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CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A COBRIR QUINZE BEQUES DE LA CÁTEDRA VECTALIA MOBILITAT PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES EN L'ÀMBIT DE LA CÀTEDRA 
 
BASES 
 
1ª Jornada: 50 hores en horari i jornades variables en funció dels treballs a desenvolupar. 
 
2ª Dotació: 7 euros l'hora, que s'abonarà mensualment segons el treball realitzat en el mes corresponent. 
  
Aquesta beca està subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). A tenor del que es disposa en l'art. 1 del Reial decret 
1493/2011 es tramitarà la inclusió d'aquest personal en el Règim General de la Seguretat Social. Disposaran també d'un bo per a cobrir les despeses 
de desplaçaments i menjar a Benidorm. 
 
3ª Objecte: Permetre que els alumnes mantinguen un primer contacte pràctic amb aspectes del seu futur professional realitzant sèries d'enquestes 
en la ciutat de Benidorm per a la seua aplicació directa en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la citada ciutat, tenint com a marc de 
referència per a açò els objectius de suport a la docència i investigació de la Càtedra Vectalia Mobilitat. 
 
Les 15 beques concedides, es desenvoluparan en la ciutat de Benidorm, mitjançant una sèrie d'enquestes a habitants (estacionals o permanents) 
d'aquesta ciutat en la qual hauran de respondre a un conjunt de preguntes que definiran l'esquema de desplaçaments i mobilitat de cada 
enquestat.  
 
4ª Duració: Curs acadèmic 2015/2016. 
 
5ª Requisits del personal aspirant: Podran optar a aquestes ajudes els estudiants que es troben matriculats en qualsevol de les titulacions de la UA 
en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA. 
 
A causa de les característiques singulars de la pràctica a desenvolupar, els sol·licitants hauran de presentar un coneixement adequat tant de 
valencià (oral i escrit) com d'anglès (B2). El coneixement d'un segon idioma serà també valorat. Així mateix, es valorarà, especialment, que els 
alumnes que sol·liciten la beca pertanguen a titulacions tècniques relacionades amb la mobilitat (Enginyeria Civil, Enginyeria Tècnica d'Obres 
Públiques, Enginyeria Geològica, Enginyeria de Camins, Canales i Ports, així com titulacions de màster corresponents), titulacions d'enginyeries i 
resta de titulacions de la UA. 
 
6ª Sistema de selecció: Les sol·licituds seran avaluades per una comissió de tres membres. Actuarà com a President el Director de la Càtedra, i com 
a Secretari, personal del Grup Vectalia. El Vocal serà designat pel Director de la Càtedra entre els integrants del personal encarregat de la realització 
del PMUS de Benidorm. 
 
Les sol·licituds seran avaluades d'acord al següent barem: 
 
a) Expedient acadèmic, fins a 5 punts. 

 
b) Idiomes, fins a 3 punts 

 
c) Currículum vitae, fins a 2 punts. 

 
La puntuació mínima per a poder accedir a la beca serà de 7 punts. 
 
La Comissió aplicarà els criteris d'avaluació i assignarà la s beques a la s sol·licituds que obtinguen millor puntuació. Així mateix, elaborarà una 
relació prioritzada de suplents amb la resta de sol·licituds que hagen superat la puntuació mínima. L'adjudicació de l'ajuda corresponent a renúncies 
realitzades dins del termini de  5 dies a partir de la data de publicació de la resolució de concessió, es produirà segons l'ordre de puntuació. 
 
La resolució de les beques es publicarà en la web de la Càtedra (http://catedra-vectalia-movilidad.ua.es), en els cinc dies hàbils següents al 
tancament del termini de presentació de sol·licituds, sent la incorporació a la pràctica dels alumnes triats de forma immediata. 
 
7ª Incompatibilitat: El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra durant el període de durada d'aquesta (a excepció 
d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en el cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada.  



8ª Marc Legal i pressupostari: La dotació econòmica per a aquesta convocatòria es troba consignada en el Capítol 4 de crèdits del pressupost de 
l'Escola Politècnica Superior. El pagament d'aquesta dotació està supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA. 
 
La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, 
requisits i termes establerts per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix. 
 
A tenor del que es disposa en l'article 1 del Reial decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió d'aquest personal en el Règim General de la Seguretat 
Social. 
 
Aquesta beca està subjecta a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques. 
 
9ª Presentació d'instàncies: Les sol·licituds (http://catedra-vectalia-movilidad.ua.es), juntament amb la documentació requerida es presentaran en 
el Registre General de la Universitat d'Alacant acompanyades de la següent documentació:  
 
- Certificació acadèmica del us estudis que es trobe cursant, amb la qualificació i les assignatures 
 
- Curriculum Vitae dels sol·licitants 
 
- Certificació del nivell d'idioma estranger 
 
No es valoraran aquells mèrits aportats una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, si aquests no han sigut prèviament relacionats 
en el currículum que s'adjunta a la sol·licitud. En qualsevol moment del procés, es podrà sol·licitar la presentació dels originals dels documents 
presentats. 
 
Termini de presentació: Fins el 12 de febrer de 2016. 
 
10ª Notificacions a les o els aspirants: D'acord amb l'art. 53.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a l'efecte de notificacions, les successives 
resolucions així com la informació d'altres actes que requerisquen publicació i que es deriven de la present convocatòria, es publicaran en el 
Vicerectorat d'Estudiants: http://web.ua.es/va/vr-estudiants/beques-en-practiques/beques-en-practiques.html 
 
En aquesta mateixa adreça es troben tots els annexos, així com la resta d'informació referent a aquesta convocatòria. 
 
11ª Protecció de dades caràcter personal: Les dades de caràcter personal aportats pel personal aspirant quedaran inclosos en el fitxer automatitzat 
de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell para el qual han sigut sol·licitats, segons la resolució de la 
Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (D.O.G.V. de 15 de 
gener de 2003).  
 
La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, que 
preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits, per escrit, davant la Gerència 
d'aquesta Universitat.  
 
12ª Recursos: Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot 
interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de 
dos mesos explicats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb l’establert en l'article 109 de la Llei 30/1992, de  
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 22 de la llei Orgànica 11/1983, de 25 
d'agost, de Reforma Universitària i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament 
podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 116 de la Llei 30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
Tot açò sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.  
 
Davant les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 114 de la Llei 30/1992, redactat conforme 
a la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà 
interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre-ho.  
 
Alacant, 3 de febrer de 2016  
La Vicerectora d'Estudiants 
 

  
Nuria Grané Teruel 


