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Resolució de 2 de juny de 2016, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la
Universitat de València per la qual es convoca un concurs per a la concessió de beques de
residència per al curs 2016-2017.

La vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, fent ús de les
atribucions que li confereix la resolució d'l de març de 2016, del Rectorat de la Universitat de
València (DOCV de 10 de març de 2016), per la qual s'aprova la delegació de funcions en els
vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans de la Universitat, resol:
Primer

Convocar el concurs per a la concessió de beques de residència per al curs 2016-2017 i aprovar les
bases que regulen la convocatòria, que van incloses en l'annex I d'aquesta resolució.
Segon

Les beques per al Col·legi Major Rector Peset es financen amb càrrec a l'orgànica 6620400000,
Beques per a estudiants, per un import de 120.991,-€ euros, i a càrrec de l'orgànica 9010 159167,
específica 20160001, per un import de 23.800 €.
Les beques per a la Residència Universitària Damià Bonet es financen a càrrec de l'empresa
SIRESA CAMPUS, SA, d'acord amb el punt 4 de l'addenda del contracte que ha subscrit amb la
Universitat de València, de data 20 de juliol de 2010.
Tercer

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de
reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, dins del termini d'un mes, comptador a partir de
l'endemà de la seua pub licació o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se.

Isabel Vazquez Navarro
València, 2 de juny de 2016
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ANNEXI
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES DE RESIDÈNCIA PER AL CURS 2016-2017
1.- Objecte

La Universitat de València fa pública la convocatòria d'un concurs per a la concessió de trenta
beques de residència per al Col· legi Major Rector Peset i la Residència Universitària Damià Bonet
en règim de concurrència competitiva, segons la distribució per centre i nacionalitat següent:
- Col· legi Major Rector Peset:
- Disset beques per a estudiants de la Unió Europea.
- Tres beques per a estudiants de països en desenvolupament.
- Residència Universitària Damià Bonet:
- Deu beques per a estudiants de totes les nacionalitats.
La convocatòria està oberta per a estudiants que formalitzen la matrícula en el curs 2016/2017 en la
Universitat de València en les titulacions que s'especifiquen en el punt 2 d'aquestes bases.
2.- Modalitats.
2.1.- Beques per al Col·legi Major Rector Peset
2.1.1.- Beques per a estudiants de la Unió Europea

a) La convocatòria està dirigida a estudiants de nacionalitat espanyola i de la resta de la Unió
Europea que estiguen matriculats en la Universitat de València en les titulacions de grau,
màsters oficials i doctorat. Aquests ú ltims podran gaudir-la com a doctorands durant un
període màxim de quatre anys, sempre tenint en compte que per ser una convocatòria per al
curs acadèmic, cal sol·licitar-la i obtenir-la en cadascun d'ells.
b) Aquestes beques de residència consisteixen en la prestació de tot o part dels serveis
d'allotjament i manutenció, en habitació doble i individual, durant el període comprès entre
el l O de setembre de 20 16 i el l O de juliol de 2017.
c) E l nombre d'ajudes es determina d'acord amb el crèdit disponible en el pressupost de la
Universitat de València dels exercicis 20 16 i 2017, codi unitat orgànica 6620400000, per
una quantitat total en tots dos anys de 120.991,00 €. Per al curs 2016/20 17 es concediran,
com a màxim, disset beques (deu en habitació doble i set en habitació individual), que
podran ser mitges beques quan hi haja un empat en la puntuació que s'obtinga, segons el
punt 3 de les bases d'aquesta convocatòria, amb l'ú ltima beca concedida. La concessió de
mitja beca suposa que l'interessat s'ha de fer càrrec del 50% de l'import de les mensualitats
establertes per al curs en el Col·legi Major.
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d) Es crea una beca per a una persona amb discapacitat, dins del còmput de disset beques
d'aquest apartat, sempre que complisca els requisits econòmics i acadèmics de la
convocatòria. En cas de no concedir-se, aquesta beca passarà al contingent general.
2.1.2.- Beques per a estudiants de països en desenvolupament

a) La convocatòria està dirigida a estudiants dels països en desenvolupament que apareixen en el llistat
següent i que estiguen matriculats en la Universitat de València en les titulacions de grau, màsters
oficials i doctorat. Aquests últims podran gaudir-la com a doctorands durant un període màxim de
quatre anys, sempre tenint en compte que per ser una convocatòria per al curs acadèmic, cal
sol· licitar-la i obtenir-la en cadascun d'ells.
LLISTAT DE PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT PER A AQUESTA CONVOCATÒRIA

