Convocatòria de quatre beques Joan Vidal Perelló per a
estudis de màster. Any acadèmic 2019-20
Per una part, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, que, amb el suport
econòmic de la Sra. Nacher Riera, la qual en memòria del seu espòs i antic professor
d’aquesta universitat, el senyor Joan Vidal Perelló, ha volgut afavorir els estudiants de
postgrau de la UIB i, en particular, aquells qui es trobin en una situació de
vulnerabilitat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l’evolució
acadèmica dels seus estudis, ha creat un fons econòmic per ajudar l’alumnat que
vulgui fer estudis de màster oficials habilitants relacionats amb l’advocacia i
l’educació.
Per altra part, la Universitat de les Illes Balears, fent-se ressò d’aquesta iniciativa, com
a institució acadèmica presidida per l’excel·lència, sensible a la situació econòmica de
molts de ciutadans, compromesa amb el desenvolupament d’un país capdavanter en
la societat global del coneixement i que promou iniciatives per potenciar la formació
d’investigadors i catalitzar la generació de nous coneixements i el seu transvasament
a la societat.
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Ambdues parts acorden de crear quatre beques, en règim de concurrència
competitiva, per a l’alumnat matriculat l’any acadèmic 2019-20 a estudis de màster
oficial de l’àrea de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques que habilitin per a
l’exercici d’una professió.

1. Objecte
1.1. La present convocatòria té com a objectiu ajudar a l’alumnat de postgrau de la UIB
que cursi els estudis de màster universitari d’Advocacia o de Formació del Professorat
durant l’any acadèmic 2019-20 i que es trobin en una situació de vulnerabilitat
econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l’evolució acadèmica dels
seus estudis. Per això, es convoquen:



Dues beques de 2.480 euros cada una per a persones matriculades al Màster
Universitari d’Advocacia (90 ECTS)
Dues beques de 1.450 euros cada una per a persones matriculades al Màster
Universitari de Formació del Professorat (60 ECTS)

2. Característiques de les beques
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2.1. Cada beca consisteix en una única borsa d’estudis de 2.480 euros per a alumnes
de nou ingrés que cursin el màster universitari d’Advocacia o de 1.450 euros per a
alumnes de nou ingrés que cursin el màster universitari de Formació del Professorat.

3. Requisits per accedir a la convocatòria
Cada persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:
1) No ser beneficiària d’altres ajuts o beques amb el mateix objecte de la present
convocatòria, com ajuts a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o
estructurals o beques similars. En cas d’obtenir un altre ajut o beca de característiques
similars, haurà de renunciar explícitament a una i, en cas que la beca a la qual
renuncia sigui l’obtinguda en el marc de la present convocatòria, la persona
beneficiària haurà de reintegrar al Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) la quantitat
abonada.
2) Estar matriculada com a alumne/a de nou ingrés l’any acadèmic 2019-20, en règim
de temps complet, de la totalitat dels crèdits del Màster Universitari d’Advocacia o del
Màster Universitari de Formació del Professorat de la UIB .
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3) Trobar-se en una situació estructural de vulnerabilitat econòmica, o problemàtica
familiar o social, o bé amb circumstàncies personals sobrevingudes que afectin
l’evolució acadèmica dels seus estudis.
4) Haver obtingut la titulació d’accés al màster en una universitat espanyola.

4. Documentació obligatòria que han de presentar els candidats






Formulari de sol·licitud degudament complimentat per via telemàtica.
Còpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
Informe que acrediti la situació de vulnerabilitat econòmica o problemàtica
familiar o social estructural o amb circumstàncies personals sobrevingudes
elaborat per un treballador social.
Curriculum vitae. Si escau, fer menció expressa de publicacions, premis,
beques, participacions rellevants en congressos i altres mèrits similars.
Certificacions acadèmiques dels estudis universitaris previs realitzats fins al
moment, amb menció expressa de les qualificacions obtingudes i de la nota
mitjana obtinguda.
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La nota mitjana s’expressarà en l'escala numèrica de 0-10, establerta a l'article
5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema
europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries
de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i en el paràgraf 4.3.4 de
l'annex del Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el
procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al
Títol.
Les notes mitjanes dels títols obtinguts en ensenyaments cursats en dues o
més universitats hauran de contenir la totalitat d'assignatures, les seves
qualificacions i crèdits superats. En aquests casos, les assignatures
convalidades tindran l'equivalència en punts corresponent a la qualificació
obtinguda al centre de procedència. Respecte de les assignatures adaptades, es
computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència i el
reconeixement de crèdits en què no existeixi qualificació o que corresponguin a
activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no es tindran en compte
a l'efecte del càlcul de la nota mitjana, de conformitat amb el que estableix el
Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.
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Si l'expedient recollís exclusivament la qualificació qualitativa, el càlcul de la
nota mitjana es farà tenint en compte la valoració de cadascuna de les
diferents qualificacions, que per la present convocatòria serà la següent:
o
o
o
o

Matrícula d'honor: 10 punts
Excel·lent: 9,25 punts
Notable: 7,75 punts
Aprovat: 5,75 punts

El CEP podrà requerir a la persona sol·licitant qualsevol altra documentació que
consideri oportuna per estudiar la seva sol·licitud durant el procés de selecció.

