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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS “MMS-DONA DEL GRUP  DE RECERCA 
AMADE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA” PER A L’ESTUDI D E ‘Master of 
Science in Mechanics of Materials and Structures’ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
PER AL CURS 2018-2019. 
 

1. Objecte de la convocatòria 

L’article 3 dels Estatuts de la Universitat de Girona, entre d’altres previsions, estableix el 
compromís ferm de la institució en promoure el valor de la igualtat d’oportunitats bo i 
combatent tota discriminació per raó de gènere. A l’empara del que disposa l’article 142.2 dels 
Estatuts, aquests valors han d’inspirar també el règim aplicable en la concessió de la política de 
beques i ajudes. Un compromís que es configura com un manament reglat, entre d’altres, a 
l’article 41 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva d’homes i dones. Entre d’altres previsions, l’article 11 de l’esmentada llei disposa que 
les bases reguladores de subvencions, beques i qualsevol altre tipus d’ajut públic que convoquin 
les administracions públiques de Catalunya han de tendir a incloure la valoració del millor mitjà 
per a aconseguir la incorporació de la perspectiva de gènere. Projectat a l’àmbit de les 
universitats i la recerca, l’article 28.3.h de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, estableix el deure de 
les universitats, els centres d’estudis superiors i els centres i institucions de recerca catalans de, 
textualment, “dur a terme accions per a equilibrar la presència de tots dos sexes en totes les 
disciplines, especialment en aquelles en què un dels dos sexes es troba significativament 
infrarrepresentat”. Aquesta convocatòria pública ha estat concebuda, precisament, per donar 
compliment a aquest objectiu reglat a la norma.  

L’ajut MMS-DONA del Grup de Recerca AMADE neix per a reforçar la captació d’estudiants 
dones amb talent per als estudis de màster “Master of Science in Mechanics of Materials and 
Structures” – MMS (http://mastermms.udg.edu/) de la Universitat de Girona, amb l’objectiu 
d’equilibrar la presència d’estudiants dones i homes. 

Aquesta convocatòria té per objecte concedir fins a tres ajudes a la matrícula per als estudis de 
màster MMS, finançades pel Grup de Recerca AMADE “Analysis and Advanced Materials for 
Structural Design” (http://amade.udg.edu/). 

2. Destinataris i requisits 

Les persones interessades d’aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents: 

a. Ser dona. 
b. Haver obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat de qualsevol territori. 
c. Haver fet la preinscripció al màster MMS de la Universitat de Girona i haver obtingut 

plaça.  
d. Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a 

màsters universitaris del procés de preinscripció, d’acord amb el decret de preus vigent 
pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.  

e. No haver realitzat amb anterioritat cap altre estudi de màster.  

3. Dotació pressupostària i import dels ajuts 

L’import global destinat a aquesta convocatòria és de 9000 €, a càrrec de la unitat de despesa 
800G005 i aplicació 481.99. L’import de cada ajuda és l’import de la matrícula dels 60 ECTS 
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del màster MMS per al curs acadèmics 2018-2019. Aquesta ajuda no inclou les taxes 
administratives de matrícula, segurances, expedicions de títol i qualsevol altre import que no 
sigui el corresponent a la matrícula de 60 ECTS. L’import associat a la matrícula serà el que fixi 
la Generalitat de Catalunya en el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques a Catalunya per als curs 2018-2019. 

4. Formalització de sol·licituds 

Totes les candidates que vulguin prendre part d’aquesta convocatòria hauran d’emplenar el 
model de sol·licitud web disponible a l’adreça següent: http://mastermms.udg.edu/ 

5. Termini de presentació de sol· licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona i finalitzarà el 
dia 18 de Setembre del 2018. 

En un termini màxim de 2 dies hàbils a partir de la finalització del període de presentació de 
sol·licituds, es publicarà al tauler de la seu electrònica de la Universitat de Girona la llista 
provisional d’admesos i exclosos, amb indicació si escau del motiu de l’exclusió, i s’obrirà un 
termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de la llista per presentar la documentació 
requerida, amb advertiment a les persones interessades que en cas de no esmenar la seva 
sol·licitud se’ls tindrà per desistits, tal com disposa l’Art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.  

6. Avaluació, selecció i adjudicació de l’ajuda 

L’òrgan de selecció de les sol·licituds serà el Consell d’Estudis de màster MMS, el qual es 
convocarà l’endemà del termini de presentació de sol·licituds per a escollir les guanyadores.  