Bo lívia

Burkina Faso

Colòmbia

Cuba

Equador

El Salvador

Etiòpia

Filipines

Guatemala
Haití

Guinea Equatorial

India

Mali

Marroc

Mauritània

Moçambic

Nicaragua

Níger

Paraguai

Perú

Població sahrauí

República Dominicana

Senegal

Hondures

Territoris palestins

b) Aquestes beques de residència consisteixen en la prestació dels serveis d'allotjament i manutenció,
en habitació individual, durant el període comprès entre el l O de setembre de 2016 i el l O de juliol
de 2017.
c) El nombre d'ajudes es determina d'acord amb el crèdit disponible en el pressupost de la Universitat,
codi unitat orgànica 90 l O159167, específica 2016000 l , per una quantitat de 23.800,00 €. Per al curs
2016/2017 es concediran, com a màxim, tres beques.
d) Es crea una beca per a una persona amb discapacitat, dins del còmput de tres beques d'aquest
apartat, sempre que complisca els requisits econòmics i acadèmics de la convocatòria. En cas de no
concedir-se aquesta beca, passarà al contingent general.
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2.2.- Beques per a la Residència Universitària Damià Bonet

a) La convocatòria està dirigida a estudiants de totes les nacionalitats que estiguen matriculats
en la Universitat de València en les titulacions de grau, màsters oficials i doctorat. Aquests
últims podran gaudir-la com a doctorands dmant un període màxim de quatre anys, sempre
tenint en compte que per ser una convocatòria per al cms acadèmic, cal sol· licitar-la i
obtenir-la en cadascun d'ells.
b) Aquestes beques de residència consisteixen únicament en la prestació del servei
d'allotjament durant el període comprès entre l' l de setembre de 2016 i el 30 de juny de
2017.
c) E l finançament d'aquestes beques anirà a càrrec de l'empresa SIRE SA CAMPUS, SA,
d'acord amb el punt 4 de l'addenda del contracte que ha subscrit amb la Universitat de
València, de data 20 de juliol de 2010. E l nombre d'ajudes és de deu.
d) Es crea una beca per a una persona amb discapacitat, dins del còmput de deu beques
d'aquest apartat, sempre que complisca els requisits econòmics i acadèmics de la
convocatòria. En cas de no concedir-se, aquesta beca passarà al contingent general.
3.

-

Requisits i puntuació global

3.1.- Requisits acadèmics
3.1.1.- Els estudiants a qui es concedisca la beca es comprometen a matricular-se en el termini que

els indique el seu centre, en el curs acadèmic 2016-2017, del mínim d'assignatures o crèdits que
s'indica a continuació:
a) Si es tracta d'estudis de grau o màster oficial, hauran d'estar matriculats d'un curs complet o d'un
nombre d'assignatures o crèdits de diferents cursos que siga equivalent.
b) Si es tracta d'estudis de doctorat, hauran d'estar matriculats en un programa de doctorat de la
Universitat de València i tenir aprovat el pla de recerca.
3.1.2.- Si les qualificacions acadèmiques que obtinguen els sol·licitants de les beques no estan
expressades en una escala numèrica, seran valorades d'acord amb aquestes puntuacions:

Matrícula d'honor:
Excel·lent
Notable
Aprovat o convalidat
Suspens o no presentat

10
9
7,5
5,5
2,5

4

punts
"

"

