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Resolució del rector, per la qual es convoca i es publiquen les bases de la 
convocatòria d’un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de 
Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de 
la Universitat de Girona per al curs 2020-2021. 
 
De conformitat amb els objectius de la Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de 
Vidre, creada el 25 de juny de 2020, entre els quals hi figura la convocatòria d’un ajut 
per a cursar el màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de 
Girona. 
 
Vist el vistiplau de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants de 30 de juliol de 
2020. 
 
En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels 
Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la 
publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011) i, pel Decret 
1065/2017, de 22 de desembre de 2017, de nomenament del rector de la Universitat de 
Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017). 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria pública per la qual es convoca l’ajut “Càtedra 

Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en 
Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona per al curs 
2020-2021. 

Segon. Ordenar la publicació d’aquesta Convocatòria i les Bases Reguladores al 

tauler d’anuncis de la seu Electrònica de la Universitat de Girona 

https://www.udg.edu/ca/coneix/la-udg/seu- electronica. 

Tercer. Fixar, inicialment, la quantia màxima dels ajuts en 4.000€ a càrrec de la 

unitat de despesa 32.20.000.7 del pressupost de la UdG per l’exercici 2020, i 

a càrrec de l’aplicació pressupostària 481.99. 

 
 
El rector,  
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant 
l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la 
publicació. 
 
Això no obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el 
termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, davant del mateix òrgan que la va dictar, en aquest cas no es 
podrà interposar el recurs contenciós-administratiu anteriorment esmentat mentre no hi hagi resolució expressa o 
presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Igualment, les persones interessades 
poden interposar qualsevol altre recurs que creguin pertinent per a la defensa dels seus drets i interessos. 

https://www.udg.edu/ca/coneix/la-udg/seu-electronica
https://www.udg.edu/ca/coneix/la-udg/seu-electronica
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’UN AJUT “CÀTEDRA BELLAPART EN 
ESTRUCTURES LLEUGERES I DE VIDRE” PER ALS ESTUDIS DEL 
MÀSTER EN MECÀNICA DE MATERIALS I ESTRUCTURES DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL CURS 2020-2021.  
 
 
1.- Objecte  
 
El passat 25 de Juny de 2020 la Universitat de Girona va crear, amb el suport de 
Bellapart S.A.U., la Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre per tal de 
promoure la recerca, la divulgació i la formació en la matèria que li és pròpia. Com a 
objectius de la Càtedra i activitats proposades per al primer any hi figura un ajut per a 
cursar el màster en Mecànica de Materials i Estructures (MMS) de la Universitat de 
Girona. 
 
2.- Dotació pressupostària i import dels ajuts  
 
L’import global destinat a aquesta convocatòria és de 4.000,00.-€, a càrrec de la unitat 
de despesa 32.20.000.7 i aplicació 481.99. L’import màxim de l’ajut serà l’import total 
dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits de 
l’esmentat màster oficial de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021. 
Aquest import 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 al curs 
2020-2021. 
  
3.- Destinataris dels ajuts  
 
Podran sol·licitar aquest ajut les persones que s’hagin preinscrit al Màster en Mecànica 
de Materials i Estructures.  
 
4.- Requisits dels candidats  
 
Les persones interessades a ser beneficiàries de l’ajut hauran de reunir els requisits 
següents, a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds:  

a) Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Mecànica de Materials i 
Estructures.  

b) Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu 
per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent per als serveis 
acadèmics de les universitats públiques catalanes.  

c) Haver estat acceptat per a cursar el màster en Mecànica de Materials i Estructures. 
 
5.- Presentació de sol·licituds i documentació  

Els estudiants que vulguin sol·licitar aquest ajut hauran d’omplir l’imprès de sol·licitud 
i presentar-lo a qualsevol oficina de registre o mitjançant el registre electrònic de la  
Universitat de Girona. En el cas d’estudiants estrangers que no puguin fer ús del 
registre electrònic, hauran d’omplir la sol·licitud i delegar la presentació al registre 
electrònic a grantMMS@bellapart.com. 

