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Data publicació: 26-07-10 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A CURSAR EL  “TÍTOL PROPI 
D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT” DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER AL CURS 
ACADÈMIC 2010/11.  
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat 
d'Alacant i el Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la Universitat 
d'Alacant publica la següent convocatòria, en col·laboració amb la Direcció 
general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, per a 
l'adjudicació de fons destinats a afavorir i impulsar la formació de recursos 
humans en els països empobrits i en col·lectius desfavorits. 
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
1.1.- L'objecte de la present convocatòria és establir els termes pels quals es 
concedeixen 10 beques als alumnes inscrits en el Postgrau “Títol Propi 
d'Especialista Universitari en Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament” organitzat pel departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de 
la Universitat d'Alacant per al curs acadèmic 2010/2011 i que complisquen les 
característiques establides en el punt 1.2. 
 
1.2.- Podran accedir a les beques: 
 

a) Alumnes estrangers pertanyents a col·lectius d'immigrants de la 
Comunitat Valenciana i/o vinculats a organitzacions, associacions, fundacions, 
etc., que treballen en l'àmbit de la integració social de dits col·lectius o en 
l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament.  

b) Alumnes nacionals amb baixos ingressos econòmics, vinculats a 
organitzacions, associacions, fundacions, etc., que treballen en l'àmbit de la 
integració social de dits col·lectius o en l'àmbit de la cooperació per al 
desenvolupament.  

c) En ambdós casos, els sol·licitants han de residir en un municipi de la 
Comunitat Valenciana, preferentment de la província d'Alacant. 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA. 
 
2.1.- Les beques de la present convocatòria cobreixen les taxes acadèmiques 
de matrícula corresponents als estudis objectes de la present convocatòria. No 
s'inclouen les taxes administratives. 
 
2.2.- Inicialment, els becaris haurien d'abonar les taxes en els terminis establits 
per l'organització del postgrau: el primer termini, 10 dies a partir de la data que 
l'alumne es matricule en el Campus Virtual, el segon, el 20 de Novembre de 
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2010, i el tercer, el 20 de Desembre de 2010. Una vegada tancades les actes 
del curs, al finalitzar el mateix, comprovant l'efectiva superació del mateix, els 
beneficiaris de les beques rebran un ingrés pel total de les taxes abonades per 
a la realització del títol. Si l'alumne becat és qualificat com NO PRESENTAT o 
com SUSPÈS no tindrà dret a la devolució de les taxes, i la seua beca passarà 
al següent sol·licitant de la llista de prelació. 
 
2.3.- La concessió de la beca és incompatible amb qualsevol altra beca, 
benefici o ajuda per a la mateixa finalitat, és a dir, destinada al pagament del 
corresponent import de la matrícula, encara de quantia diferent, que puga 
rebre's d'altres entitats o persones públiques o privades. 
 
2.4.- L'anul·lació o no formalització de la matrícula d'algun dels beneficiaris de 
la beca no generarà cap dret en cursos posteriors i s'entendrà que el becari 
renuncia a la beca.  
 
2.5.- En el supòsit contemplant en el punt 2.4. el dret a percebre la beca 
passarà al següent candidat de l'ordre de prelació establit per la Comissió de 
Valoració de Beques dels estudis objecte de la present convocatòria. 
  
3.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS. 
 
3.1.- A més dels establits en el punt 1.2. de les bases de la present 
convocatòria, els aspirants a becaris, haurien de complir els següents requisits: 
 
3.2.- Requisits acadèmics:  
 
a) Contar amb l'admissió del director d'estudis en el curs acadèmic per al qual 
se sol·licita la beca, en el 2010/11. Els efectes de la beca queden supeditats a 
l'efectiva matriculació de l'alumne en l'estudi per al qual sol·licita la beca i a la 
superació del 100% de crèdits del títol objecte d'aquesta convocatòria.  
 
3.3.- Requisits econòmics: 
 
a) La renda familiar del becari no ha de superar els llindars establits en la base 
setena de l'ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la 
qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris (…) en les 
universitats de la Comunitat Valenciana [2009/9292]. 

 
b) El càlcul de la renda familiar s'obtindrà per agregació de les rendes de 
l'exercici 2009 de cadascun dels membres computables de la família que 
obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, calculades segons s'indica en la 
citada Ordre, i els llindars de la qual són els següents:  

 
Famílies de 1 membre: 15.839 euros 
Famílies de 2 membres: 27.073 euros 
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Famílies de 3 membres: 36.744 euros 
Famílies de 4 membres: 43.846 euros 
Famílies de 5 membres: 47.778 euros 
Famílies de 6 membres: 51.228 euros 
Famílies de 7 membres: 54.601 euros 
Famílies de 8 membres: 57.928 euros 
 
(A partir del vuitè membre s'afegiran 3.172 euros per cada nou membre 
computable) 
 
c) A l'efecte del càlcul de la renda familiar, són membres computables de la 
família els que estableix la citada Ordre. En els casos que el sol·licitant al·legue 
la seua independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat 
civil, haurà d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, els mitjans 
econòmics amb que conta i la titularitat o el lloguer del seu domicili. De no 
justificar suficientment aquests extrems, la sol·licitud serà objecte de 
denegació. 
 