L’avaluació, selecció i adjudicació de les sol· licituds s’efectuarà d’acord amb els criteris 
següents: 

a. S’atorgaran les ajudes a les candidates amb millor expedient acadèmic.  
b. En cas que es produeixin renúncies, revocacions o no matriculació de les beneficiaries, 

se seguirà l’ordre de la llista d’espera de les candidates. 
c. Els ajuts restants s’atorgaran a les estudiants amb millors expedients. 

Es faculta el Consell d’Estudis MMS per decidir i resoldre totes les qüestions que no estiguin 
previstes en aquestes bases.  

7. Resolució 

El rector de la Universitat de Girona resoldrà aquesta convocatòria com a màxim el 30 
d’Octubre del 2018.   

La resolució es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona. 

8. Règim de notificació, publicació i protecció de dades 
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D’acord amb el que estableixen l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de 
Catalunya, tots els actes que es dictin en el marc d’aquesta convocatòria seran notificats a les 
persones interessades mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Universitat de Girona. Tanmateix, a efectes merament informatius, el Centre de Postgraus podrà 
comunicar per correu electrònic la resolució a les persones interessades, així com qualsevol altre 
actes que consideri oportú. 

D’acord amb el que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques pel que respecta al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), les dades de les sol· licitants 
s’incorporaran al fitxer de Gestió Acadèmica. La finalitat d’aquest fitxer, entre altres, és la 
gestió d’ajudes a l’estudi. Les dades no seran comunicades o cedides sense el consentiment 
previ de les interessades, excepte en els casos previstos legalment.  

La Universitat entén que les sol·licitants autoritzen el tractament de les seves dades amb aquesta 
finalitat. En qualsevol moment les sol· licitants podran exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel· lació, adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de 
Girona, plaça Sant Domènec 3, 17071 Girona.  

9. Règim d’impugnacions 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva 
execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé, interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini 
de de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 
i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.  

10. Obligacions de les beneficiàries de l’ajut 

A més de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i al RD 1721/2007 de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i 
ajudes a l’estudi personalitzades, les beneficiàries d’aquestes ajudes hauran de complir les 
obligacions següents: 

a. Haver presentat els documents oficials necessaris en el moment de la matrícula. 
b. Matricular-se de 60 ECTS en el màster MMS. 
c. Comunicar la renúncia, si escau mitjançant escrit adreçat al coordinador d’estudis del 

màster MMS. 

La renúncia produirà els mateixos efectes que la revocació.  
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11. Acceptació de l’ajut 

L’acceptació de l’ajut comporta la conformitat a complir les obligacions de les bases d’aquesta 
convocatòria. L’endemà de la publicació de la resolució del Consell d’Estudis MMS s’obrirà el 
període d’acceptació de l’ajut, per un termini de 5 dies hàbils. L’acceptació de l’ajut s’efectuarà 
amb la matrícula de 60 ECTS al màster MMS.  

En cas que alguna candidata proposada per obtenir l’ajuda no l’accepti, no formalitzi la 
matrícula o li sigui revocada, l’ajut vacant s’atorgarà a la candidata corresponent seguint l’ordre 
de la llista prioritzada continguda en la resolució de la convocatòria, sempre que aquesta vacant 
es produeixi com a màxim abans de finalitzar el segon semestre. 

Les substitutes tindran un termini d’acceptació de l’ajut de 10 dies hàbils des de la data de 
notificació per part del Centre de Postgraus.  

12. Incompatibilitats de l’ajut 

La percepció d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat. 

13. Incompliments i revocació de l’ajut 

L’incompliment total o parcial de les obligacions i dels requisits establerts en els bases 
d’aquesta convocatòria, així com de les condicions, si és el cas, que figurin en la resolució de la 
concessió, o per ocultació o falsejament de dades, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament 
de l’ajut i a l’obligació de reintegrar els imports rebuts, amb la tramitació prèvia del 
corresponent expedient. 

El fet de no matricular-se en el màster per al qual s’ha concedit l’ajut suposarà la renúncia i no 
requerirà revocació explícita. 

L’abandonament d’estudis o la no superació de més del 50% dels crèdits en el curs acadèmic en 
què s’ha obtingut l’ajut serà motiu de revocació de l’ajut. 

En cas que es determini aquesta revocació, la Universitat de Girona requerirà a la persona 
afectada el pagament de la matrícula corresponent, o el reintegrament de l’ajut, segons escaigui, 
advertint-la que la no satisfacció dels imports corresponents suposarà un deute en els termes 
establers pel decret vigent pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya.  

 


