BASES DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA I PERMANENT PER A LA CONCESSIÓ
DE BEQUES D'ALLOTJAMENT EN EL PROGRAMA «PISOS SOLIDARIS» AL
BARRI DE SANT LLORENÇ DE CASTELLÓ DE LA PLANA
OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT (OCDS)
Vicerectorat de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme

1. Finalitat de la beca
La finalitat d'aquesta convocatòria és proporcionar allotjament a l'alumnat de la
Universitat Jaume I. Al mateix temps ofereix l'oportunitat de col·laborar amb els
recursos socials del barri de Sant Llorenç de la ciutat de Castelló de la Plana (Oficina
de Dinamització Comunitària Ajuntament de Castelló, escola infantil Los Duendes
Ajuntament de Castelló, aules de formació familiar La Llar; el centre de formació
Ocupacional Jardinería y Viverismo de Cáritas Diocesana; el centre cultural Amigó;
Racó Màgic de la Fundación del Secretariado Gitano; Asociación de Mujeres Grupo.
San Lorenzo Ajuntament de Castelló i Asociación de Vecinos del barrio de San
Lorenzo).

Concretament, amb la concessió de beca es pretén:
•

Incentivar la participació de l'alumnat en accions que afavorisquen la
dinamització del teixit social i col·laborar en els programes del barri de Sant
Llorenç.

•

Fomentar la transmissió de valors solidaris i d'integració social en la comunitat
del barri.

•

Oferir a l'alumnat l'oportunitat d'aprendre i viure en contacte directe amb el barri
de Sant Llorenç de manera que revertisca en la seua formació integral.

2. Requisits per a poder ser beneficiaris de la beca
•

Ser estudiantat de la Universitat Jaume I.

•

No tenir càrregues familiars.

•

Disposició per a dedicar part del seu temps a col·laborar en les diferents
activitats (recursos, reunions, formació, dinamització comunitària, etc.) que
desenvolupa el programa.

•

Realitzar un ingrés de 120 € en concepte de fiança.

•

Assumir el pagament de despeses corrents (aigua, llum, comunitat) i de la part
de beca no coberta per l’UJI.
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•

Firmar una «Carta de compromís» amb els recursos mencionats en la qual es
determinarà la dedicació de l'alumnat.

•

Dedicar 8 hores setmanals a activitats de coordinació i intervenció social
(associatives, culturals, educatives, de dinamització, entre altres) incloses en
els projectes que es desenvolupen al barri.

•

Tenir regularitzada la situació de residència a Espanya.

•

Domini mitjà de l'espanyol.

L'alumnat que participe en aquesta convocatòria ha d'aportar la documentació següent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrícula UJI del curs acadèmic actualitzada.
Expedient acadèmic.
Fotocòpia del DNI o NIE.
Declaració de renda, de concessió d'eventual beca o justificant d'ingressos
econòmics.
Una fotografia de carnet.
Currículum vitae (màxim dues pàgines).
Carta de motivació i projecte d'activitats a oferir al barri (màxim tres pàgines).
Document que acredite l’experiència en activitats de voluntariat.

3. Composició de la Comissió Avaluadora
La Comissió estarà formada per:
•
•
•

La directora de l'OCDS o persona en qui delegue.
La persona responsable de Dinamització Comunitària de l'Ajuntament de Castelló.
La coordinadora del programa Pisos Solidaris.

4. Criteris d'adjudicació de les places:
Les places s'adjudicaran d'acord amb els criteris següents:
•
•
•
•
•

Qualitat del projecte i carta de motivació: fins a 4 punts.
Experiència en voluntariat: fins a 3 punts.
Valoració de la capacitat econòmica: fins a 4 punts.
Permanència tot el curs escolar: fins a 4 punts.
Entrevista personal: fins a 5 punts.

En el cas que es produïsca algun empat, es tindrà en compte la nota mitjana de
l'expedient acadèmic.
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. Segons aquest
procediment, la concessió de la beca d'allotjament es realitzarà per mitjà de la
comparació i valoració de les sol·licituds presentades en atenció dels punts assenyalats
més amunt. La prelació de major a menor en les puntuacions obtingudes, d'acord amb
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els criteris de valoració establits en aquesta convocatòria, serà la que proporcione les
concessions.
Es procedirà a obrir una llista d'espera en la qual, de manera obligatòria, s'exigirà
l'acceptació de permanència.
5. Terminis
Aquesta convocatòria té la naturalesa d’«oberta i permanent» a fi d'evitar que la llista
d'espera es quede sense sol·licitants i afavorir així l'ocupació successiva de les places
que pogueren quedar alliberades en els immobles.
La Comissió es reunirà l'última setmana de cada mes a l'efecte d'avaluar i valorar la
documentació presentada en les noves sol·licituds.
L'OCDS es reserva la facultat de publicitar la vigent convocatòria amb major èmfasi
durant els mesos en els quals per canvis de semestre o inici de nou curs acadèmic la
previsió de sol·licituds és major.
Es declara inhàbil el mes d'agost per a la convocatòria de la Comissió de Valoració i
Avaluació.

5. Publicació de la resolució de la convocatòria
La primera setmana de cada mes es procedirà a la publicació dels resultats de
l'avaluació i valoració de les sol·licituds presentades. En el cas que no hi haguera cap
nova sol·licitud a valorar, la publicació de resultats no tindrà lloc i s'entendrà vigent
l'última.
Contra les resolucions que posen fi a la via administrativa es podrà interposar recurs de
reposició davant del 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 del dia següent de la data de publicació
d'aquesta convocatòria.
No obstant això, les persones interessades podran interposar directament un recurs
contenciós administratiu davant del Tribunal del Contenciós Administratiu, en el termini
de dos mesos 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 l'esmentada Llei 30/1192.
Les resolucions de la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Castelló de la Plana, 4 de desembre de 2012
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