BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES
PER A LA MATRÍCULA DEL “PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DIRECTIU (PDD)”
ORGANITZAT PER AULA MAGNA Business School
1. Presentació
La Mutualitat dels Enginyers, MPS (en endavant La Mútua) té el compromís de fomentar la integració de la
igualtat entre dones i homes a les empreses, i contribuir a que la societat prengui consciència que aquest
objectiu permet una millora de la productivitat i de la competitivitat de les empreses, així com les condicions
de treball, la formació de les persones treballadores, i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
Per fomentar l’elaboració i implantació de plans d’igualtat a les empreses, (i a la societat en general) La
Mútua atorga aquestes beques amb la finalitat que les empreses incorporin la igualtat entre dones i homes
per equilibrar la seva presència en el conjunt de la plantilla, i en especial, en càrrecs directius dins els sectors
‘STEM’.

2. Objecte
Finançar dos Plans de Desenvolupament Directiu per a dones. La Mútua atorga dues beques, destinades a
sufragar la matrícula del “Programa de Desenvolupament Directiu (PDD)” organitzat per Aula Magna
Business School (AM), corresponent al curs 2022-2023. Aula Magna Business School, està especialitzada en
el disseny, organització i coordinació de programes destinats a la formació de dones executives.
3. Dotació econòmica:
El cost de dos cursos del Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) impartit online per AM.
4. Nombre de places:
S’atorgaran 2 beques, tot i que La Mútua es reserva el dret de declarar nul·la la convocatòria si les persones
que ho sol·liciten no compleixen els requisits (punt 7) que exigeixen les bases per assolir l’objectiu d’aquest
finançament.
5. Persones beneficiàries
Les persones que podran sol·licitar aquestes beques hauran de complir algun dels següents requisits:
-

Dones treballadores de persones jurídiques mutualistes, preferiblement vinculades amb el sector
STEM, interessades en la seva promoció, en especial, en càrrecs directius o de responsabilitat.

-

Dones mutualistes assalariades d’una entitat vinculada, preferiblement amb el sector STEM,
interessada en l’acció formativa objecte d’aquestes bases, dins d’un pla de promoció professional en
càrrecs directius o de responsabilitat.
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-

Dones mutualistes emprenedores que vulguin crear, o hagin creat en el darrer any, una startup del
sector STEM i disposin d’un pla de negoci amb un producte mínim viable. Així com les dones que vulguin
emprendre en la seva professió, especialment si està vinculada al sector STEM.

6. Convocatòria
Les beques es podran sol·licitar des de l’1 de gener de 2022 fins al 15 de setembre del 2022, mitjançant el
formulari online facilitat per La Mútua a través del següent enllaç: https://landing.mutuaenginyers.com/index.php/beca/

7. Requisits de les persones sol·licitants
Són requisits per a sol·licitar les beques:
-

Ser persona física o jurídica mutualista en la data de la sol·licitud de la beca.

-

Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de La Mútua.

8. Documentació a aportar
La documentació s’enviarà a La Mútua a través del formulari d’inscripció del web:
https://landing.mutua-enginyers.com/index.php/beca/
Els sol·licitants hauran d’aportar CIF, DNI o NIE (en cas de nacionalitat estrangera que no disposi de DNI).
Documentació en funció de la tipologia de sol·licitant:
-

-

Persones jurídiques mutualistes:
o

Carta de recomanació de l’entitat sol·licitant, en la qual constin els motius pels quals recomana
a la dona treballadora com a candidata a cursar el Programa de Desenvolupament Directiu.

o

Currículum Vitae de la dona treballadora.

o

Carta de motivació de la dona treballadora, en la qual constin els motius pels qual està
interessada a cursar el Programa de Desenvolupament Directiu.

o

En el supòsit de concessió de la beca, aportar DNI (o NIE, en cas de nacionalitat estrangera que
no disposi de DNI) i dades de contacte de la dona treballadora que cursarà el Programa de
Desenvolupament Directiu.

Dones mutualistes assalariades:
o

Currículum Vitae.

o

Carta de motivació de la dona treballadora, en la qual constin els motius pels qual està
interessada cursar el Programa de Desenvolupament Directiu i els motius pels quals considera
que és mereixedora de la beca.

o

Carta de recomanació de l’entitat en la qual treballa la dona fent constar els motius pels quals
recomana a la treballadora com a candidata a cursar el Programa de Desenvolupament
Directiu.
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-

Dones mutualistes emprenedores:
o

Pla de negoci de la startup o projecte empresarial.

o

Currículum Vitae.

o

Carta de motivació de la dona treballadora, en la qual constin els motius pels qual està
interessada a cursar el Programa de Desenvolupament Directiu i els motius pels quals considera
que és mereixedora de la beca.

9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació aportada
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona sol·licitant
perquè en el termini de cinc dies naturals a partir de l'endemà a la notificació procedeixi a la seva
rectificació, a completar-la o a fer les esmenes necessàries, amb l’advertiment que si no ho fa així s'entendrà
per desistida de la seva sol·licitud.