4.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR. 
 
4.1.- Constància en l'imprès de sol·licitud normalitzat que figura com adjunt a la 
present convocatòria i que també serà facilitat en la Web que s'indica a 
continuació: http://www.cooperacioncurso.ua.es/  
 
4.2.- Per a acreditar residència:  

 
a) Certificat actualitzat (2010) d'inscripció col·lectiva en el Padró 

Municipal d'Habitants, d'un municipi de la Comunitat Valenciana 
 
4.3.- Per a acreditar les dades de l'expedient acadèmic:  
 

a) Original (traduït si escau) i còpia per a acarar de la Certificació 
Acadèmica dels estudis que li han donat accés al curs, en el qual s'indiquen les 
assignatures i qualificacions obtingudes, així com la nota final dels mateixos.  

 
b) En el cas d'estudis estrangers, en el certificat haurà de constar també 

l'escala de qualificacions aplicada. 
 
4.4.- Per a acreditar les dades econòmiques: 
 

a) En el supòsit de residents a Espanya en l'any 2009; de cadascun dels 
membres computables: 
 

- Si van presentar declaració: Certificat Resum de la Declaració Anual de 
l'IRPF de 2009, expedit per l'Agència Tributària. 
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- Si no van presentar declaració: Certificat d'Imputacions de l'IRPF de 
2009, expedit per l'Agència Tributària. 
 
 - Certificat d'inscripció col·lectiva en el Padró Municipal d'Habitants, en el 
qual s'indique les persones que residien en el domicili familiar en l'any 2009. 
 

b) En el supòsit de residents en l'estranger en l'any 2009:  
 

- Original (traduït si escau) i còpia per a acarar, dels documents expedits 
per les autoritats tributàries del país que acrediten les rendes de cadascun dels 
membres computables durant l'any 2009, o document substitutiu que acredite 
les rendes de cadascun dels membres computables durant l'any 2009. 

 
- Original (traduït si escau) i còpia per a acarar, dels documents expedits 

per les autoritats competents del país en el qual s'indique les persones que 
residien en el domicili familiar en l'any 2009, o document substitutiu en el qual 
s'indique les persones que residien en el domicili familiar en l'any 2009. 
4.5.- Per a acreditar les dades del currículum:  
 

a) Certificat original (traduït si escau) i còpia per a acarar dels mèrits fets 
constar en el currículum; cursos, voluntariats, treballs i/o vinculació a col·lectius 
d'immigrants, organitzacions, associacions o fundacions d'integració social o 
cooperació per al desenvolupament. 
 

b) Únicament s'haurien de presentar les dades del curriculum que es 
valoren en la present convocatòria –veure apartat de baremación-. 
 
4.6.- La Comissió de Beques podrà requerir la presentació dels documents 
complementaris que s'estimen precisos per a un adequat coneixement de les 
circumstàncies de cada cas, a l'efecte de garantir la correcta inversió del 
finançament rebut, de l'esmentada institució, destinada a aquestes beques. Així 
mateix, en cas d'impossibilitat material per a la presentació de la documentació 
requerida, la Comissió podrà valorar l'admissió d'altre tipus de documentació 
substitutiva. 
 
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
 
5.1.- La documentació sol·licitada en l'apartat 4. de les bases de la present 
convocatòria es presentarà, del 9 d'Agost al 10 de Setembre de 2010, ambdós 
inclusivament, en la Secretaria del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada, 
1ª planta de la Facultat d'Econòmiques, o en la bústia d'aquesta secretaria, en 
la planta baixa de la Facultat. 
 
5.2.- En el cas que no hagen 10 candidats que complisquen amb els requisits 
establits en les presents bases en el termini assenyalat a aquest efecte, de 
forma automàtica, el termini de presentació de sol·licituds, s'ampliarà fins al 24 
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de Setembre de 2010, per a dotar aquelles beques que hagen quedat desertes 
en el termini inicialment previst.  
 
6.- BAREMACIÓ. 
 
6.1.- Les sol·licituds que complisquen amb els requisits citats en els apartats 
1.2. i 3. de la present convocatòria s'ordenaran d'acord amb el coeficient de 
prelació resultant de la ponderació de la nota mitja de l'expedient acadèmic 
dels estudis que donen accés al curs, del currículum vitae i de la renda familiar 
per cápita, obtinguda segons la següent fórmula matemàtica: 
 
d = (N / Nmax) · p1 + (Rmin / R) · p2 + (C / Cmax) · p3  
 
d = Coeficient de prelació del sol·licitant. 
 
