
 
 
Resolució de 17 de novembre de 2014 de Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual 
es convoquen beques de mobilitat per al Màster Universitari en Tecnologies 
Geoespacials 
 
La Universitat Jaume I té com a finalitats principals la prestació del servei públic de la 
docència, la investigació i l’estudi. A aquest efecte, aquesta pot promoure i fomentar 
actuacions que afavorisquen el compliment de les esmentades finalitats, d’acord amb el que 
estableix l’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 
 
Així, el Màster Universitari Erasmus Mundus en  Geoespacials de la Universitat Jaume I, 
ofereix 12  beques per a la mobilitat de l’ alumnat d’ aquest Màster al Congres Geomundus en 
Münster, Alemanya. 
 
Hi ha tres tipus de beques segons la categoria de l’alumnat: Si l’ alumne es de categoria A 
optarà per una beca tipus A, si l’ alumne es de categoria B optarà per una beca tipus B i si l’ 
alumne es de categoria C optarà per una beca tipus C. 
 
Per tot això, aquest rectorat, 
 
RESOL 
 
Primer. Aprovar la convocatòria de 12 beques dins del Màster Universitari Erasmus Mundus 
en Tecnologies Geoespacials: 
 

- de tipus A (Becaris Erasmus Mundus Categoria A) 
- de tipus B  (Becaris Erasmus Mundus Categoria B) 
- de tipus C  (Autofinançats) 

 
1. Objectiu de la beca 

Aquesta convocatòria té com a objectiu la mobilitat de l’ alumnat d’ aquest Màster al Congres 
Geomundus en Münster, Alemanya. 
 
2. Requisits per a poder ser beneficiari o beneficiària 

Poden sol·licitar la beca totes el alumnat matriculat en el Màster durant el curso acadèmic 
2014/15. 

 
3. Dotació econòmica de la beca 

Les beques d’aquesta convocatòria serà finançada a través del pressupost propi del Màster.  
 
La dotació econòmica de les beques serà: 



o  Tipus A: 50,00 € nets Becaris Erasmus Mundus Categoria A 
o  Tipus B: 125,00€ nets Becaris Erasmus Mundus Categoria B 
o  Tipus C: 175,00€ nets  Autofinançats 

 
L’import d’aquesta convocatòria serà finançat a càrrec de la següent estructura pressupostària, 
Centre: INIT, subcentre: TR projecte: 07I047 línea: 07067 programa: 541A del pressupost del 
exercici 2014 de la UJI en el que existeix crèdit adequat i suficient. 
 
4. Presentació de sol·licituds 

Les persones candidates han de presentar, fins al dia 28 de novembre de 2014 l’imprès de 
sol·licitud al Registre General de la Universitat Jaume I, o en qualsevol altre que indica 
l’article 38.4 de 006Ca de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, indicant la referència 15356. 

L’imprès de sol·licitud està disponible al Registre General de la Universitat Jaume I, la pàgina 
web del Màster i l'oficina del Màster, a partir de la data de la convocatòria. La instancia serà 
adreçada a la Secretaria del INIT (TI1032 SD) 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la resolució provisional de persones admeses i 
excloses per a aquest procediment de concurrència competitiva s’exposarà en el tauler d’anuncis 
i en la pàgina web de http://mastergeotech.info/ . El termini per a esmenar errors o omissions és 
de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació 
 

5. Criteris de valoració 

Desglossament del barem: 
 
A més d’estar matriculat en el màster 
 

o Becaris Erasmus Mundus Categoria A.- 1 punt. 
o Becaris Erasmus Mundus Categoria B.-2 punts. 
o Si no es rep cap ajuda .Categoria C .-    3 punts.  

6. Comissió avaluadora 

Es nomenarà una comissió de valoració que avaluarà els mèrits de les persones candidatures i 
proposarà la concessió de la beca. 
 
La comissió estarà integrada pels membres següents: 
 
President:  
Joaquín Huerta Guijarro 

Secretàri:  
Michael Gould 
 
Vocal: 
Ricardo Quirós 



 
 
7. Resolució de la convocatòria 

La beca serà adjudicada pel rector de la Universitat Jaume I, tenint en compte la proposta 
emesa per la comissió avaluadora, i sense perjuí de les delegacions de firma aprovades 
d’acord amb l’article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 

La resolució contindrà com a mínim el nom i cognoms i passaport o document equivalent de 
la persona beneficiària, la quantitat concedida, la finalitat de la beca i els recursos que es 
poden interposar contra aquesta. Així mateix, també es publicarà una llista ordenada, per 
ordre de prelació, d’aquells candidats i candidates que no obtinguen la beca i que poden 
accedir a aquesta en cas de renúncia de la persona beneficiària o impossibilitat de gaudir-la. A 
aquest efecte, es proposaria la concessió d’acord l’ordre de puntuació obtingut. 
 
 

8. Publicació de la concessió i altres comunicacions 

La resolució de la convocatòria, a efectes de notificació, es publicarà al tauler d’anuncis i a la 
web del Máster http://mastergeotech.info/. Així mateix qualsevol altra comunicació es 
publicarà en la mateixa pàgina web http://mastergeotech.info/. 
 
9. Forma de pagament 

El pagament de la beca es realitzarà una vegada publicada la resolució de la concessió. 
 
10. Obligacions de la persona beneficiària 

Aquesta beca comportarà l’obligació de la persona beneficiària de complir allò que determina 
aquesta convocatòria. Així mateix, seran d’aplicació les obligacions que estableix l’article 14 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Amés el alumnat té 
l'obligació de presentar a la direcció del Màster el certificat d'Assistència al Congrés una 
vegada finalitzat el mateix. 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades suposarà el reintegrament de la 
beca per part de la persona beneficiària. 
 
11. Règim d’incompatibilitats amb altres subvencions o ajudes  

No hi han incompatibilitats. 
 
12. Acceptació d’aquesta convocatòria 

La presentació de les sol·licituds implica l’acceptació de totes les clàusules d’aquesta 
convocatòria. 
 



13. Comunicacions 

Qualsevol comunicació relacionada amb aquesta beca es publicarà al tauler d’anuncis i a la 
web del Máster. 
 
14. Règim jurídic 

Aquesta ajuda es regirà per les disposicions d’aquestes bases, en els preceptes de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Decret legislatiu de 26 de juny del 
Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisenda de la 
Generalitat Valenciana 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 implica per la 
seua banda, cap compromís pel que fa a la possible incorporació de la persona beneficiària a 
la seua estructura de personal. 
 
15. Recursos que procedeixen contra aquesta convocatòria 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs de 
reposició davant el 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 de l’endemà de la data de publicació d’aquesta 
convocatòria. 

Tot i això, les persones interessades podran interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos des de 
el dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria. En el cas de que les persones 
interessades hagueren interposat el recurs de reposició anteriorment esmentat, 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 les disposicions de l’article 116 i següents de 
l’esmentada Llei 30/1192. 
 

El rector, i per delegació de firma, (Resolució de 17/06/2014), 
 
 

 
Castelló de la Plana, 17 Novembre de 2014 
 