 

file:///G:/Users/lauravall-lloseracasanovas/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Sol·licitud/Sol·licitud%20salari%202019_20.pdf
https://www2.udg.edu/arxiu/Registre/Horaris/tabid/18033/language/ca-ES/Default.aspx
https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic/ValidAPI.aspx
file:///G:/Users/lauravall-lloseracasanovas/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Sol·licitud/Sol·licitud%20salari%202019_20.pdf
mailto:grantMMS@bellapart.com


 
 

3 de 7 
 

Enllaços: 

- Model de sol·licitud: 
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Info_academica/solicitud-estandard_CA.pdf 

- Registre electrònic Universitat de Girona: 
https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic/ValidAPI.aspx 

 
Les sol·licituds hauran d’incloure: 
- Documentació que acrediti el coneixement d’idiomes anglès i/o francès. 
- Documentació que acrediti l’experiència laboral en el àmbit de la Càtedra. 
- Una o dues cartes de recomanació (opcional). 
 
 
6.- Termini de presentació de sol·licituds i procediment  
 
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona i 
finalitzarà el 10 de Setembre de 2020 a les 23:59 (UTC+1:00).  
 
Es podran presentar sol·licituds durant tot el mes d’agost, fins a la data 
especificada. 
 
En un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la finalització del període de 
presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Universitat de Girona la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses, amb 
indicació del motiu de l’exclusió, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per tal que 
esmenin la falta, presentin la documentació requerida o formulin les al·legacions que es 
considerin oportunes; s’advertirà a les persones interessades que, en cas que no 
esmenin la seva sol·licitud o no presentin la documentació requerida, se les tindrà per 
desistides de la mateixa, tal com disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Finalitzat aquest període es farà pública, al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Universitat de Girona, la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.  
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.  
 
7.- Autorització per a l’obtenció de dades  
 
La presentació de la sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Universitat de 
Girona per a obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant amb els 
organismes públics, universitats o centres de estudis d'ensenyament superior que 
correspongui en cada cas, o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre 
satisfactòriament el procediment. En cas que hi hagi dificultats tècniques que 
impedeixin o dificultin la cessió de dades, es poden requerir els documents necessaris a 
la persona sol·licitant. 
 
 
 
 
 

https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Info_academica/solicitud-estandard_CA.pdf
https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic/ValidAPI.aspx
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8.- Avaluació, selecció i adjudicació dels ajuts  
 
L’òrgan de selecció d’aquesta convocatòria serà una comissió avaluadora formada per:  

President:  

- el  vicerector de Docència i Planificació Acadèmica de la Universitat de 
Girona o persona en qui delegui. 

Vocals:  

- el director de la Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre o 
persona en qui delegui. 

- el coordinador del Màster en Mecànica de Materials i Estructures o persona 
en qui delegui . 

- un representant del departament de Recursos Humans de Bellapart, S.A.U. 

- el Cap d’Enginyeria de Bellapart S.A.U. o la persona en qui delegui 

Secretària:  

- la Cap del Servei de Gestio Academica i Estudiants o persona en qui delegui 

 

La comissió estarà assistida per la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants del Servei de 
Gestió Acadèmica i Estudiants, la qual informarà sobre les sol·licituds presentades.  

 

La comissió comprovarà que la documentació aportada sigui suficient per resoldre la 
sol·licitud.  

 

L’avaluació, selecció i adjudicació de les sol·licituds s’efectuarà d’acord amb els criteris 
següents (aquests criteris es calcularan en una escala de 10 punts, atorgant-hi després 
el percentatge establert per a cada un d’ells):  

a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic del grau o titulació que doni accés al 
màster (75%) 

b) Coneixement documentat de llengües (20%), seguint el següent criteri de 
puntuació: 

Idioma  B1 o 
equivalent 

B2 o 
equivalent 

C1 o 
equivalent 

C2 o 
equivalent 

Anglès (10%) 3/10 6/10 8/10 10/10 

Francès (10%) 3/10 6/10 8/10 10/10 
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c) Experiència laboral prèvia en l’àmbit de la Càtedra (5%). Es seguirà el següent 
criteri de puntuació: 

Durada de contractes en àmbits 
relacionats 

Puntuació obtinguda 

Menys de 6 mesos 3/10 

6 mesos a 1 any 6/10 

De 1 any a 2 anys 8/10 

Més de 2 anys 10/10 

 

La Comissió Avaluadora es reserva el dret d’entrevistar a alguns dels candidats per tal 
d’aclarir algun dels documents aportats. 

En cas que la Comissió ho consideri oportú, l’ajut pot ser declarat desert. 

S’ordenaran les sol·licituds per ordre de la puntuació obtinguda i s’atorgarà l’ajut a la 
persona candidata amb la millor puntuació. 
 
