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Bases de la convocatòria 2022 de les  
 

Beques Josep Maria Ginés i Pous 
 

per a l’ampliació d’estudis universitaris  
 
 

L’Associació de Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (en 
endavant Patronat Politècnica), convoca l’edició 2022 de les Beques Josep Maria Ginés 
i Pous per a l’ampliació d’estudis universitaris (BJMGP) que, amb caràcter anual, tenen 
com a objectiu el foment de l’especialització tècnica dels titulats en algun dels estudis 
impartits a l’Escola Politècnica Superior (en endavant Politècnica) de la Universitat de 
Girona (UdG). 

 
 
1. CONVOCATÒRIA  
 
Les beques Josep Maria Ginés i Pous s’adrecen a persones titulades a la Politècnica i 
s’atorgaran per a realització d’una ampliació d’estudis universitaris relacionada amb 
l’enginyeria o l’arquitectura, en qualsevol dels seus àmbits de desenvolupament. 
 
El Patronat Politècnica convoca un màxim de 2 beques per cursar estudis de postgrau, 
durant el curs 2022-2023 o el curs 2023-2024, en qualsevol universitat estrangera. La 
possibilitat d’atorgament de 1 ó 2 beques podrà estar condicionada a la  resolució 
d’altres convocatòries de beques del Patronat. 
 
Els candidats que rebin una beca s’han d’incorporar a les universitats respectives 
durant el curs 2022-2023 o el curs 2023-2024. 
 
La convocatòria comprèn qualsevol àrea de coneixement relacionada amb l’enginyeria 
o l’arquitectura. Independentment de l’àrea de coneixement, es prioritzaran les 
propostes d’ampliació d’estudis per la seva orientació cap a la professionalització.   
 
La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i es tanca el dia 30 d’abril de 2022. 
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2. DOTACIÓ ECONÒMICA 
 
La dotació global corresponent a aquesta convocatòria és de fins a 14.000 euros en cas 
d’una única beca o de fins a 28.000 euros en el cas de dues beques, amb càrrec al 
capítol de beques del pressupost del Patronat corresponent a l’any 2022. 
 
La dotació màxima de cada beca serà de fins a 14.000 euros, la qual s’haurà de 
destinar a cobrir les despeses derivades del seguiment del pla per a l’ampliació 
d’estudis: costos de matrícula, viatge d’anada i tornada al país o ciutat on es seguirà el 
pla preestablert, assistència a un curs prea-acadèmic si escau, assignació en concepte 
de manutenció, allotjament i despeses addicionals. 
 
 
3. CANDIDATURES 
 
Podran optar a aquestes beques:  
 

• Estudiants titulats en estudis de grau o màster(*) durant els cursos 2019-2020 o 
2020-2021 a l’Escola Politècnica Superior de la UdG. 

• Els estudiants que segueixin l´últim curs dels estudis durant el curs 2021-2022 
en algun dels estudis de grau o màster(*) de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG. En aquest cas, les persones candidates seleccionades han d’acreditar, per 
obtenir la beca, haver acabat els estudis a la convocatòria de juny/juliol de 
2022. 
 

Les persones candidates que rebin la beca, abans que se’n comencin a beneficiar, 
hauran d’acreditar estar en possessió del títol acadèmic o, si és el cas, estar en 
condicions de demanar l’expedició d’aquest títol a la Politècnica de la UdG. 
 
 
 
 
(*). Els estudis de màster que podran optar a les Beques Josep Maria Ginés i Pous 2022 seran només els següents: Màster en 
Arquitectura, Màster en Enginyeria Industrial. 
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4. DOCUMENTACIÓ 
 
Les candidatures hauran de presentar a la Secretaria del Patronat la documentació 
següent: 
 

a) Imprès de sol·licitud segons el model disponible al lloc web del Patronat 
Politècnica (https://patronateps.udg.edu/bjmgp) degudament complimentat. 

b) Currículum acadèmic i, si en té, el professional (incloent una foto mida carnet 
en color, activitats o aficions i altra informació addicional que el candidat 
consideri rellevant).  

c) Còpia de l’expedient acadèmic. 
d) Proposta i memòria que justifiqui l’interès dels estudis o projectes a 

desenvolupar. S’hi ha d’exposar la relació dels estudis previs del sol·licitant amb 
els estudis o projecte que té previst desenvolupar i la motivació personal que 
l’ha induït a demanar la beca. Caldrà que hi constin els objectius que es volen 
assolir i els medis de què es disposarà per a la seva consecució. El projecte 
d’estudis ha de tenir una relació estreta amb la carrera acadèmica prèvia del 
sol·licitant. El redactat ha de ser personal i concret. 

e) Dues cartes de referència: una d’un professor-tutor de l’Escola Politècnica 
Superior i una altra d’un membre del Plenari del Patronat. 

f) Còpia de la carta o document acreditatiu de la sol·licitud de plaça per a realitzar 
l’ampliació d’estudis a la universitat de destí. 

g) Document acreditatiu del nivell de coneixements d’idiomes requerit, si escau. 
h) Fotocòpia del document nacional d’identitat, per totes dues cares. 
i) Pressupost de costos de l’ampliació d’estudis. 

 
5. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
 
El termini de presentació de candidatures s’inicia el dia de publicació d’aquesta 
convocatòria i finalitza el dia 30 d’abril de 2022 a les 14h. La documentació necessària 
per a formalitzar una candidatura s’haurà d’enviar al Patronat Politècnica, dins 
d’aquest termini, a través del correu electrònic: patronat@eps.udg.edu.  
 
