
 

                                                                                       
 
 
Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I pe r la qual es convoquen ajudes 
per a estudiantat de doctorat de la Universitat Jau me I per a mobilitats a 
Austràlia i els Estats Units d’Amèrica, dins del cu rs acadèmic 2016/17.  
 

En l’article 5.l dels seus Estatuts, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del 
Consell de la Generalitat, DOGV núm. 6344, de 31 d’agost de 2010, s’estableix com 
un dels seus fins la promoció de la inserció en la comunitat científica internacional del 
seu personal i promoure també l’intercanvi d’alumnat en programes d’àmbit 
supranacional. 

En l’àmbit europeu les possibilitats de mobilitat de doctorat estan cobertes mitjançant 
la convocatòria d’Erasmus+. Però gràcies al patrocini de BP Oil,  l’estudiantat de 
doctorat de la Universitat  Jaume I també podrà beneficiar-se d’ajudes a Austràlia i els 
Estats Units d’Amèrica. Aquesta convocatòria vol donar suport al preàmbul del Reial 
decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat i incideix en el paper essencial de la internacionalització i la mobilitat de 
l’estudiantat en aquesta etapa formativa, i amb l’objecte que servisquen per a 
internacionalitzar i enriquir l’UJI, conèixer pràctiques d’excel·lència en entorns 
internacionals, millorar el currículum acadèmic, etc. 

 
 

RESOLC:  
 

1. Convocar un concurs públic per a la concessió d’ajudes de mobilitat 
internacional per al curs 2016/17 a Austràlia i els Estats Units d’Amèrica per a 
estudiantat matriculat en programes de doctorat de la Universitat Jaume I, per a 
realitzar estades que completen les activitats específiques del programa de 
doctorat corresponent en el curs 2016/17, amb càrrec al centre de despesa 
VICIM L2, Projecte 11G018/02, Aplicació 4711, Línia 16137, Programa 422-C, 
per un import global de 8.000 €.  

2. Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials:  http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ les 
bases de la convocatòria, que s’adjunten a l’annex 1 d’aquesta resolució. 
 

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seua 
publicació. No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades 
poden interposar un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que la va 
dictar, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua publicació; 
en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu 
anteriorment esmentat, mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta 
del recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 



39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 

 
 
 
 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17/06/2014), 
la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 
Inmaculada Fortanet Gómez  
Castelló de la Plana, 10 d’abril de 2017 
 
 

 

 

ANNEX I 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA d’ajudes per a estudiantat de doctorat de la 
Universitat Jaume I per a  mobilitats a Austràlia i  els Estats Units d’Amèrica per a 
estades dins curs acadèmic 2016/17.  
 
 

1. INFORMACIÓ GENERAL  
 
El Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de la Universitat 
Jaume I convoca ajudes finançades per BP Oil per a mobilitat internacional per a 
estudiantat matriculat en algun dels programes de doctorat de la Universitat Jaume I 
regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que 
completen l’activitat específica del programa de doctorat corresponent. 
 
Tindran preferència les sol·licituds presentades a Austràlia sobre les dels Estats Units 
d’Amèrica per indicació del patrocinador. Poden presentar-se sol·licituds tant per a 
estades futures  (s’han d’iniciar abans del 31 d’agost de 2017), com per a estades ja 
realitzades  o en curs de realització  (que s’hagen començat després de l’1 d’agost de 
2016).  
 
 

2. REQUISITS 
 

a) Ser nacional o resident permanent a Espanya. 
b) Les persones sol·licitants han d’estar matriculades durant el present curs 

acadèmic 2016/17 en un centre de l’UJI en estudis conduents a l’obtenció d’un 
títol oficial de doctorat.  

c) No haver incomplit totalment o parcialment els deures econòmics amb l’UJI. 
Seran excloses les sol·licituds de les persones que tinguen quantitats pendents 
de pagament a l’UJI. 

d) Haver estat acceptat per una universitat o centre d’investigació australians o 
dels Estats Units d’Amèrica per a realitzar l’estada d’investigació proposada, 
complint així amb els requisits específics que puguen exigir les institucions de 
destinació. 
 



Quedarà exclòs d’aquesta convocatòria l’alumnat que haja tingut alguna avaluació 
desfavorable. 
 

  
3. DURADA 

  
Les ajudes es concediran per a la realització d’estades d’un mínim de dos mesos.  
 
