CONVOCATÒRIA DE BEQUES FOBESA 2018/2019
D’acord amb el conveni firmat per FOBESA i la Universitat Jaume I de Castelló el 7 de febrer
de 2019, FOBESA convoca les beques FOBESA per a estudiantat de l’UJI resident a
Benicàssim per a la realització d’estudis de grau a la Universitat Jaume I.
1.- Característiques de la beca
FOBESA dota la quantitat de 22.000 € per a ajudes per a l’estudiantat matriculat en qualsevol
titulació de grau a la Universitat Jaume I per al curs 2018/19. L’import individualitzat serà com
a màxim de 1.000 € que es destinaran a cobrir total o parcialment l’import de la matrícula.
Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte procedents
de qualsevol organisme públic o privat.
S’atorgaran 10 beques per a l’estudiantat que es matricula per primera vegada en primer curs
d’un grau a la Universitat Jaume I.
La resta s’atorgarà per a les persones matriculades en segon curs i posteriors a la Universitat
Jaume I en el curs acadèmic 2018/2019.
Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris
acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació
màxima de 10 punts.
2.- Requisits generals de les persones aspirants
Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Benicàssim almenys amb una
antiguitat d’un any.
Estar matriculada en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2018/2019.
No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual
es demana l’ajuda.
Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2017/2018.
3.- Criteris per a l’adjudicació
Les beques s’adjudicaran en funció dels criteris acadèmics i econòmics següents:
a)

Criteris acadèmics

Es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic d’acord amb la següent
puntuació:
Nota mitjana de l’expedient acadèmic per damunt de 8,9: 5 punts.
Nota mitjana de l’expedient acadèmic per damunt de 7,9: 4 punts.
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Nota mitjana de l’expedient acadèmic per damunt de 6,9: 3 punts.
Nota mitjana de l’expedient acadèmic per damunt de 5,9: 2 punts.
Nota mitjana de l’expedient acadèmic per damunt de 4,9: 1 punt.
b) Criteris econòmics
No superar els següents llindars econòmics de la unitat familiar:
Famílies d’un membre: 15.839 euros.
Famílies de dos membres: 27.073 euros.
Famílies de tres membres: 36.744 euros.
Famílies de quatre membres: 43.846 euros.
Famílies de cinc membres: 47.778 euros.
Famílies de sis membres: 51.228 euros.
Famílies de set membres: 54.601 euros.
Famílies de vuit membres: 57.928 euros.
A partir del vuitè membre s’han d’afegir 3.172 euros per cada nou membre computable.
La baremació màxima en aquest punt serà de 5 punts que s‘obtindrà seguint la següent taula:
Unitats familiars la renda de les quals estiga per sota del 30% del llindar fixat: 5 punts.
Unitats familiars la renda de les quals estiga entre el 31% i 40% del llindar fixat: 4 punts.
Unitats familiars la renda de les quals estiga entre el 41% i 50% del llindar fixat: 3 punts.
Unitats familiars la renda de les quals estiga entre el 51% i el 60% del llindar fixat: 2 punts.
Unitats familiars la renda de les quals estiga per entre el 61% i el 100% del llindar fixat: 1
punt.
En cas d’empat se seguirà el següent ordre de prelació: en primer lloc, la nota mitjana de
l’expedient acadèmic o nota d’accés a la Universitat (de major a menor) i en segon lloc la
renda per càpita (de menor a major).

4.- Presentació de sol·licituds
4.1.- Les persones sol·licitants han de presentar la documentació següent:
•

Imprès de sol·licitud de la beca segons el model normalitzat.

•

Fotocòpia de l’expedient acadèmic o nota d’accés per a estudiantat de primer (PAU o
equivalent).

•

Declaració de la renda 2017 expedida per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària, de tots els membres computables. Els membres de la unitat familiar que no
han presentat declaració per no estar obligats: certificat d’imputacions de l’IRPF de
l’últim exercici emès per l’Agència Tributària.
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En el cas de percebre qualsevol altre tipus d’ingressos en 2017, no computats en els
certificats anteriors, aquests s’han d’acreditar mitjançant certificació emesa per l’entitat
pagadora.
•

Fotocòpia del document nacional d’identitat o NIE.

•

Certificat d’empadronament històric i col·lectiu en el que conste que la persona
sol·licitant és veïna o resident del municipi de Benicàssim almenys amb un any
d’antiguitat, i en el que apareguen tots els membres de la unitat familiar.

•

Justificació de la matrícula del curs 2018/2019 de la Universitat Jaume I per al qual se
sol·licita la beca.