"
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3.1.3.- Per aplicar el barem d'aquest apartat es tindran en compte les qualificacions finals que
s'hagen obtingut en el curs 2015-2016, fins a la convocatòria d'examen del segon semestre inclosa.
3.1.4.- Per obtenir la puntuació de cada sol·licitant en l'apartat acadèmic es transformarà la mitjana

de les puntuacions obtingudes en aplicar el que estableix l'apartat 3 .1.2 a una escala exponencial
entre O i 25, per a la qual cosa s'utilitzarà la fórmula 26x1io - l .
Per al càlcul de la nota mitjana, en el cas de plans d'estudi estructurats en crèdits, les qualificacions
de cadascuna de les assignatures es ponderaran en funció del nombre de crèdits que les integren,
d'acord amb la fórmula següent:
V= P x NCa
NCt
V= valor que resulta de la ponderació de la nota mitjana obtinguda en cada assignatura.
P =puntuació de cada assignatura segons el barem de l'apartat 3.1.2 d'aquesta convocatòria.
NCa =nombre de crèdits que integren l'assignatura.
NCt =nombre total de crèdits.
Els valors que resulten de l'aplicació d'aquesta fórmula se sumaran i el resultat serà la nota mitjana
final, a la qual s'aplicarà la fórmula del primer paràgraf d'aquest apartat.
En el cas dels qui hagen cursat el batxillerat en el curs 2015-2016, els comptarà com a nota mitjana
la nota d'accés a la universitat (NAU), i serà aquesta mitjana la que es transformarà a l'escala
exponencial per obtenir la puntuació en l'apartat acadèmic.
Si la nota que s'aporta no està en base 10, es transformarà a aquesta base.
3.1.5.- En el cas dels qui hagen gaudit aquesta beca o unes altres de residència de la Universitat de

València en el curs 2015/2016, la puntuació obtinguda en aplicar el que estableix l'apartat 3.1.4 es
multiplicarà per 1,5 per obtenir la puntuació en l'apartat acadèmic.
3.1.6.- En el cas dels qui durant el curs 2015/2016 hagen cursat estudis universitaris (amb excepció

d'aquells a què es refereix el punt 3.1.5), la puntuació obtinguda en aplicar el que estableix l'apartat
3.1.4 es multiplicarà per 1,25 per obtenir la puntuació en l'apartat acadèmic.
3.1.7.- En els cas dels estudiants de doctorat, quan a l'expedient no consten qualificacions del curs

2015-2016, es tindran en compte les notes del darrer curs de la titulació que els donà accés als
estudis de doctorat.
3.1.8.- En qualsevol cas, caldrà obtenir durant el curs 2015-2016, la nota mitjana prevista a la

convocatòria general de beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudiants que
cursen estudis postobligatoris.
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3.2.- Requisits econòmics
3.2.1.- Per obtenir una beca els límits de renda familiar no superables són els següents:
14.112,00 €.
Famílies d'un membre:

24.089,00 €.
32.697,00 €
38.831,00 €.
43.402,00 €

Famílies de dos membres:
Famílies de tres membres:
Famílies de quatre membres:
Famílies de cinc membres:
Famílies de sis membres:
Famílies de set membres:
Famílies de vuit membres:

46.853,00 €.
50.267,00 €
53.665,00 €

A partir de vuit membres cal afegir 3.391,00 € a l'última quantitat indicada per cada nou membre
computable.
3.2.2.- Per determinar la renda familiar, les deduccions aplicables, així com altres requisits

econòmics no establerts en aquest barem, es tindrà en compte la resolució del Ministeri d'Educació,
Cu ltura i Esport per la qual es convoca un concurs per a la concessió de beques de caràcter general
per al curs 2015-2016 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.
3.2.3.- Si la renda familiar del sol· licitant de la beca no sobrepassa els límits assenyalats, se li

aplicarà, per a la concessió de la beca, el barem següent:
Renda inferior fins a un l 0% del límit corresponent, 2 punts.
Renda inferior entre el l 0,0 l% i el 20% del límit corresponent, 4 punts.
Renda inferior entre el 20,0 l% i el 30% del límit corresponent, 6 punts.
Renda inferior entre el 30,0 l% i el 40% del límit corresponent, 8 punts.
Renda inferior entre el 40,0 l% i el 50% del límit corresponent, l O punts.
Renda inferior al 50,0 l% del límit corresponent, 12 punts.
3.3.- Requisit de residència

