
 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT D'AJUDES PER A LA COL·LABORACIÓ AMB EL 
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT EN LA DIFUSIÓ DE LES EXPOSICIONS DURANT EL CURS 
ACADÈMIC 2017/2018 

 

BASES 

Objectiu: Es tracta d'un complement no reglat de formació que té com a objectiu fer conèixer el 
Museu de la Universitat d'Alacant i la seua programació expositiva. 

L'alumnat seleccionat exercirà tasques d'acompanyament i guia dels grups de visitants durant el 
curs 2017/2018 i, si escau, fins que es resolga una nova convocatòria. 

Requisits de les persones aspirants: Ser estudiant de la Universitat d'Alacant i estar matriculat 
o matriculada en qualsevol titulació oficial, estudis propis d'especialització o postgrau. 

L'adjudicació definitiva de les beques està condicionada a l'assistència a la formació obligatòria. 

Jornada: L'activitat principal del programa es desenvoluparà els diumenges dins del curs escolar 
2017/18, des d'octubre fins al juny, i en funció de les necessitats. Les persones integrants de la 
borsa també participaran en qualsevol altra activitat amb altres col·lectius que visiten el Museu 
i que necessiten suport.  

Les persones seleccionades assistiran obligatòriament a una sessió formativa prèvia en la qual 
s'explicaran les activitats que es preveu realitzar i es facilitarà la informació necessària per a dur 
a terme les visites guiades. 

Dotació: La quantitat que resulte del total de dies en què es preste la col·laboració a raó de 12 € 
bruts per hora. 

Terminis  

● Presentació de sol·licituds            del 18 al 22 de setembre 
● Publicació puntuacions provisionals       28 de setembre 
● Termini de presentació de reclamacions a puntuacions    

provisionals         28 de setembre al 4 d’octubre 
● Publicació puntuacions definitives i relació de candidats      

i candidates que han d'efectuar l'entrevista.    10 d'octubre  
● Realització de les entrevistes a candidats i candidates   16 d'octubre 
● Publicació de puntuacions de l'entrevista i de la llista     

de persones que passen a formar part de la borsa   18 d'octubre  
● Reunions formatives amb persones seleccionades               23 d’octubre 
 
Sistema de selecció: per a l'adjudicació de les beques i les posteriors crides de la borsa de treball 
que es forme es tindran en compte els punts següents: 

La comissió encarregada de resoldre (composta segons es detalla en l'annex I) valorarà els mèrits 
aportats pel personal aspirant d'acord amb el barem que figura en l'annex II. Només podran ser 
considerats els mèrits obtinguts fins al dia que concloga el termini de presentació d'instàncies i 
que hagen sigut acreditats degudament. 



Les sol·licituds que hagen obtingut 5 o més punts en total passaran a la fase d'entrevista, que 
tindrà una puntuació màxima de 5 punts. 

Les persones incloses en la borsa assistiran obligatòriament a un curs de formació que 
s’impartirà el dia 23 d’Octubre all Museu de la Universitat d'Alacant. 

El dia de celebració del curs els assistents hauran de lliurar la documentació següent : 

– Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (en la qual el becari figure com a titular).  
– Fotocòpia de les dades d'identificació del compte bancari en el qual se li ingresse el pagament 
(el becari ha de ser titular i hi ha de constar l'IBAN).  

Així com omplir i lliurar la documentació següent (que trobaran a la web de la convocatòria): 

– Imprès 145 (comunicació de dades al pagador per a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques).  

– Fitxa d'alta de personal de la Universitat d'Alacant. 

– Fitxa d'alta a tercers de la Universitat d'Alacant. 

– Declaració d'estar informat sobre riscos específics/genèrics del lloc de treball.  

Els qui no assistisquen a aquest curs i no presenten la documentació indicada perdran el dret a 
ser becari o becària.  

Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es tramitaran a través d’aquest formulari online. 

Una vegada rebut el resguard de la inscripció, haurà d'imprimir-se i, una vegada signat, 
presentar-se en l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat o en les Oficines 
Auxiliars, situades en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, o bé escanejar-ho i 
presentar-ho a través d'e-Admistració. 

Les persones interessades hauran d'adjuntar en el formulari la següent documentació: 

– Fotocòpia del DNI. Les o els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran de 
presentar fotocòpia del NIE, o si no en disposen, fotocòpia del passaport o d'un altre document 
del seu país d'origen que n’acredite la identitat, edat i nacionalitat.  
– Full informatiu de la matrícula segellat per la secretaria del centre (aspirants matriculats). 
– Fitxa informativa de la titulació de la secretaria del centre en el qual han cursat els estudis 
(aspirants que han acabat en el curs immediatament anterior).  
– Documentació acreditativa dels mèrits enumerats en el barem (annex II).  

Notificacions a les o als aspirants: Les successives resolucions, així com la informació d'altres 
actes que requerisquen publicació i que es deriven de la present convocatòria, es publicaran en 
l'adreça de la pàgina web del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació de la Universitat d'Alacant. 

https://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.  

També es podrà accedir a la informació referent a la convocatòria des de la pàgina web del 
Museu i del Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües. 

http://www.mua.ua.es/ 



https://web.ua.es/va/vr-cultura/vicerectorat-de-cultura-esport-i-llengues.html 

 
Més informació  

Telèfon: 965 90 93 87  E-Mail: infomua@ua.es  virginia.carrion@ua.es 

Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

Marc legal i pressupostari: La dotació econòmica per a aquesta convocatòria està consignada 
en el capítol 4 del centre de despesa del Servei de Cultura 011510. L'execució d'aquesta dotació 
està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.  

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes 
de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix. Aquesta beca està 
subjecta a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). D’acord amb el que disposa 
l'art. 1 del Reial decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió d'aquest personal en el Règim General 
de la Seguretat Social.  

Protecció de dades de caràcter personal: Les dades de caràcter personal aportades pel personal 
aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es 
compromet a no fer-ne un ús diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, segons la 
resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els 
fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (DOGV 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.  

Recursos: Contra aquesta convocatòria, les seues bases i els actes administratius que se’n 
deriven, els quals esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu dels d'Alacant que resulte competent, 
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb 
el que estableix l'article 114 Ley 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, 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 contenciosa 
administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes 
comptadors a partir de l'endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, davant del rector, de 
conformitat amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/ 2015. Tot això sens perjudici que 
s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.  

Davant les actuacions de la comissió de valoració es podrà interposar el recurs d'alçada previst 
en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del de les 
seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l’òrgan que va dictar 
l'acte que s'impugna o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre’l. 

Nuria Grané Teruel 

Vicerectora d’Estudiants i Ocupació 

Alacant, 14 de setembre de 2017 