N = Nota mitjana de l'expedient obtinguda segons el següent barem: 
 

Matrícula d'honor o Excel·lent: de 9 a 10 punts. 
Notable: de 7 a 8,99 punts. 
Aprovat, apte o convalidat: de 5 a 6,99 punts. 

 
* En els estudis estructurats per crèdits, la nota mitja s'obtindrà de la 

suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la 
qualificació que corresponga i dividit pel nombre de crèdits totals de 
l'ensenyament corresponent. 
 
Nmax = Nota mitjana més alta dels quals han sol·licitat beca en el curs. 
 
Rmin = Renda familiar per cápita més baixa dels quals han sol·licitat beca en el 
curs. 
 
R = Renda familiar per cápita del sol·licitant. 
 
C = Puntuació resultant de la valoració del currículum vitae. 
 
Cmax = Puntuació del currículum més alta dels quals han sol·licitat beca en el 
curs. 
 
p1 = valor de ponderació de la nota mitjana de l'expedient (de 0 a 1). 
 
p2 = valor de ponderació de la renda familiar per cápita (de 0 a 1). 
 
p3 = valor de ponderació del currículum vitae (de 0 a 1). 
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6.2.- La valoració del currículum vitae (p3) tindrà en consideració els següents 
apartats, puntuant-se cadascun d'ells de zero a u i ponderant 0,25 
respectivament –bareme dins de p3-: 

 
- Cursos de voluntariat social, de cooperació per al desenvolupament, 

interculturalitat, immigració o drets humans. 
 
- Treballs en entitats sense ànim de lucre amb programes socials i/o de 

cooperació per al desenvolupament. 
 
- Treballs en dependències de les AA.PP. amb programes socials i/o de 

cooperació per al desenvolupament. 
 
- Voluntariats en entitats sense ànim de lucre amb programes socials i/o 

de cooperació per al desenvolupament. 
 
6.3.- La suma de p1, p2 i p3 ha de ser igual a 1. La ponderació de cadascun 
dels paràmetres serà la següent: 
  

- p1 = 0,2; p2 = 0,4; p3 = 0,4. 
 
 
7.- COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE BEQUES. 
 
7.1.- La proposta de concessió de les beques es realitzarà per la Comissió 
d'Avaluació de Beques del pla d'estudis, que estarà formada per: 
 

- El director d'estudis, que actuarà com a president. 
- El secretari administratiu, que actuarà com a secretari.  
- El coordinador acadèmic, que actuarà com a vocal. 

 
7.2.- Per a la vàlida constitució de la Comissió serà necessària la presència de 
dues dels tres membres, en segona convocatòria, en cadascuna de les 
reunions que precisen ser convocades. 
 
7.3.- La Comissió, a través de la Secretaria Administrativa, podrà requerir els 
documents complementaris que s'estimen precisos a l'efecte de garantir la 
correcta aplicació dels recursos pressupostaris destinats a aquestes beques. 
 
7.4.- La Comissió d'avaluació de Beques es reunirà dins dels deu dies 
següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds per a valorar-
les i publicar la proposta provisional d'adjudicació. Després de la publicació, 
s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions 
davant la Comissió d'Avaluació de Beques, que haurà de resoldre-les en el 
termini de cinc dies. 
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En els cinc dies següents a la finalització dels terminis establits en el 
paràgraf anterior, la Comissió elevarà la proposta definitiva d'adjudicació al 
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat 
d'Alacant que, en els cinc dies següents, emetrà informe tècnic.  
 

Si l'informe és favorable, la resolució definitiva d'adjudicació serà 
publicada per la Comissió de Beques de l'estudi en el termini de cinc dies. Si 
l'informe fóra desfavorable, es retornaria l'expedient a la Comissió d'Avaluació 
de Beques de l'estudi perquè resolga les incidències i/o emeta informe sobre 
aquestes. Contra la resolució definitiva d'adjudicació cabrà interposar recurs 
d'alçada davant el Rector. 
 
8.- PUBLICACIÓ. 
 

Aquesta convocatòria i els actes administratius que d'ella es deriven es 
publicaran en la pàgina Web oficial de l'estudi 
(http://www.cooperacioncurso.ua.es/), produint els efectes de notificació als 
interessats. 
 
9.- DISPOSICIÓ FINAL. 
 

Es considerarà d'aplicació complementària i supletòria la normativa 
vigent sobre Beques a l'Estudi de Règim General (Ministeri d'Educació i 
Ciència), la normativa referent a la Universitat d'Alacant i l'ORDRE de 29 de 
juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques 
per a la realització d'estudis universitaris (…) en les universitats de la Comunitat 
Valenciana [2009/9292].en tot el que no està previst en la present regulació. 
 
 
 
 
 
 
Signat: María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació 
Universitat d'Alacant 
 