4.2.- Lloc de presentació:
Les sol·licituds es poden presentar, personalment o mitjançant correu certificat:
a) A la seu de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Av. Vicent Sos Baynat, s/n,
Àgora Universitària, local 16, 12071 Castelló de la Plana.
b) A la seu de FOBESA, Ctra. Desert 1-3, 12560 Benicàssim (Castelló).
IMPORTANT.- La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu
suficient per a l’exclusió de la convocatòria.
4.3.- Termini de presentació:
El termini de presentació comença el 8 de febrer i finalitza el 25 de febrer de 2019.
5.- Informació addicional
Per a qualsevol aclariment, les persones interessades poden dirigir-se a:
a) Fundació General de la Universitat Jaume I, Av. Vicent Sos Baynat, s/n, Àgora
Universitària, local 16, 12071 Castellón de la Plana (Tel.: 964 38 71 97 //
fundacio.general@uji.es).
b) FOBESA, Ctra. Desert 1-3, 12560 Benicàssim (Tel.:964 30 08 97 // Fax: 964 30 52 12
// info@fobesa.com // www.fobesa.com).
6.- Comissió de Valoració
Les beques les ha d’adjudicar una comissió integrada per:
Per part de FOBESA: Juan Pablo Mateo Mulet, o persona en qui delegue.
Per part del Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I:
Inmaculada Rodríguez Moya, o persona en qui delegue.
Per part de la Fundació General de la Universitat Jaume I: Juan Antonio Bertolín Olmos, o
persona en qui delegue.
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Una persona designada per la Fundació General actuarà com a secretari/secretària de la
comissió.
Aquesta Comissió està facultada per a interpretar aquestes bases, resoldre els dubtes que es
puguen presentar en la seua aplicació, instruir el procediment, avaluar les sol·licituds
presentades i proposar la concessió de les beques.
La decisió respecte a la concessió de les beques és inapel·lable.
7.- Pagament de les beques
Les beques seran adjudicades als beneficiaris directament per FOBESA, en lloc i dia que es
determinarà en la resolució.
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ANNEX
Privacitat i protecció de dades personals
A continuació, descrivim el tractament de les dades de caràcter personal que es recapten en el marc del referit procés i els drets
que li assisteixen conforme a la normativa vigent de protecció de dades –Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i
normativa que ho desenvolupa, d’ara endavant “normativa de protecció de dades” o “RGPD”.
1.

Responsable del tractament i dades de contacte

L’entitat responsable del tractament de les seus dades és FOBESA, amb domicili social en Ctra. Desert 1-3, 12560 Benicàssim
(Castelló), Espanya.
En cas que ho desitge, pot contactar amb nosaltres a través de correu electrònic en la següent adreça: info@fobesa.com
Es responsabilitza de mantenir indemne a FOBESA de qualsevol responsabilitat que es derive de la falta d’informació i/o
consentiment al/del tercer.
2.

Amb quina finalitat/s tractarem les seues dades i sobre quina base jurídica?

Les dades personals recaptades, en la sol·licitud i documentació a presentar, de conformitat amb el previst per la clàusula 4 de
les presents bases, es tractaran als únics efectes de valorar les candidatures presentades a la present convocatòria de beques i
gestionar l’adjudicació de les mateixes, recaptant el consentiment exprés de l’interessat en el corresponent formulari de sol·licitud
a presentar a tal efecte.
En el cas que, en aquesta documentació, s’incorporen dades de tercers, és el sol·licitant l’únic responsable d’haver obtingut el
seu previ consentiment per a comunicar les dades en el marc de la present convocatòria de beques, així com d’haver-li informat
de l’existència i del contingut d’aquesta Política.
En aquest sentit, és de significar que, en cas que vostè no ens facilite les seues dades atorgant el consentiment amb la finalitat
anteriorment exposada, no serà possible gestionar la seua participació en l’adjudicació de les beques FOBESA, estimant la seua
renúncia o desistiment a participar en el mateix.
Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, si bé, ha d’informar-se que l’oposició a un determinat tractament
i la revocació del consentiment no tenen caràcter retroactiu.
FOBESA emmagatzemarà i gestionarà els consentiments que haja obtingut a fi de poder complir amb les seues obligacions
legals i poder demostrar que el tractament de les seues dades, emparat en l’obtenció del seu consentiment, s’ajusta al que es
disposa en el Reglament General de Protecció de Dades.
3.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Els expedients seran qualificats i baremats per la Fundació General de la Universitat Jaume I, subscrivint, a aquest efecte, en la
seua condició d’encarregat del tractament el corresponent acord amb aquesta empresa.
Addicionalment, FOBESA podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l’usuari quan li siga
requerida per autoritats públiques en l’exercici de les funcions que tenen legítimament atribuïdes i conforme a les disposicions
que resulten aplicables en aquells casos en què resulte necessari.
4.

Decisions individuals automatitzades i creació de perfils

No utilitzem processos de presa de decisions completament automatitzats d’acord amb el descrit en l’article 22 del RGPD. En
cas que puntualment emprem aquest procediment, vostè serà informat d’això i tindrà dret a obtenir la intervenció humana en la
presa de decisió.
5.

Quant de temps conservarem les seues dades?

Finalitzat el procés de concessió de les referides beques i, tot i que la decisió d'atorgament resulta inapel·lable, es conservaran
els expedients per un termini prudencial de 6 mesos des de l'atorgament de les mateixes per si sorgís qualsevol possible
contingència sobre aquest tema i, transcorregut el mateix, es procedirà a la supressió de les dades personals obtingudes,
eliminant-se definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.
6.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

D'acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades, així com en la normativa nacional en matèria
de protecció de dades, vostè té dret a exercitar, si així ho desitja, els drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com
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sol·licitar que es limite el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves
dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Addicionalment, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment. En aquest sentit, cal destacar que la revocació del
consentiment prestat no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada d'aquest consentiment i que la
possible revocació anterior a la finalització del procés d'atorgament de les beques determinaria la consegüent renúncia o
desistiment a participar en el procés al no poder avaluar la mateixa sense el seu consentiment.
Vostè pot exercitar els seus drets anteriorment descrits a través dels següents canals, aportant la documentació necessària que
ens permeta verificar la seua identitat (còpia del DNI, passaport, NIE, etc.):
•
•
7.

Per escrit, mitjançant sol·licitud dirigida a Domicili Social: Ctra. Desert 1-3, 12560 Benicàssim (Castelló),
Espanya.
Mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@fobesa.com

Davant qui pot exercitar les seues reclamacions?

En cas que entenga que s’han vist vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades o tinga qualsevol reclamació relativa
a la seua informació personal vostè podrà dirigir-se a aquesta empresa, les dades de contacte dels quals es detallen en l’apartat
1, podent, igualment, acudir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de
dades, http://www.agpd.es., C/Jorge Juan número 6, 28001, Madrid.
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