Bases reguladores i convocatòria de la beca Balsells-Generalitat de CatalunyaPatronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per realitzar
estudis de postgrau en l’àmbit de les enginyeries (BBI-PEPS) 2012.
L’any 2003 es va signar un conveni entre la Henry Samueli School of Engineering de
la University of California, Irvine, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya i el Patronat de l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Girona instituint una beca per a joves enginyers titulats
per aquesta universitat i cofinançada entre les tres institucions a parts iguals.
--1 Objecte
Atorgar una beca de postgrau, en l’àrea de l’enginyeria, per realitzar una estada a la
Henry Samueli School of Engineering de la University of California, Irvine per al curs
2012-2013.
--2 Persones sol·licitants i requisits
Persones titulades universitàries que hagin obtingut el títol universitari en Enginyeria
Industrial o Enginyeria Informàtica en els darrers sis anys a la Universitat de Girona.
És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar
admès a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) de la University of
California, Irvine.
--3 Durada i període
La beca tindrà una durada de dotze mesos ininterromputs, per al curs acadèmic 20122013.
--4 Aplicació pressupostària
El cost global de la beca és de 52.000,00 dòlars EUA. Aquesta beca està cofinançada
pel Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, la Generalitat
de Catalunya i la Henry Samueli School of Engineering de la University of California,
Irvine i està subjecte a un cànon del 12,5% del seu import en concepte de despeses
de tramitació i gestió. La beca també inclou un ajut complementari per desplaçament
del qual es farà càrrec íntegrament la Generalitat de Catalunya.
L'import global màxim que el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat
de Girona destina a aquesta convocatòria és de 19.500,00 dòlars EUA per al
cofinançament de la beca de postgrau.
L'import global màxim que la Generalitat de Catalunya destina a aquesta convocatòria
és de 21.187,51 dòlars EUA per al cofinançament de la beca de postgrau. Aquesta
quantitat, a càrrec de la partida pressupostària EC1103D/490000100/5710 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, serà tramès en un sol
lliurament a la University of California, Irvine (UCI).
La UCI es farà càrrec dels imports corresponents a les taxes acadèmiques, la
matrícula, l’assegurança mèdica i les despeses de gestió, i farà efectives les quantitats
corresponents a les mensualitats de la beca així com del pagament de l’ajut
complementari per a desplaçament que es farà efectiu amb la primera mensualitat.
La beca cobreix les taxes acadèmiques, la matrícula, l’assegurança mèdica i una
assignació mensual de 1.750 dòlars EUA, a més d’un ajut complementari per
desplaçament de 1.500 dòlars EUA.
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--5 Sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran per duplicat i en imprès normalitzat, al registre de la
Universitat de Girona, a l’atenció del Director de l’Escola Politècnica Superior. L’imprès
de sol·licitud es publicarà al web del Patronat de l’EPS: http://eps.udg.edu/patronat/
--6 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:
a) Currículum, on s’especifiqui els treballs de recerca en els quals hagi participat el
sol·licitant.
b) Fotocòpia del DNI.
c) Justificant del títol acadèmic i certificació de les notes amb la mitjana de
l'expedient.
d) Descripció del projecte d’estudi que es vol dur a terme a la HSSoE. El redactat
haurà de tenir una extensió d’entre dos i quatre pàgines, s’haurà de presentar en
català i en anglès i haurà d’especificar:
− Exposició del context acadèmic del projecte i la seva relació amb la carrera
professional que el becari té previst de desenvolupar.
− Definició dels objectius i interès per la temàtica.
− Motivació personal que l’ha induït a demanar aquesta beca.
− Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de
Catalunya.
e) Declaració de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions
salarials durant el període de gaudi de la beca.
f) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de
persona beneficiària, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. Podreu trobar en la sol·licitud aquesta
declaració responsable.
g) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, que substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb
el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Podreu trobar en la sol·licitud aquesta
declaració responsable.
La documentació presentada que no sigui original ha de ser compulsada per l’òrgan
competent que tramita la sol·licitud o pel registre on ha estat presentada, quan ho
demani el sol·licitant, d’acord amb el que preveu l’article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos a la convocatòria o no s’adjunta tota la
documentació requerida, s’atorgarà a la persona sol·licitant un termini de deu dies
hàbils, a comptar de l’endemà de rebre la notificació per tal que esmeni la deficiència
detectada o aporti la documentació requerida, amb la indicació que, si no ho fa,
s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud: en els termes i d’acord amb els requisits
previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
--7 Termini de presentació de sol·licituds
20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al taulell
d’anuncis del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
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--8 Procediment de concessió de les beques
La concessió de les beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva d’acord
amb el procediment establert en el punt 9.
--9 Avaluació i selecció
Una comissió de preselecció, designada pel director general de Recerca i formada per
tres persones de la Secretaria d’Universitats i Recerca, d’acord amb l’avaluació
científico-tècnica d’un expert, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la
documentació aportada pels sol·licitants i els criteris que es detallen a continuació:
a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 10 punts).
b) Descripció de la proposta presentada (fins a 10 punts).
La comissió, si s’escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.
Posteriorment, elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la
qual farà la selecció final dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si
escau.