 

4. DOTACIÓ 
                     
Les mobilitats per a Austràlia i els Estats Units d’Amèrica estan finançades per BP Oil, 
amb un pressupost global de 8.000 €. L’import de l’ajuda per a estades en Austràlia 
serà d’un mínim de 3.000 € fins a un màxim de 4.500 € per beneficiari. 
 
Les ajudes per als EUA seran d’un mínim de 2.000 € fins a un màxim de 3.500 € per 
beneficiari.  
 
En cas de no adjudicar-se la totalitat de les ajudes, es podrà incrementar la dotació per 
beneficiari de manera equitativa repartint la quantitat sobrant fins a esgotar el 
pressupost.  
 
Seran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, allotjament i manutenció, 
assegurança mèdica, visat i altres pagaments que es puguen demanar en la 
universitat de destinació. 
  
La forma de pagament de l’ajuda serà la següent: 

a) Estades futures : un avançament del 80% quan l’estudiant s’haja incorporat a 
la institució de destinació i haja enviat el certificat que ho acredite  a l’Oficina de 
Relacions Internacionals de l’UJI a l’adreça: intercanviat@uji.es. El pagament 
del 20% restant es farà efectiu en finalitzar l’estada en l'estranger quan s’aporte 
a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’UJI el certificat d’estada i una 
memòria de les activitats realitzades explicant els seus resultats i beneficis de 
l’estada, dins dels 20 dies posteriors a la tornada. 
 

b) Estades ja realitzades o en curs de realització: es pagarà l’import total d’una 
sola vegada presentant a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’UJI el 
certificat d’estada (en el cas d’estades que estan en curs s’haurà de presentar 
el certificat dins dels 20 dies posteriors a la tornada) i una memòria de les 
activitats realitzades explicant els seus resultats i beneficis de l’estada. 
 

 
5. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

  
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils  comptadors des de 
l’endemà la publicació d’aquesta convocatòria.  
 
La sol·licitud serà una sol·licitud genèrica de Registre i ha d’anar acompanyada del 
correu electrònic o carta d’acceptació de la univer sitat de destinació. S’ha de 
presentar al Registre General d’aquesta Universitat dirigida a l’ORI o per Registre 
Telemàtic indicant en qualsevol cas a l’apartat SOL·LICITE: “CODI: 16724- Ajudes 
Doctorat BP Oil”.  
També es pot presentar per qualsevol dels procediments que preveu la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 



  
6. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

En cas que hi haja més sol·licituds que crèdit disponible, una comissió composta per la 
direcció acadèmica de l’ORI, la direcció de l’Escola de Doctorat o persona en qui 
delegue, una tècnica superior de l’ORI. Aquesta comissió emetrà una proposta de 
resolució de l’adjudicació de les ajudes, atenent els següents criteris:  

- Nota mitjana dels estudis que van donar accés al doctorat: fins a 10 punts  
- Hores d’activitats formatives assolides per l’estudiantat de doctorat: fins a 1 punt. 
- Nota mitjana de les avaluacions favorables: fins a 4 punts. 
 
En cas d’empat, la comissió prendrà com a criteri de desempat la data de 
començament dels seus estudis de doctorat a l’UJI. Tindrà prioritat la data més antiga. 
 

 
 
 

7. INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
 

a) Relació de sol·licituds admeses i excloses: 
finalitzat el termini de sol·licitud es publicarà al Tauler d’Anuncis Oficials:  
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/  la relació de sol·licituds admeses i excloses i es 
publicarà un termini de correcció d’errades o documentació de conformitat amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú. 

b) Valoració de sol·licituds: l’avaluació, en cas de ser necessària, la durà a terme la 
comissió de valoració descrita en el punt 6. 

c) Adjudicació provisional de places: finalitzat el procediment de selecció, si escau, la 
relació d’adjudicació de places es publicarà al Tauler d’Anuncis Oficials: 
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/.  

