
 
 
 

 

 

Convocatòria de tres beques de projecte l’OCDS – Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i 

Igualtat  

 

En l’actualitat ens trobem amb comunitats plenes de pluralisme i diversitat cultural que haurien de ser 

contemplades des de l’educació com un valor que afavoreix el desenvolupament de la societat i de la 

seua ciutadania. A més, no sols hauríem de destacar la diferència cultural sinó també la semblança de 

les cultures que conviuen en les nostres societats. 

Una d’aquestes comunitats és la població gitana, la qual considerem fonamental donar a conèixer, així 

com treballar en la seua integració i participació en la societat. 

Per tot això, la Universitat Jaume I desenvolupa, des de ja fa anys, amb el programa Pisos Solidaris, 
accions que pretenen aconseguir aquesta visibilització i integració. 

 
BASES 

 
1a Objectiu de la beca 
Aquestes beques de projecte UJI pretenen desenvolupar el projecte de recollida d’informació sobre 

població gitana del Barri de San Lorenzo, mitjançant el fet de pal·liar la falta de recursos de persones 

amb gran potencialitat de desenvolupament personal i professional, i facilitar la formació superior 

d’aquestes en pro d’una inserció als respectius contextos socials d’origen, que redunde en el 

desenvolupament social d’aquests. 

Les tres beques de projecte UJI consistiran en ajudes mensuals i s’adrecen a estudiants UJI inclosos 

dins del programa Pisos Solidaris amb especials dificultats econòmiques per a continuar els seus 

estudis. 

2a Requisits  
Poden optar a aquestes beques els i les estudiants que cursen els seus estudis a la Universitat Jaume I 

dins del programa Pisos Solidaris amb especials dificultats econòmiques per a continuar els seus 

estudis. 

3a Dotació econòmica de la beca 
Cada una de les beques té una dotació màxima de 1.300,00 €, durant dos mesos, a partir del 2 de 

noviembre de 2017. 

Es portarà a terme una tutoria i seguiment personalitzat per part del Vicerectorat de Planificació 

Estratègica, Qualitat i Igualtat. 

Codi pressupostari: VPEQI VH 17G086 01 17162 422D 

4a Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades han de presentar, fins al dia 22 de setembre de 2017 inclòs, l’imprès de 

sol·licitud al Registre General de la Universitat Jaume I, o en qualsevol altre que indica l’article 38.4 de 

la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

amb la següent documentació: 



 
 

- Fitxa de sol·licitud emplenada. Annex I. 

- Fotocòpia del DNI / passaport/NIE. 

- Documentació que acredita els mèrits postulats per la persona candidata. 

- Carta de presentació on s’adduïsquen els motius de sol·licitud, situació personal i econòmica. 

En aquesta, s’ha d’especificar si es disposa d’alguna altra ajuda o beca. 

- Fotocòpia de l’expedient acadèmic (notes) de l’últim any cursat en la Universitat Jaume I de 

Castelló. 

Les persones sol·licitants que no tinguen la seua residència fiscal en territori espanyol hauran de 

presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de 

residència segons l’article 22.5 del Reglament general de subvencions.  

La sol·licitud ha de dirigir-se a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’exposarà en el tauler d’anuncis de l’OCDS i en la 

pàgina http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/ la resolució provisional de persones admeses i excloses.  

El termini per a presentar al·legacions o esmenar errors o omissions serà de 10 dies hàbils comptadors 

a partir de la seua publicació. Finalitzat aquest termini, es farà pública la resolució definitiva de 

persones admeses i excloses. 

5a Criteris de valoració 
Es valorarà preferentment si aquests estudiants es troben vinculats a algun projecte i/o línia 

d’investigació amb algun departament, així com que procedisquen d’universitats amb les quals la 

Universitat Jaume I desenvolupa projectes de cooperació. 

Desglossament del barem: 

- - Expedient acadèmic: fins a 5 punts. 

- Experiència en el maneig de programes ofimàtics (Word, Excel, etc.) i de programari d’anàlisi 

de dades (SPSS, Stata, Eviews, etc.): fins a 3 punts. 

- Coneixements de valencià: fins a 2 punts. 

- Entrevista personal: (si la comissió ho considera oportú): fins a 5 punts. 

- Experiència i coneixements en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat: fins 

a 5 punts. 

- Altres mèrits: fins a 1 punt. 

6a Comissió avaluadora 
Es nomenarà una comissió de valoració que avaluarà els mèrits de les candidatures i decidirà la 

concessió de les beques. 

La comissió estarà integrada pels següents membres: 

Presidència: la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, o persona en qui delegue. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/


 
 
Vocals: 

- La directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat. 

- Un/a tècnic/a de l’OCDS. 

- Una persona en representació de l’estudiantat, nomenada pel Consell de l’Estudiantat. 

- Secretaria: un membre del personal d’administració i serveis del Negociat de Beques del Servei 

de Gestió de la Docència i Estudiants. 

7a Resolució de la convocatòria 
La resolució de concessió provisional l’emetrà el Rectorat (sense perjudici de la delegació de firma de 

17 de juny de 2014 en la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat) i es publicarà en el 

tauler d’anuncis de l’OCDS i en la pàgina http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/. A partir d’aquesta 

publicació, s’obrirà un termini de reclamacions de 10 dies hàbils. Les reclamacions s’han de dirigir al 

rector, esmentant-hi la unitat administrativa, OCDS. 

