
 
 
 

   

 

 
Convocatòria  de  beques  econòmiques  d’ajuda  a  l’estudi,  dins  del 
Programa d’Esportistes d’Elit de la Universitat Jaume I 
 
Resolució de 14 d’octubre de 2016 del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es 
convoquen les beques d’ajuda a l’estudi, dins del Programa d’Esportistes d’Elit de l’UJI 
pels resultats obtinguts als Campionats d’Espanya Universitaris 2016. 
 
1. Objecte  

 
Aquestes beques tenen com a finalitat finançar part de  les despeses ocasionades per 
l’estudi de les titulacions reglades en què estan matriculats els estudiants i estudiantes 
esportistes. 
 
2. Quantia de les beques 
 
La qualitat de les beques s’establiran d’acord amb el barem especificat en la base 4 del 
Programa d’Esportistes d’Elit (PDE) de l’UJI. 
 

4. Beneficis que pot obtenir l’esportista d’alt nivell o d’elit   
Els beneficis que pot obtenir l’esportista d’elit són els següents: 

 
Beneficis econòmics  
10.  Es  concedirà  una  borsa  de  beques  que  no  superarà  els  800  euros  per 
estudiant/a,  depenent  dels  resultats  que  obtinguen  els  esportistes  acollits  a 
aquest programa. La concessió es farà de la següent manera:   
 
En  funció  de  les  possibilitats  pressupostàries,  es  crearà  una  borsa  global  de 
beques  l’import  de  la  qual  no  podrà  ser  superior  a  12.000  d’euros,  que  es 
repartirà  en  relació  amb  els  resultats  obtinguts  pels  esportistes  admesos  en 
aquest  programa  i  que  en  cap  cas  podrà  ser  superior  als  800  euros  per 
esportista.   
 
Barem:  
 
En esports individuals, als 8 primers llocs: 800‐600‐400‐200‐100‐100‐100‐100.  
 
En esports d’equips, als 4 primers llocs: 800‐600‐400‐200.  
 
En el cas que se supere la borsa, es prorratejarà l’import a cada esportista. 

 
3. Requisits  



 
 
 

   

 

 
Estudiantat matriculat a la Universitat Jaume I en el curs 2015/2016 que hagen cursat 
titulacions oficials de primer, segon o tercer cicle (plans antics) o grau, màsters oficials 
i doctorat de pla actual, que estiguen inclosos en el PDE de l’UJI del curs 2015/16. 
 
4. Incompatibilitat de les beques 
 
Les presents beques són incompatibles amb les beques “Càtedra Endavant Villarreal CF 
de l’Esport de la Universitat Jaume” amb resolució del rectorat del 23 de maig de 2016. 
 
5. Obligacions del beneficiari o beneficiària de la beca 
 
Representar la Universitat Jaume I en aquells esdeveniments esportius de màxim nivell 
universitari  internacional,  nacional,  autonòmic,  que  se  li  requerisca,  així  com  en  els 
actes  de  representació  universitària  necessaris.  Aquesta  representació  i  participació 
serà  imprescindible sempre que no coincidisca amb una competició federada de rang 
semblant  i que haja sigut presentada en el seu programa oficial de competició, o bé 
per problemes de salut o lesió certificada pel facultatiu. 

6. Documentació i termini de presentació de sol∙licituds 
 
Les sol∙licituds s’han de presentar en el Registre General de l’UJI o per qualsevol altre 
mitjà establert la Llei de procediment administratiu (Llei 39/2015) i en la Llei de règim 
jurídic del sector públic (Llei 40/2015), des de la data de publicació de la convocatòria 
fins al 31 d’octubre de 2016. 
 
Documentació que cal presentar: 
 

• Sol∙licitud de l’ajuda. 
• Resguard de matrícula del curs 2015/16. 

 
7. Resolució de la convocatòria 

El comitè d'avaluació estarà format per dos representants del Servei d’Esports de l’UJI: 

• M. Pilar Marín Gil,  responsable de  l’Àrea de Competició,  i que actuarà com a 
secretària, amb veu i vot. 

• Juan M. Beltrán Ferrer, tècnic de Gestió del Servei d'Esports, i que actuarà com 
a president. 

8. Relació provisional de persones admeses i excloses 



 
 
 

   

 

Finalitzat el termini de presentació de sol∙licituds,  la Universitat Jaume I publicarà, en 
els llocs indicats en la clàusula 10, la relació provisional de la llista d’aspirants admesos 
i exclosos del procés de selecció, indicant les causes d'exclusió.  

Es  concediran  deu  dies  hàbils,  comptadors  des  de  l'endemà  de  la  publicació  de  les 
mencionades  llistes, per a esmenar els motius d'exclusió, per mitjà de  la presentació 
de  la  documentació  necessària  en  el  Registre  de  la  Universitat  Jaume  I,  dirigida  al 
Servei  d’Esports.  En  cas  de  no  presentar  la  documentació  en  el  termini  indicat  les 
persones sol∙licitants quedaran excloses de la convocatòria. 

Les  llistes definitives de persones admeses  i excloses en el procediment es publicaran 
en els mitjans referits en la clàusula 10 d'aquesta convocatòria.  

9. Resolució de la convocatòria 

La  resolució  final  contindrà,  com  a  mínim,  el  nom  i  cognoms  i  DNI  o  document 
equivalent de la persona beneficiària, la puntuació obtinguda, la quantia concedida, la 
finalitat de la beca i els recursos que es podran interposar contra aquella. 

10. Publicació de la resolució 

Aquesta  convocatòria,  la  llista de  les  sol∙licituds  admeses  i excloses en el procés de 
selecció  i  la  resolució de  concessió,  així  com qualsevol  altra  incidència o  informació 
derivada  d'aquest  procés,  es  publicarà  en  la  pàgina web  de  la Universitat  Jaume  I: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/competicio/elit/ajudesibeques/ 

11. Lliurament de les beques 

L'acte  de  lliurament  de  les  beques  esportives  es  realitzarà  quan  el  Servei  d’Esports 
estime  convenient,  una  vegada  finalitzat  el  procés  de  resolució  i  abans  del  31  de 
desembre de 2016. 

12. Pèrdua de la beca 

L’incompliment de les obligacions establides ocasionarà la pèrdua de l'ajuda.  

13. Legislació i règim jurídic aplicable 

Aquestes beques es regiran pel que estableix aquesta convocatòria, i pels preceptes de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  i  la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer,  de  la  Generalitat,  d'hisenda  pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de 
subvencions, la resolució d'aquesta convocatòria i d'aquelles altres normes que els  



 
 
 

   

 

 