L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones
que hagin obtingut la beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells als quals se’ls
denegui la beca.
--10 Òrgan competent per a la gestió
Direcció General de Recerca.
--11 Òrgan competent per a la resolució i la revocació
Secretari d’Universitats i Recerca.
-- 12 Termini per comunicar la resolució
Sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de presentació de les sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà denegada la beca
sol·licitada.
--13 Mitjà de notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Girona.
--14 Pagament
La University of California retindrà les quantitats corresponents a les taxes
acadèmiques, la matrícula i l’assegurança mèdica i farà efectiva la quantitat de 1.750
dòlars EUA mensuals al becari. L’ajut complementari per desplaçament es farà efectiu
amb la primera mensualitat.
--15 Incompatibilitats i comunicació de subvencions concurrents:
La beca regulada per aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol altra beca,
subvenció o recurs obtingut per al mateix objecte.
--16 Renúncies i substitucions
Les renúncies les ha de comunicar la persona beneficiària mitjançant un escrit motivat
adreçat al Patronat de l’Escola Politècnica Superior i a la Direcció General de Recerca
del Departament d’Economia i Coneixement. En cas que es produeixi alguna renúncia,
es resoldrà l’adjudicació de la beca al candidat de la llista de reserva.
Les substitucions es notificaran individualment a l’interessat i s’hi donarà publicitat al
tauler d’anuncis del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona.
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--17 Obligacions de la persona beneficiària
La persona beneficiària de la beca o subvenció queda obligada a:
a) Complir les condicions de les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la beca.
c) Justificar el compliment de l'objecte de la beca en el termini i la forma que
determina d'acord amb el que estableix la base 18 d'aquesta convocatòria.
d) Conservar els justificants originals i l'altra documentació relacionada amb la beca
atorgada durant un període mínim de 5 anys.
e) Proposar al Patronat de l’Escola Politècnica Superior i a la Direcció General de
Recerca del Departament d’Economia i Coneixement qualsevol canvi que, d'acord
amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la beca, sense variarne la finalitat.
f) Comunicar a l'òrgan concedent de la beca o subvenció altres beques o
subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes
administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que
recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la beca o subvenció i qualsevol altra
alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n pugui avaluar la
seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui
i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i a les de control que els òrgans
competents de l'Administració estimin oportunes, d'acord amb la legislació vigent.
h) Facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la
Generalitat, per la Sindicatura de Comptes i pels altres organismes competents en
la matèria, d'acord amb la normativa vigent.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la
subvenció en els termes que s'indiquin a la corresponent resolució.
j) La concessió d’aquesta beca comporta l'obligació del beneficiari de fer constar en
qualsevol publicitat referida a l'activitat subvencionada l'expressió: "Amb el suport
de la Generalitat de Catalunya".
--18 Termini i forma de justificació de la beca
En un termini de quatre mesos des de l’acabament de l’estada, la persona beneficiària
haurà de justificar la beca mitjançant la documentació següent:
a) Una memòria de l’activitat realitzada en el període global becat, degudament
signada.
b) Un certificat del director del programa Balsells-Generalitat de Catalunya-Patronat
de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona on s’expressi que s’ha
assolit amb èxit el curs acadèmic becat.
c) Un certificat del centre receptor on s’expressi que la subvenció s’ha registrat a la
comptabilitat del centre i que els fons rebuts s’han destinat a l’activitat per la qual
van ser concedits.
Es preveu la possibilitat d’ampliar el termini establert per a la presentació de la
justificació d’acord amb les previsions de l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
--19 Responsabilitats
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona no assumeix cap
responsabilitat per l'actuació de la persona beneficiària ni pels danys i perjudicis que
puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat subvencionada, ni
tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.
--20 Comprovació i control
La unitat competent per a la instrucció del procediment és l’encarregada d’efectuar la
comprovació sobre la realització de l’activitat subvencionada d’acord amb la finalitat i
els requisits previstos a la convocatòria i a la resta de normativa que li és d’aplicació,
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sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de
l’Administració de la Generalitat.
--21 Revocació de la beca
Són causes de revocació de la beca:
a) L'incompliment de l'obligació de justificació.
b) L'incompliment de la finalitat per a la qual la beca ha estat concedida, totalment o
parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.
c) L'obtenció de la beca sense reunir les condicions requerides.
d) L'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la
concessió, incloent-hi l'obstrucció de les actuacions de control, la resistència,
l’excusa o la negativa a permetre-les de manera que s'impedeixi comprovar
l'acreditació d'haver realitzat l'objecte de la subvenció
e) L'incompliment de qualsevol altra obligació establerta en aquesta convocatòria.
Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de les seva actuació de comprovació, o la
Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència
d'alguna causa de revocació de la beca o subvenció concedida hauran d'instar l'inici
del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol
9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d'infracció
hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la
secció cinquena de l'esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i
el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així
mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb
una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la
seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i
sancionador.
--22 Normativa aplicable:
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació els
preceptes continguts al capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot
allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions en els seus aspectes bàsics; la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya que sigui d'aplicació a l'exercici corresponent, i la resta de normativa
aplicable.

Pàgina 5 de 5