Per a la concessió de la beca serà necessari que el domicili habitual del sol· licitant estiga a trenta o
més quilòmetres de la ciutat de València. La comissió podrà resoldre sobre causes justificades que
puguen ser una excepció en el compliment d'aquest apartat.
3.4.- Altres criteris de valoració

La comissió avaluadora podrà atorgar fins a un màxim de 3 punts a les sol· licituds que es presenten,
d'acord amb la puntuació que s'obtinga en l'entrevista que preveu l'apartat 5 g) d'aquestes bases, en
el cas que es rea litze, a la participació del sol· licitant en activitats col·legials o altres consideracions
o situacions personals o vinculades a l'esforç acadèmic particular.
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3.5.- Puntuació global
La puntuació global de cada sol·licitud és la suma de les puntuacions que s'obtenen en els apartats
3.1, 3.2 i 3.4 d'aquestes bases.
Una vegada ordenades les peticions de beca per Ja puntuació global, se seguirà el procediment
indicat en el punt 5, lletra e) d'aquesta convocatòria. El nombre màxim de beques completes que
s'adjudicaran és el que indica l'apartat l de la convocatòria.
4.- Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds s'han de presentar degudament emplenades mitjançant el formulari disponible en
ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València [http://entreu.uv.es], o en qualsevol altre
registre dels que indica l 'article 38 de la llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
El termini de presentació de Ja sol· licitud començarà a partir de l'endemà de la publicació de
l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el dia 18 de
juliol de 2016.
Només es pot presentar una sol·licitud; si se'n presenten més d'una, es tramitarà l'última.
Amb el l liurament de Ja sol·licitud a través d'ENTREU o de qualsevol altre registre dels que indica
l'article 38 de Ja llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el sol· licitant declara, sota la seua responsabilitat, el que segueix:
- Que accepta les bases de la convocatòria per la qual sol· licita l'ajuda.
- Que totes les dades que indica en la sol· licitud són certes.
- Que sap que la inexactitud de les circumstàncies que declara dóna lloc a la denegació o la
revocació de l'ajuda.
- Que no està en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13 i 34.5 de la llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
- Que autoritza a la Universitat de València a consultar les dades fiscals i patrimonials de tots els
membres de la unitat familiar davant l'administració tributària.
Amb la sol· licitud cal aportar la documentació següent:
l ) Certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats en el curs 2015-2016. En el cas que els
estudis s'hagen cursat en la Universitat de València, la verificació es farà internament, i per tant no
caldrà presentar aquest document.
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2) Les persones sol·licitants que no autoritzen la consulta de dades fiscals i patrimonials davant
l'administració tributària (aquesta autorització, si escau, es realitzarà en el procés de sol· licitud de la
beca a través d'ENTREU) i les persones no residents fiscalment a Espanya, tindran que aportar
alguns dels documents següents, segons cada cas:
- Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres computables de la unitat
familiar obtinguts l'any 2015 (certificat d'empreses pagadores, certificat de percepció de
pensions, prestacions, subsidis, etc.)
- Còpia de la declaració resum anual de l'impost sobre el valor afegit, o document equivalent
per a residents fora d'Espanya, si escau.
- Còpia dels rebuts per l'impost sobre béns immobles urbans i rústics, o document equivalent
per a residents fora d'Espanya, si escau.
- Certificacions acreditatives dels valors mobiliaris i dipòsits bancaris, si escau.
- Els sol·licitants que al·leguen tenir independència familiar i econòmica han d'acreditar, siga
quin siga el seu estat civil, el domicili, la titularitat o el lloguer, si escau, d'aquest, i els mitjans
econòmics de què disposen. Si no es justifiquen suficientment aquestes dades, es denegarà la
sol· licitud.
- En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable
aquell dels dos que no convisca amb el sol·licitant de la beca, sense perjudici que en la renda
familiar s'incloga la seua contribució econòmica.
Tanmateix, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació, les rendes i el patrimoni de la qual s'inclouran en el còmput de la
renda i el patrimoni familiars.
Així mateix, caldrà presentar en aquest cas la sentència de separació o divorci i el conveni
regulador.
3) Certificacions d'empadronament, o document equivalent, del sol·licitant i de tots els membres de
la unitat familiar.

