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Informe sobre l’aplicatiu de gestió de beques de l’SGA 
 
Característiques del sistema 
L'aplicació de gestió de beques de l’SGA va ser desenvolupada per UPCnet l’any 2000 en 
powerbuilding. 
 
Ha donat suport a la gestió de: 
1. Convocatòries de beques d’estudi 

a. Règim general (MECD) 
b. Beques del Govern Basc 

El sistema permetia la gestió de les sol·licituds des del curs 2000-2001 fins el curs 2012-
2013: gestió d’estats, càlcul econòmic i de requisits acadèmics i contemplava fins a 3 
resultats de cada sol·licitud: inicial, d’al·legació i de recurs. A més del tractament de la 
informació i el càlcul del resultat de les sol·licituds tenia les funcionalitats necessàries per 
connectar-se al web service del MECD, generar fitxers de tramesa i carregar i tractar fitxers 
de resposta. 
L’aplicatiu conté 76.230 sol·licituds de beca d’estudi. 
 

2. Beques de col·laboració del MECD 
El sistema conté les sol·licituds de beca des del curs 2003-2004 fins el 2013-2014.  
A cadascuna de les sol·licituds es permetia fins a 2 resultats: inicial i d’al·legacions. 
Permetia la gestió de beques assignades als departaments, la generació de llistats de 
tramesa i la càrrega dels fitxers de resposta. Aquesta funcionalitat és més senzilla doncs no 
calien càlculs econòmics i patrimonials. 
L’aplicatiu conté 1024 sol·licituds de beca de col·laboració. 

 
Cada modalitat de beca disposa de les seves pròpies taules independents que contenen la 
informació necessària per a la gestió integral de les beques. Hi ha 43 taules per a la gestió de 
les beques d’estudi i 9 taules per a la gestió de els beques de col·laboració. 
 
Diagnosi d’ús 
Actualment l’aplicatiu es fa servir únicament com a repositori d’informació. Ja s’han esgotat els 
terminis màxims per poder recórrer contra qualsevol resolució gestionada mitjançant 
l’aplicatiu per la qual cosa la informació ja és estàtica. 
No es contempla la possibilitat de traspàs de la informació pel seu cost en comparació amb els 
beneficis esperats. 
 
No obstant, és necessari mantenir la informació següent: 
Sol·licitant (estudiant-dades personals associades), 
Sol·licitud: tipus, any, resultat i en quin dels resultats possibles s’ha acabat la tramitació de la 
sol·licitud. En cas d’al·legació o recurs, dades associades al recurs. 
La informació ha d’estar estructurada i ser consultable mitjançant un sistema de cerca lògica 
 
Proposta 
Extreure la informació i estructurar-la en una base de dades consultable mitjançant un 
formulari. La informació necessària és l’exposada al punt anterior. La BBDD ha d’hostatjar-se a 
un servidor amb mesures de seguretat d’accés i còpies de seguretat corresponents. 
 


