
Rcsolució de 17 de novembre de 2015 del Rectorat de la Universitat Jaume 1, per la qual 
es convoquen beques de mobilitat del Máster Universita ri Erasmus Mundus en 
Tecnologia Geoespacial 

La Universitat Jaume 1 té com a finalitats principals la prestació del servei públic de la 
docencia, la investigació i l' estudi o A aquest efecte, aquesta pot promoure i fomentar 
actuacions que afavorisquen el compliment de les esmentades finalitats , d 'acord am b l que 
estableix 1' article 45 de la L1ei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d 'universitats. 

Així, el Mástel' Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial de la Universitat 
Jaume 1, ofereix 14 beques per a la mobilitat de l' alumnat d ' aquest Master al Congrés 
Geomundus en Lisboa, Portugal. 

Hi ha dos tipus de beques segons la categoria de l 'alumnat: Si l' alumne es de categoria A 
optara per una beca tipus A i si l' alumne es de categoria B optara per una beca tipus B. 

Per tot aixo, aquest rectorat, 

RESOL 

Primer. Aprovar la convocatoria de 14 beques dins del Mástel' Universitari Erasmus Mund us 
en Tecnologia Geoespacial: 

de tipus A (Becaris Erasmus Mundus)
 
de tipus B (Autofinancats)
 

1. Objectiu de la beca 

Aquesta convocatoria té com a objectiu la mobilitat de l' alumnat d ' aquest Master al Congres 
Geomundus en Lisboa, Portugal. 

2. Requisits per a poder ser beneficiari o beneficiaria 

Poden sol, licitar la beca totes el alumnat matriculat en el Master durant el curs academic 
201511 6. 

3. Dotació económica de la beca 

Les beques d 'aquesta convocatoria seran financades pel grup d'alt rendiment (Geospacial 
Technologies Research Group) . 

La dotació econ ómica de les beques sera la següent: 

o Tipus A: 125 ,00 € nets Becaris Erasmus Mundus 



o Tipus B: l 75,00€ nets Autofinancats 

El import d'aquesta convocatoria sera financat a carrec de la següent estructura 
pressupostária, Centre: INIT, subcentre: PR projecte: 15I089 línea: 00000 programa: 54 1-A 
del pressupost de l'exercici 2015 de la UJI en el que existeix credit adequat i suficient. 

4. Presentaci ó de sol-Iicituds 

Les persones candidates han de presentar, en el termini de 10 dies a partir de l' endem á de la 
publicació daquesta convocatoria en la pagina web l'Impres de sol·licitud al Registre General 
de la Universitat Jaume l, o en qualsevol altre que indica l'article 38.4 de 006 Ca de la Llei 
30/92, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

L'impres de soll icitud esta disponible al Registre General de la Universitat Jaume r, la pagina 
web del Master http://mastergeotech.info/ i l'oficina del Master, a partir de la data de la 
convocatoria. La instancia sera adrecada a la Secretaria de 1'INIT (TIl 032 SD) 

5. Criteris de valoració 

A més d ' esta r matricula t en el master 

o Becaris Erasmus Mundus Categoria A.- 1 punt. 
o Becaris Erasmus Mundus Categoria B.-2 punts. 

6. Comissió avaluadora 

Es nomenara una comissió de valoració que avaluara els merits de les persones candidatures i
 
proposará la concessió de la beca.
 

La comissió estará integrada pels membres següents:
 

President:
 
Joaquín Huerta Guijarro
 

Secretari:
 
Michael Gould
 

Vocal:
 
Osear Belmonte
 

7. R esolució de la convocatoria 

La beca sera 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 
dacord amb l'article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de regim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 

La resolució contindra com a mínim el nom i cognoms i passaport o document equivalent de 
la persona beneficiaria, la quantitat concedida, la finalitat de la beca i els recursos que es 
poden interposar contra aquesta. Així mateix, també es publicara 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 beneficiaria o impossibilitat de gaudir-la. A 
aquest efecte, es proposaria la concessió d 'acord l'ordre de puntuació obtingut. 

8. Publicació de la concessió 

La resolució de la convocatoria, a efectes de notificació, es publicara al tauler d ' anunc is i a la 
web del Máster. 

9. Forma de pagament 

El pagament de la beca es realitzará una vegada publicada la resolució de la concessió. 

10. Obligacions de la persona beneficiaria 

Aquesta beca comportara l'obligació de la persona beneficiaria de complir all ó que determina 
aquesta convocatoria. Així mateix, seran d'aplicació les obligacions que estableix l'article 14 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Arnés el alumnat té 
l'obligació de presentar a la direcció del Master el certificat d'Assistencia al Congrés una 
vegada finalitzat el mateix. 

L'incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades supo sará el reintegrament de la 
beca per part de la persona beneficiaria. 

11. Regim d'incompatibilitats amb altres subvencions o aj udes 

No hi han incompatibilitats. 

12. Acceptació d'aquesta convocatoria 

La presentació de les sollicituds implica l'acceptació de totes les clausules d ' aquesta 
convocatoria. 

13. Comunicacions 

Qualsevol comunicació relacionada amb aquesta beca es publicara al tauler d 'anuncis i a la 
web del Máster. 

14. Regim jurídic 

Aquesta ajuda es regirá 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 
ConselI de la Generalitat Valenciana, pel qual s 'aprova el text refós de la lIei d'hisenda de la 
Generalitat Valenciana i daquelles altres normes que els desenvolupen. Supletóriament, 
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 1, ni implica per la 
seua banda, cap compromís pel que fa a la possible incorporació de la persona beneficiaria a 
la seua estructura de personal. 

15. Recursos que procedeixen contra aquesta convocatoria 



Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrá interposar recurs de 
reposició davant el rector de la Universitat Jaume 1, de conformitat amb el que disposa 
l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de regim 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 I'endern á de la data de publicació d' aquesta 
convocatoria. 

Tot i aix ó, 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 daquesta convocatoria. En el cas de que les persones 
interessades hagueren interposat el recurs de reposició anteriorment esmentat, no es podrá 
interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'obtinga una resol ució expressa o 
presumpta del recurs de reposició, d'acord amb les disposicions de l'article 116 i següents de 
r esmentada Llei 30/1192. 

El rector , i per delegació de signatura (Resolució de 14-06-14) , 
la vicerectora dEstudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

e elló de la Plana, a 17 de novembre de 2015 


