
  
 
Resolució de 21 maig del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la que es convoca una beca de 
desenvolupament UJI. 
 
Des del punt de vista del desenvolupament humà i de l’enfocament de les capacitats, la formació és 
un del puntals en el futur de les persones i dels pobles. Remoure els obstacles per tal que aquesta 
siga una possibilitat real ha d’estar present en les agendes dels organismes que, d’una manera o 
altra, tenen la cooperació al desenvolupament com un dels seus objectius. Si l’accés a aquesta 
formació, com a eina de desenvolupament, es produeix en l’àmbit universitari.  
 
Aquesta beca s’emmarca al Conveni 2017 entre la Generalitat Valenciana i la Universitat Jaume I 
per impulsar un programa de cooperació universitària pel desenvolupament i suposa, alhora que un 
ajut econòmic i un suport a l’execució de l’esmentat conveni, una via per conèixer millor la 
cooperació universitària al desenvolupament realitzada des de l’UJI. 
 
Es per tot això, que aquest rectorat, RESOL: 
 
PRIMER: Aprovar la convocatòria d’una beca de desenvolupament, a desenvolupar en l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i 
Multilingüisme), d’acord amb les següents clàusules: 
 
1ª.- Objectiu de la beca 
 
Les beques de desenvolupament UJI s’adrecen a estudiantat UJI. 
 
Els becaris de codesenvolupament de l’UJI rebran formació específica en els àmbits de les 
migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament i col·laboraran en la difusió i organització 
d’activitats d’aquests al si de la Universitat Jaume I. 
 
2ª.- Requisits per a poder ser beneficiari 
 
Estudiantat de la Universitat Jaume I. 
 
3ª.- Dotació econòmica de la beca 
 
Una dotació màxima de 5.558,32€  a partir de la data d’adjudicació definitiva i fins el 21 de 
desembre de 2018.  
Tutoria i seguiment personalitzat per part del Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i 
Multilingüisme. 
 
Codi pressupostari: VICIM/DS 17G111/01, LF 17235, aplicació 4711 i 4712 
 
4ª.- Presentació de sol·licituds 
 
Les persones candidates han de presentar, en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà a la 
seua publicació a la web de la UJI, 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 passaport/NIE. 
 Memòria/projecte. 
 Expedient acadèmic. 
 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’altra ajuda o beca. 
 Aquells 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 haurà 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 a partir 
de la seua publicació. Finalitzat aquest termini, es farà pública la resolució definitiva de persones 
admeses i excloses. 
 
5ª.- Criteris de valoració 
 
Desglossament del barem: 
- Memòria/projecte:      fins a 2 punts. 
- 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 (participació a UJI Voluntària, etc...): fins a 3 punts. 
 
6ª.- Comissió avaluadora 
 
S’ha de nomenar una comissió de valoració que ha d’avaluar els mèrits dels candidats i les 
candidates i ha de decidir la concessió de les beques. 
 
La comissió estarà integrada pels següents membres: 
Presidència: el/la vicerector/a amb competències en matèria de cooperació al desenvolupament. 
Vocals: 
- La direcció de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat. 
- Un/a tècnic/a de l’OCDS. 
- Un representant dels estudiants, nomenat 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. 
 
Es farà pública la composició nominal de la comissió de valoració abans de començar la seua 
activitat avaluadora de les sol·licituds presentades. 



  
7ª.- Resolució de la convocatòria 
 
La resolució de concessió provisional l’emet el Rectorat (sense perjudici de la delegació de firma de 
17 de juny de 2014 en la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme) 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 del 
beneficiari, la quantitat concedida, la finalitat de la beca i el recursos que es poden interposar contra  
 
la mateixa. Així mateix, també es publicarà una llista ordenada, per ordre de prelació, d’aquells 
candidats que no haguessin obtingut la beca i que podran accedir a aquesta en cas de renuncia del 
beneficiari o impossibilitat de gaudir-la. A tal efecte, es proposaria la concessió d’acord 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 la següent direcció web: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/ 
 
9ª.- Forma de pagament 
 
El pagament de la beca es realitzarà per mensualitats (600 € bruts/mes), una vegada publicada la 
resolució de la concessió. 
 
10ª.- Obligacions del beneficiari 
 
La dedicació setmanal del becari/a a la formació a desenvolupar en l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat serà de 20 hores dins de l’horari d’obertura de l’oficina. 
 
Els becaris es formaran a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, i col·laboraran 
en la implementació dels programes arreplegats al conveni per la cooperació universitària pel 
desenvolupament GVA-UJI 2017. 
 
11ª.- Règim d’incompatibilitats amb altres subvencions o ajudes  
 
Aquesta beca és incompatible exclusivament, amb altres ajudes públiques o privades que tinguessin 
el mateix objecte d’aquesta convocatòria.  
 
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 la següent direcció web: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/ 
 
14ª.- Règim jurídic 
 
Aquesta ajuda es regirà per lo dispost en aquestes bases, en els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i d’aquelles altres normes que 
els desenvolupen. Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret públic i, en defecte 
d’aquestes, per les normes de dret privat. 
 
Aquesta beca no constitueix cap relació laboral amb la Universitat Jaume I ni amb la Generalitat 
Valenciana, ni implica per la seua banda, 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 pot interposar recurs de reposició 
davant el rector de la Universitat Jaume I 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 poden interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos des de 
l’endemà al dia 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 123 i següents de la Llei 39/2015.. 
 
 
SEGON: Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria en la següent direcció web: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/ 
Es publicarà també al tauler d’anuncis de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 
Àgora. Campus del Riu Sec, edifici E1. 
964 729 390 
 
El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny de 2014), 
La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez 
 
Castelló de la Plana, 21 de maig de 2018 



  
 

ANNEX I: FITXA DE SOL·LICITUD  
 
 

Foto de l’estudiant  
o estudianta 

 
 
 
 
 
 

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’investigació / Tesi) 

 
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: ________ 
CORREU 
ELECTRÒNIC:___________________________________________________________________
_______________ 
 
Adjunta: 
1. Fotocòpia del DNI/NIE/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 incloga la declaració de no disposar d’altres beques o ajudes. 
Signat: 
 
 
____________________, ____ d _______________ de 2018 
 


