que li 
comuniqui la UB, que no es fa responsable de la pèrdua de la informació que contingui 
l’ordinador portàtil un cop retornat. Cas que no es retorni el portàtil, li serà d’aplicació 
la disposició addicional segona de la normativa de matrícula de la Universitat de 
Barcelona 

h) Conservar els embalatges i la documentació dels productes que facilitin els proveïdors 
i lliurar-los a la UB quan li ho sol·liciti. 

 
7.2 L’estudiant que ocasioni desperfectes greus que l’inutilitzin o el deixin inoperatiu n’ha 

d’abonar la reparació o el valor estimat, sens perjudici de la incoació d’un expedient 
disciplinari, si escau. 

 
 
8. Revocació 

La UB es reserva el dret de revocar l’ajut i cancel·lar el préstec si detecta que la persona 
beneficiària en fa un ús fraudulent o indegut, si descobreix falsedat o ocultació de dades en els 
requisits establerts en la convocatòria, o quan determini que ha finalitzat la necessitat per la 
qual s’estableix aquest ajut, termini que en cap cas pot superar la data límit per al tancament 
d’actes del segon quadrimestre del curs 2021-2022. 



 

 
9. Incompatibilitats 

 
Aquests ajuts seran incompatibles amb les Becas Santander Tecnologia/ Connecta 2021-2022. 
 
10. Recursos 
 
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 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. També es pot interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

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 de la resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de 
reposició, d’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
 
11. Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals  

11.1 La unitat responsable del tractament de les dades personals dels sol·licitants és la 
Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal a Gran Via de les 
Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, i adreça de correu electrònic 
secretaria.general@ub.edu.  

11.2 La finalitat del tractament de les dades personals dels sol·licitants és gestionar el 
programa d’ajuts CONNECTA UB de conformitat amb aquesta convocatòria. 

11.3 La base jurídica és el compliment d’una missió duta a terme en interès públic (Llei 1/2003, 
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).  

11.4 Les dades personals es conserven durant el temps necessari per complir la finalitat per 
a la qual es recullen i per determinar les responsabilitats que se’n poguessin derivar.  

11.5 Els destinataris de les dades són la Universitat de Barcelona i, si n’hi ha, les persones 
encarregades del tractament de les dades. Així mateix, la resolució de la present 
convocatòria es publica a la seu electrònica de la UB. El nom i cognoms, i el NIUB dels 
adjudicataris es comunica a l’empresa distribuïdora de la targeta SIM. En el cas que 
l’ordinador i/o la targeta SIM s’hagués d’enviar al domicili de l’estudiant, el nom i cognoms, 
l’adreça i el telèfon es facilitarien a l’empresa distribuïdora. 

https://seu.ub.edu/


 

11.6 No es preveu cap altra cessió de dades, tret que sigui per obligació legal. En aquest 
supòsit, únicament s’envien les dades necessàries. ”Els sol·licitants poden accedir a les 
seves dades i sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició o la limitació, mitjançant 
un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic 
(secretaria.general@ub.edu). Cal adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre document 
vàlid que identifiqui la persona sol·licitant.  

11.7 Si els sol·licitants consideren que els seus drets no s’han atès adequadament, poden 
comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la UB per correu postal (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic 
(protecciodedades@ub.edu). També tenen dret a presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

 

 

 

Marta Ferrer Garcia 

Vicerectora d’Estudiants i Participació 

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els 
interessats legítims poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació 
de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.  

 

No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, 
a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas 
d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 

 

Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels 
seus drets. 

  



 

Annex. Especificacions tècniques de l’ordinador portàtil i la connexió 

 
Ordinador portàtil 

Les característiques tècniques de l’ordinador portàtil són les següents (o similars): 

Sistema operatiu Windows 10 
Processador Intel Celeron 
Memòria RAM 4 GB 
Emmagatzemament de dades eMMC de 64 GB 
Pantalla de 14.1" 
1 USB 3.0; 1 USB 2.0 
Lector de targetes Micro SD 
Webcam amb micròfon integrat 
  
Sistema operatiu Windows 10 Home 64 Bits 
Processador i3-7020U (2.3 GHz) 
Memòria RAM 8 GB 
Emmagatzemament de dades SSD de 256 GB 
Pantalla de 15.6" 
2 USB 3.1; 1 USB 2.0 
Lector de targetes SD multiformat 
Webcam amb micròfon integrat 

 
 
Connexió a Internet 

Les característiques bàsiques de la connexió a Internet són les següents: 

SIM: tarifa especial de dades de 40 GB/mes d’ús exclusiu al territori de l’Estat espanyol . 
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