5. Presentació de sol·licituds
Les persones sol·licitants hauran d’accedir a l’aplicació específica habilitada en el
portal de les beques del CEP (https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca), adjuntar
tota la documentació requerida i formalitzar la sol·licitud. El termini per presentar les
sol·licituds comença el 25 d’octubre i acaba el dia 8 de novembre de 2019, a les 23:59
hores.
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6. Comissió de selecció
La comissió de selecció estarà integrada per la Secretària General o persona en qui
delegui, la presidència del Consell Social o persona en qui delegui, l’equip directiu del
Centre d’Estudis de Postgrau, l’equip directiu de l’Escola de Doctorat, un membre de
la direcció de cada una de les titulacions implicades (màster universitari d’Advocacia i
màster universitari de Formació del Professorat) i un/a treballador/a social.

7. Selecció de candidats i candidates
La comissió de selecció avaluarà les sol·licituds en virtut de la documentació
presentada, amb especial atenció a l’expedient acadèmic i el CV de les persones
sol·licitants.
Les persones que no compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la convocatòria
quedaran automàticament excloses.
Pel que fa a la valoració de les dades aportades a l’apartat 3.3, un/a treballador/a
social de la UIB elaborarà un informe utilitzant una entrevista personal i la valoració
de la documentació aportada per cada una de les persones que hagin optat a les
beques. En cas que la valoració sigui negativa, la persona quedarà automàticament
exclosa de la convocatòria.
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La comissió de selecció podrà deixar deserta alguna beca si ho considera oportú.
En qualsevol moment, el CEP es reserva la potestat de requerir als candidats la
informació o la documentació complementària que consideri oportuna.

8. Resolució
La present convocatòria es resoldrà, de forma provisional, mitjançant resolució del
Rector de la Universitat de les Illes Balears, que es publicarà a la pàgina web del
Centre d’Estudis de Postgrau abans del 26 de novembre de 2019.
Les persones seleccionades rebran notificació personal a l’adreça de correu electrònic
que figuri a la sol·licitud.

9. Obligacions dels beneficiaris
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Acceptació per escrit de la concessió de la beca, les normes i condicions de la
convocatòria, així con els criteris establerts per la UIB, en el termini de 15 dies naturals
des de la notificació, que serà cursada a l’adreça de correu electrònic que indiqui la
sol·licitud.
Comunicar per escrit al CEP la renuncia a la beca, així com qualsevol modificació
substancial que n’afecti les condicions.
Aprovar un mínim del 75% de les assignatures matriculades l’any acadèmic 2019-20.
En cas contrari, el CEP podrà reclamar el reintegrament de la totalitat de l’ajut
concedit a la persona beneficiària.
Participar en un vídeo, entrevista, sessió fotogràfica o similar que tingui com a
objectius agrair el finançament a la senyora Nacher i/o difondre l’existència d’aquests
ajuts per a pròximes convocatòries.

10. Forma de pagament i requisits de formalització
Cada beca consisteix en una borsa d’estudis de 2.480 euros per a les persones
matriculades en el màster d’Advocacia i d’una borsa d’estudis de 1.450 euros per a les
persones matriculades en el màster de Formació del Professorat.
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S'iniciaran els tràmits del pagament de la beca una vegada que la persona beneficiària
hagi aportat tota la documentació necessària:




Document d’acceptació signat
Còpia del DNI o NIE
Certificat de titularitat d’un compte bancari en què aparegui l’IBAN

11. Anul·lació o renúncia
Serà causa d’anul·lació de la beca:



La constatació d’alguna irregularitat en les dades expressades a la sol·licitud o
pèrdua de les condicions o requisits de nomenament o falsedat documental.
La renúncia voluntària o abandonament del programa per qualsevol raó.

L’anul·lació suposarà perdre tots els drets inherents a la beca i el retorn de l’ajut
concedit.
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12. Informació general
Per a qualsevol informació addicional sobre aquesta convocatòria, les persones
interessades es poden adreçar a:
Centre d’Estudis de Postgrau
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 17 2584 – 971 17 3189
http://cep.uib.es
<beques.postgrau@uib.es>
Les notificacions o els requeriments de subsanacions es realitzaran a través de
l’adreça electrònica que figuri en la formalització de la sol·licitud.
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ANNEX 1. CALENDARI
8 de novembre de 2019.
26 de novembre de 2019.
3 de desembre de 2019.
10 de desembre de 2019.

Data límit per presentar les sol·licituds
Data límit per publicar la resolució provisional
de la concessió
Data límit per presentar-hi al·legacions
Data límit per publicar resolució definitiva de
la concessió

7

http://cep.uib.cat