10. Resolució de la concessió de les beques
Les sol·licituds de beques presentades seran avaluades i resoltes el dia 3 d’octubre de 2022 pel jurat format
amb aquesta finalitat i que estarà composat per: la Presidència, la Direcció General i la Direcció Comercial
de La Mútua així com la persona autoritzada per Aula Magna Business School i els convidats que s’estimin
necessaris pel jurat. Les decisions del jurat es consignaran en una acta, que serà firmada per tots els seus
membres.
El jurat designarà 4 sol·licituds finalistes, dues de les quals seran proclamades com a “beneficiàries” de les
beques i les altres dues seran designades com a “substitutes”, assignant un ordre d’aplicació en el cas de
fer-se necessària la substitució (substituta 1a, substituta 2a).
Amb anterioritat a la resolució final, aquest jurat sol·licitarà al Comitè d’Admissions d’Aula Magna Business
School, la conformitat de l’aptitud dels perfils de les 4 sol·licituds finalistes a la beca. En el cas que alguna/es
candidata/es a la beca no obtingui/n el vist-i-plau del Comitè d’Admissions, es seleccionaran les candidates
necessàries fins a completar les quatre finalistes vàlides.
La resolució del jurat és inapel·lable.

11. Criteris de selecció
El criteris de selecció aplicats pels membres del jurat es fonamenten en els següents punts:
-

Emplenament del formulari online de sol·licitud i aportació de tota la documentació estipulada en
aquestes bases.
Perfil professional de la candidata i valoració de idoneïtat curricular i professional per a cursar el
Programa de Desenvolupament Directiu.
En el cas de dona assalariada, el grau de vinculació amb el sector STEM de la seva empresa.
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-

En el cas de dona emprenedora, el grau de vinculació amb el sector STEM de la startup o projecte
empresarial.
Les motivacions exposades per la candidata per a cursar el Programa de Desenvolupament Directiu.
La probabilitat, a criteri del jurat, de la promoció de la candidata.

La valoració dels anteriors criteris per part del Jurat es basarà en:
-

La sol·licitud presentada.
La documentació aportada.
Entrevista facultativa amb les candidates que el Jurat consideri oportú fer.

12. Notificació de la resolució
La resolució de concessió de la beca serà notificada a les persones sol·licitants a les adreces electròniques
de contacte facilitades en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la resolució. Transcorregut
aquest termini les sol·licituds s’entendran desestimades en cas de silenci o falta de comunicació amb La
Mútua.

13. Supòsits de substitució de les persones beneficiàries de les beques i mecanismes d’activació
La sol·licitud substituta 1a passarà a tenir la condició de beneficiària en el supòsit que una de les persones
beneficiàries:
-

Renunciï a la beca abans de l’inici del Programa de Desenvolupament Directiu 2022-2023.
En el cas que la beneficiària assalariada deixi la seva empresa abans de l’inici del Programa de
Desenvolupament Directiu 2022-2023.
En el cas de beneficiària emprenedora, si s’ha dissolt la startup o empresa, o bé s’ha renunciat al pla
previst de crear-la, abans de l’inici del Programa de Desenvolupament Directiu 2022-2023.

La sol·licitud substituta 2a passarà a tenir la condició de beneficiària en el supòsit que la segona de les
persones, designada inicialment com a beneficiària de la beca, també compleixi un dels punts anteriors.
Tanmateix, la sol·licitud substituta 2a també passarà a tenir la condició de beneficiària en el supòsit que la
substituta 1a compleixi un dels punts anteriors.
En el supòsit que tres persones designades beneficiàries compleixin un dels punts anteriors, una beca
quedarà deserta. En el supòsit que quatre persones designades beneficiàries compleixin un dels punts
anteriors, les dues beques quedaran desertes.

14. Supòsits de reintegrament de la beca
La persona beneficiària haurà de reintegrar l’import de la beca en els següents supòsits:
-

No formalitzar la matrícula en el Programa de Desenvolupament Directiu d’Aula Magna Business
School, abans del termini establert per AM.
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-

Anul·lació de la matrícula en el Programa de Desenvolupament Directiu d’Aula Magna Business School.
Abandonament dels estudis sense causa justificada.
Falsejament de documentació aportada o ocultació de dades, si aquestes haguessin impedit la
concessió de la beca.

15. Forma de pagament
L’ import de la beca es pagarà: a) A la beneficiària, mitjançant transferència bancària al compte corrent de
la que sigui titular que consti consignat en el formulari de sol·licitud de la beca. La transferència s’efectuarà
dins dels tres dies següents d’haver-se justificat el pagament de la matrícula del curs. O b) directament a
AULA MAGNA Business School, si així ho demana i autoritza expressament la beneficiària de la beca a La
Mútua.
16. Compatibilitats amb altres ajuts o facilitats concedides
La concessió de l’ajut és incompatible amb la concessió d’altres prestacions socials concedides per La Mútua
durant l’any 2022.

17. Comunicacions i notificacions
Les comunicacions entre La Mútua i la persona sol·licitant es faran per correu electrònic, de conformitat
amb l’article 27 dels estatuts i amb els efectes que hi són previstos.

18. Acceptació de les Bases Reguladores
La persona sol·licitant accepta expressament complir tots i cadascun dels punts d’aquestes Bases
Reguladores. L’incompliment d'algun dels punts donarà lloc a l'exclusió de la persona sol·licitant del
procediment de concessió de la beca.

19. Aprovació
Aquestes Bases Reguladores han estat aprovades per la Mutualitat dels Enginyers, MPS.
El dia 31 de desembre de 2021.
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