La resolució de concessió provisional l’emetrà el rector, sense perjudici de la delegació 
de firma de 17 de juny de 2014 a favor de la vicerectora d’Internacionalització, 
Cooperació i Multilingüisme. Aquesta resolució es publicarà al Tauler d’Anuncis 
Oficials:  http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/. A partir d’aquesta publicació s’obrirà un 
termini de reclamacions de deu dies hàbils. Les reclamacions s’han de dirigir a l’ORI.  

d) Finalitzada la resolució de les reclamacions presentades es publicarà una resolució 
definitiva amb la relació d’adjudicataris i adjudicatàries. Contra aquesta resolució, que 
posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, 
comptadors  des de l’endemà de la publicació. No obstant això, contra aquesta 
resolució les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, davant el 
mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
seua publicació; en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu 
anteriorment esmentat, mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del 
recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

e) Acceptació o renuncia: les persones amb adjudicació definitiva tindran un termini 
per a acceptar o renunciar a la plaça per correu electrònic a: intercanviat@uji.es.  



f) Les possibles renúncies durant l’estada abans dels 2 mesos s’hauran de comunicar 
al més prompte possible a la mateixa adreça electrònica i es reajustarà l’import de 
forma proporcional al temps real realitzat, excepte en casos de força major. En 
aquestos casos, si escau, hi haurà una devolució per part del beneficiari/a seguint les 
instruccions del punt 10 d’aquesta convocatòria.   

 

8. JUSTIFICACIÓ 

 

Certificat d’incorporació  (s’ha d’enviar a intercanviat@uji.es durant els primers 10 
dies després d’arribar a destinació): https://goo.gl/N0sJbx 

 
Certificat d’estada i Memòria  (s’ha de presentar en l’ORI a la tornada): 
https://goo.gl/x4ClFp 
 
En els casos d’estades futures i que estan en curs s’haurà de presentar el certificat 
d’estada dins dels 20 dies posteriors a la tornada.  
 
En el cas de persones beneficiàries que hagen fet ja l’estada hauran de presentar 
aquests dos documents en els 20 dies posteriors a la data de la seua acceptació de 
l’ajuda. 
  
La memòria haurà d’explicar les activitats realitzades en destinació, els seus resultats i 
beneficis de l’estada. 
 
 

9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

Amb la presentació de la sol·licitud es presumeix l’acceptació incondicionada de les 
presents bases, condicions, requisits i obligacions que conté aquesta convocatòria. 

Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades a: 

a) Acceptar o renunciar a l’ajuda concedida en el termini establert en l’adjudicació 
d’ajudes mitjançant un missatge a intercanviat@uji.es 

b) Enviar a intercanviat@uji.es el certificat d’incorporació, com s’indica en el punt 
4 a) i a l’apartat 8 d’aquesta convocatòria. 

c) Presentar a l’ORI el certificat d’estada i memòria com s’indica en els apartats 4 
a) i b) i en l’apartat 8 d’aquesta convocatòria. 

d) Justificar davant l’òrgan que concedeix l’ajuda el compliment dels requisits i 
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinen la concessió o gaudi de l’ajuda en els termes que preveu aquesta 
convocatòria. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan que 
concedeix l’ajuda, així com qualssevol altres de comprovació i control financer 
que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que li siga requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la 
base 7 f) d’aquesta convocatòria. 



g) Comunicar a l’òrgan que concedeix l’ajuda les alteracions que es produïsquen 
en les circumstàncies i requisits tinguts en compte per a la concessió de l’ajuda, 
abans que finalitze el termini de realització de l’activitat per a la qual es va 
sol·licitar aquesta. 

h) Presentar la documentació requerida en la base 8 de la convocatòria. 

 
 

10. INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT 

Si escau es farà el reintegrament de les quantitats percebudes en els supòsits 
d’incompliment de les obligacions establides en la base 9 i de qualsevol de les restants 
bases d’aquesta convocatòria. 

Les persones beneficiàries que hagen de procedir al reintegrament total o parcial de 
l’ajuda han de fer-ho mitjançant efectiu o xec nominatiu presentat a la Tresoreria de la 
Universitat Jaume I, situada en la segona planta de l’Edifici del Rectorat, en el Servei 
de Gestió Econòmica, o bé mitjançant transferència bancària dirigida a l’UJI al compte 
següent: ES78 0049 - 4898 - 90 - 2216091024. 

En cas de realitzar la transferència bancària, ha de presentar-se el resguard en el 
Servei de Gestió Econòmica indicant l’ajuda a què es refereix i el motiu del 
reintegrament. 

 
11. INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 

Les comunicacions derivades del procediment es publicaran al Tauler d’Anuncis 
Oficials:  http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/. A més a més, les informacions d’interès 
es publicaran també al web de l’ORI: http://www.uji.es/serveis/ori/. 

 
12. RÈGIM JURÍDIC 

En tot el no previst en les presents bases s’actuarà segons el que disposen els 
preceptes bàsics de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en les seues respectives normes 
de desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret públic i, 
si no n’hi havia, les normes de dret privat. 

 
 