6. JURAT 
 
El jurat el constituirà el Consell Executiu del Patronat. 

https://patronateps.udg.edu/bjmgp
mailto:patronat@eps.udg.edu
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• El jurat analitzarà i avaluarà totes les propostes i seleccionarà aquelles que, 

segons el seu criteri, siguin mereixedores de les beques. 
• El jurat podrà demanar informació complementària als aspirants i convocar-

los a una entrevista personal si ho creu convenient. 
• Les beques es podran declarar total o parcialment desertes. 
• Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

 
 
7. SEGUIMENT 

 
La persona beneficiaria haurà de remetre a la Secretaria del Patronat la informació 
següent: un informe de l’evolució de la seva ampliació d’estudis a meitat del període 
que abasta la beca i, un cop finalitzat el període, una memòria global amb especial 
cura d’assenyalar el grau d’assoliment dels objectius proposats al formalitzar la 
sol·licitud. 
 
Addicionalment, un cop finalitzada l’ampliació d’estudis, la persona beneficiaria haurà 
de remetre a la Secretaria del Patronat la matrícula i l’expedient acadèmic 
corresponent a l’ampliació d’estudis que hagi realitzat mitjançant la beca.  
 

 
8. CONTRAPARTIDES 
 
La persona beneficiària de la beca es compromet, un cop finalitzada l’estada 
d’ampliació d’estudis, a la realització d’alguna de les activitats següents en benefici de 
l’Escola Politècnica Superior: 
 

• Conferència, xerrada o altres actes de difusió organitzats a la Politècnica on la 
persona becada exposi els seus aprenentatges durant l’estada d’ampliació 
d’estudis, per exemple en el marc del Fòrum Industrial de la Politècnica. 

• Autoritzar la publicació per part de la Politècnica o del Patronat Politècnica d’un 
llibre, recull de divulgació científica o similar, elaborat per la persona becada on 
es palesin els aprenentatges assolits durant l’estada d’ampliació d’estudis a 
l’estranger. 

• Participar en un mínim de dues sessions de difusió d’aquestes beques, 
adreçades a estudiants de la Politècnica i corresponents a convocatòries 
posteriors a la finalització de l’ampliació d’estudis de la persona becada. 
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9. FORMA DE DISPOSICIÓ 
 
La forma de disposició de la beca un cop concedida consistirà en dues parts. Una 
primera part que, llevat de casos excepcionals, serà d’un total de 2.000 euros i d’una 
segona part corresponent a la diferència entre el total de la beca concedida i el total 
de la primera part.  
 
La primera part es podrà disposar en el moment de concessió de la beca en forma 
d’una disposició inicial, amb la condició que la persona beneficiària hagi acreditat 
prèviament la matriculació a la universitat de destí. El total d’aquesta disposició inicial 
es podrà ampliar si la persona interessada ho sol·licita de manera justificada. 
 
La segona part es podrà disposar en forma d’assignacions mensuals corresponents al 
total d’aquesta segona part repartit entre el nombre de mesos que abasti la beca. 
 
 
10. INCOMPATIBILITATS 
 
Durant el període d’ampliació d’estudis que abasti, una beca Josep Maria Ginés i Pous, 
no podrà ser compatible amb altres ajuts o beques que abastin el mateix concepte. En 
cas de produir-se simultaneïtat manifesta, es suspendrà la beca Josep Maria Ginés i 
Pous atorgada. 

 
Aquestes beques són exclusivament per a estudis presencials i a temps complet. 

 
 

11. CASOS DE SUSPENSIÓ 
 

Es consideraran motius de suspensió de la beca els següents casos: 
• Concessió d’altres beques pel mateix concepte, siguin anteriors o posteriors a la 

concessió d’aquesta. 
• No acceptació per la universitat o institució educativa de destí. 
• Finalització anticipada o cancel·lació de l’ampliació d’estudis per decisió de 

l’estudiant o per qualsevol altre motiu. En aquest cas, l’estudiant està obligat a 
comunicar, per escrit i al més aviat possible, aquest fet i els motius que el 
motiven al Patronat Politècnica.  
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La suspensió de la beca implica la cancel·lació automàtica i immediata de l’assignació 
mensual corresponent a la segona part de la beca que quedi pendent de disposar. 
 
En cas que la suspensió sigui prèvia a la disposició inicial de la beca en cancel·larà 
automàticament la disposició íntegra de la beca. 
 
En els casos de finalització anticipada o cancel·lació de l’ampliació d’estudis, el 
Patronat Politècnica es reserva el dret de reclamar a la persona beneficiada la 
devolució parcial o total dels imports ja disposats corresponents a la beca. 
 

 
12. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES 
  
En compliment del Reglament (UE) núm. 2016/679, General de Protecció de Dades i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, 
s’informa que les dades personals de les persones candidates a les “Beques Josep Maria Ginés i 
Pous - 2022” s’incorporaran al fitxer “Beques JMGP 2022” del Patronat Politècnica, amb la 
finalitat de gestionar la tramesa d’informació sobre aquestes beques,  legitimada amb el 
consentiment a través de la instància de candidatura. Tret d’obligació legal, les dades de les 
persones participants no se cediran a tercers sense el seu consentiment explícit. Les persones 
candidates a les “Beques Josep Mari Ginés i Pous - 2022” podran exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió i oblit, limitació del tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte 
de decisions individuals automatitzades, adreçant-se a: Patronat de l’Escola Politènica Superior 
de la Universitat de Girona, C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 - 17003 Girona - A/e: 
patronat@eps.udg.edu. 
 
    
MÉS INFORMACIÓ: 
Per a més informació o per aclarir qualsevol dubte dirigiu-vos a la Secretaria del Patronat (A/e: 
patronat@eps.udg.edu - Tel. 972418409 - URL: http://patronateps.udg.edu) 
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