Les sol·licituds que no hagin estat beneficiàries de cap ajut passaran a formar part d’una 
llista d’espera. En el cas que es produeixin renúncies, revocacions o no matriculació 
dels beneficiaris, s’assignaran l’ajut per a cobrir la vacant, d’acord amb la llista d’espera 
publicada i s’atorgarà al primer candidat. 
 
La comissió avaluadora informarà de la candidatura seleccionada, i dictarà la proposta 
de resolució corresponent. Aquesta proposta d’acord s’elevarà al rector en un termini 
màxim de 5 dies hàbils.  

Es faculta la Comissió Avaluadora per decidir i resoldre totes les qüestions que no 
estiguin previstes en aquestes bases.  
 
9.- Resolució  
 
El rector de la Universitat de Girona resoldrà aquesta convocatòria en un termini 
màxim de 1 mes des de la data de fi del termini de presentació de sol·licituds. La 
resolució es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de 
Girona.  
 
10.- Règim de notificació, publicació i protecció de dades de caràcter 
personal  
 
D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, tots aquells actes 
que es dictin en 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, la Secció de Beques i Ajuts als 
Estudiants podrà comunicar per correu electrònic la resolució a les persones 
interessades, així com qualsevol altre acte que consideri oportú.  
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D’acord amb l’art. 6 del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, les dades seran 
tractades per la Universitat i no seran comunicades o cedides sense el seu consentiment 
previ, excepte en els casos previstos legalment. La Universitat entén que el sol·licitant 
autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment, 
el sol·licitant, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot 
adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona, Plaça Sant Domènec 3, 
17004 GIRONA.  
 
11.- Règim d’impugnacions  

Contra els actes de tràmit que recaiguin no es podrà interposar cap recurs, de 
conformitat amb el que estableix l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Contra la resolució 
d’adjudicació d’ajuts es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el 
rector, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord 
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament un 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, 
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.  

 
12.- Obligacions del beneficiari o beneficiària de l’ajut  
 
A més de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i al Reial decret 1721/2007, pel qual s’estableix el règim de les beques i 
ajuts personalitzats a l’estudi, les persones beneficiàries d’aquests ajuts hauran de 
complir les obligacions següents:  

1. Matricular-se de 60 crèdits en l’estudi oficial de màster  en Mecànica de Materials 
i Estructures de la Universitat de Girona, per al curs 2020-2021. 

2. Matricular-se a la modalitat presencial del màster. 

3. Presentar els documents legalitzats (títol de grau i certificat acadèmic) en el 
moment formalitzar la matrícula. 

4. Realitzar el seu Treball Final de Màster (TFM) en un dels temes proposats per 
Bellapart S.A.U, a les instal·lacions de Bellapart. 

5. Participar en un acte organitzat per la Càtedra al final del curs acadèmic. 

6. Comunicar la renúncia, si escau, mitjançant escrit adreçat a la Secció de Beques i 
Ajuts als Estudiants de la Universitat de Girona.  

 
La renúncia produirà els mateixos efectes que la revocació.  
 
13.- Incompatibilitats de l’ajut  
 
El gaudi d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre que tingui la mateixa 
finalitat. 
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14.- Acceptació de l’ajut  
 
L’acceptació de l’ajut comporta la conformitat a complir les obligacions establertes a la 
base 12 d’aquesta convocatòria. L’endemà de la publicació de la resolució del rector 
s’obrirà el període d’acceptació de l’ajut, per un termini de 10 dies hàbils.  
 
La persona interessada rebrà el document d’acceptació que haurà de retornar 
degudament omplert i signat a la Secció de Beques i Ajuts a l’Estudiant.  
 
En cas que algun candidat proposat per obtenir un ajut no l’accepti, no formalitzi la 
matrícula, no s’incorpori a l’estudi o se li revoqui l’ajut, aquest serà atorgat al candidat 
següent que tingui la millor nota d’expedient, d’acord amb el punt 8 de la convocatòria.  
Les persones substitutes tindran un termini d’acceptació de l’ajut de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la data de notificació per part del Servei de Gestió Acadèmica i 
Estudiants.  
 
15.- Incompliments i revocació de l’ajut  
 
L’incompliment total o parcial de les obligacions i dels requisits establerts en les bases 
d’aquesta convocatòria, així com de les condicions, si és el cas, que figurin en la 
resolució de 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 dels estudis o la no superació de més del 50% dels crèdits matriculats 
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, amb advertiment que la no 
satisfacció dels imports corresponents suposarà un deute en els termes establerts pel 
decret vigent pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya. 
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