La beca serà adjudicada pel rector de la Universitat Jaume I (sense perjudici de la delegació de firma 

esmentada en l’anterior paràgraf), tenint en compte la proposta emesa per la comissió avaluadora.  

La resolució contindrà, com a mínim: el nom i cognoms i passaport o document equivalent de la 

persona beneficiària, la quantitat concedida, la finalitat de la beca i els recursos que es poden 

interposar contra aquesta. Així mateix, també es publicarà una llista ordenada, per ordre de prelació, 

d’aquelles candidatures que no havien obtingut la beca i que podran accedir a aquesta en cas de 

renúncia de la persona beneficiària o impossibilitat de gaudir-la. A tal efecte, es proposaria la concessió 

d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut. 

8a Publicació de la concessió 
La resolució definitiva es comunicarà mitjançant el tauler d’anuncis de l’OCDS. Aquesta resolució posa 

fi al procés de selecció.  

També es publicarà la mateixa resolució en:  

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/ 

9a Forma de pagament 
El pagament de la beca es realitzarà per mensualitats, una vegada publicada la resolució de la 

concessió. 

10a Obligacions de la persona beneficiària 
El becari o becària tindrà una dedicació setmanal de 20 hores. 

Les persones beneficiàries es formaran a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, i 

col·laboraran en la implementació del projecte de recollida d’informació, així com de la seua 

transcripció i divulgació. 

11a Règim d’incompatibilitats amb altres subvencions o ajudes  
Aquesta beca és incompatible exclusivament, amb altres ajudes públiques o privades que tinguen el 

mateix objecte d’aquesta convocatòria.  

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/


 
 
12a Acceptació d’aquesta convocatòria. 
La presentació de les sol·licituds implica l’acceptació de totes les clàusules d’aquesta convocatòria. 

13a Comunicacions 
Qualsevol comunicació que derive d’aquesta beca es publicarà en: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/ 

14a Règim jurídic 
Aquesta ajuda es regirà pel que es disposa en aquestes bases, en els preceptes de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions i del Decret Legislatiu de 26 de juny del Consell de la 

Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisenda de la Generalitat Valenciana i 

d’aquelles altres normes que els desenvolupen. Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de 

dret públic i, si no n’hi havia, per les normes de dret privat. 

Aquesta beca no constitueix cap relació laboral amb la Universitat Jaume I, ni implica per la seua part, 

cap compromís quant a la possible incorporació del beneficiari o beneficiària a la seua estructura de 

personal. 

15a Recursos que procedeixen contra aquesta convocatòria 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició 

davant el rector de la Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei 

30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d’un mes comptador 

des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria. 

No obstant això, les persones interessades podran interposar directament un recurs contenciós 

administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des 

de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria. En el cas que les persones interessades hagueren 

interposat el recurs de reposició anteriorment mencionat, no es podrà interposar el recurs contenciós 

administratiu fins que no s’obtinga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord 

amb el que disposa l’article 116 i següents de la citada Llei 30/1192. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny de 2014), 

la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat 

 

 

 

 

 

 

M. José Oltra Mestre 

Castelló de la Plana, 18 de juliol de 2017 

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/


 

 

 

 
VICERECTORAT DE PLANIFICACIÓ 

ESTRATÈGICA, QUALITAT I IGUALTAT 

 

 
ANNEX I 
Sol·licitud 
 
 

 

  
Foto   

 
 
 

DADES DEL CURS PER A LA MATRÍCULA  

DATA DE MATRÍCULA: ___/____/___ ANY ACADÈMIC: ______ / ________ 

NOM DEL CURS: ________________________________________________ 

FACULTAT/ESCOLA: ________________________________________________ 

TIPUS:      Primer cicle Segon Cicle Màster universitari Especialista universitari 

Doctorat Docència Treball d’investigacióTesi 

 

DADES DE L’ESTUDIANT O L’ESTUDIANTA 

COGNOMS _______________________________________ NOM: ______________________ 

NIE o passaport: _______________ SEXE: Home Dona NACIONALITAT: ______________ 

DATA I LLOC DE NAIXEMENT: ____________________________________________________ 

TITULACIÓ: Doctorat          Segon cicle universitari Primer cicle universitari 

NOM DEL TÍTOL DE GRAU: _______________________________________________________ 

Expedit per:____________________________________ Lloc:________________ Data: __/__/__ 

 

DOMICILI A LA COMUNITAT VALENCIANA 

CARRER: ______________________________________NÚM.: ___ ESC.: ___ PIS: ___ PTA: ___ 

CODI POSTAL: ________ MUNICIPI: ______________________ COMARCA: _______________ 

TEL.: _______-_______ 

ADREÇA ELECTRÒNICA:__________________________________________________________ 

Adjunta: 
1. Fotocòpia del passaport. 
2. Fotocòpia de la targeta d’estudiant o de residència. 
3. Fotocòpia del certificat de l’empadronament o de convivència o justificant de residir a la Comunitat 
Valenciana 
4. Fotocòpia de les notes (qualificacions) o de l’accés a la Universitat. 
5. Carta de motivació que inclou la declaració de no disposar d’altres beques o ajudes. 
Signat: 
 
 
 
 
____________________, ____ d _______________ de 2017 