4) Escrit d'un full d'extensió en el qual el sol·licitant ha d'exposar tots aquells altres aspectes
relatius a les seues circumstàncies personals que, a parer seu, el fan idoni perquè li siga concedida
una d'aquestes ajudes, i també les iniciatives (culturals, socials, etc.) que es compromet a portar a
terme al Col·legi/Residència. En les sol· licituds de renovació dels col·legials es valorarà la
participació en la vida del Col·legi en els cursos anteriors.
Es pot requerir als sol·licitants la presentació dels documents originals per confrontar-los amb els
que hagen presentat, o qualsevol altre document que es considere necessari per a la concessió
d'aquestes ajudes.
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5.- Tramitació i resolució
a) De la tramitació del procediment de concessió de les ajudes s'encarrega la unitat
administrativa del Col·legi Major Rector Peset.
b) Les notificacions i publicacions en les diferents fases de la instrucció es faran, si escau, a
través d'ENTREU, d'acord amb el que disposa la seu electrònica de la Universitat de
València. La resolució de concessió es comunicarà mitjançant ENTREU, si escau, i es
publicarà amb efecte de notificació al lloc web del Col·legi Major Rector Peset
[http://www.uv.es/cmrpeset], d'acord amb els articles 58, 59, 60 de la llei 30/1992
esmentada. També s'hi publicaran la resta d'avisos, incidències i comunicacions relatives a
aquesta convocatòria.
c) La vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València resoldrà
les beques una vegada vista la proposta de concessió de la comissió avaluadora, dins dels sis
mesos següents a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, segons disposa
l'article 25.4 de la llei 38/2003, general de subvencions.
d) La comissió avaluadora de les sol·licituds, presidida pel delegat d'Estudiants, està composta
pels membres següents de la Universitat de València:

un

representant del Servei

d'Informació i Dinamització (SEDI), un representant del Servei d'Estudiants, un representant
del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, la directora, el sotsdirector i
l'administrador del Col·legi Major Rector Peset; aquest últim farà de secretari de la comissió.
La directora de la Residència Damià Bonet és membre de la comissió únicament en allò
referit a les beques per a aquesta residència.
e) Es publicarà el llistat amb les sol· licituds admeses i les excloses en el procediment, amb
l'expressa referència als motius de l'exclusió, si escau.
Una vegada avaluades les sol·licituds admeses, es publicaran les puntuacions dels sol·licitants i
la proposta de resolució provisional, d'acord amb l'ordre de prelació, amb indicació de les
que seran concedides i les que seran denegades. Aquesta proposta de resolució provisional no
crea cap dret a favor del beneficiari que es proposa, en relació amb la Universitat de
València, mentre no s'haja publicat la resolució de concessió definitiva (article 24.6 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). S'establirà un termini de l O dies
hàbils, des de la publicació, per reclamar la puntuació que s'obtinga. Una vegada passat
aquest termini i resoltes les possibles reclamacions per part de la vicerectora d'Estudis de
Grau i Política Lingüística, es publicarà la resolució de concessió definitiva.

f)

en cursos anteriors.
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g) És requisit imprescindible per a la concessió d'aquestes beques de residència haver estat
admès como a resident en el curs 2016-2017 en el Col·legi Major Rector Peset o en la
Residència Universitària Damià Bonet.
Els sol·licitants que complisquen aquest i la resta de requisits, seran valorats d'acord amb el
punt 3 de la convocatòria.
A més, si es considera oportú, es podrà fer una entrevista personal. En el cas de realitzar-se
aquesta

entrevista

als

interessats,

es

publicarà

la

citació

a

la

pàgina

web

[http://www.uv.es/cmrpeset]. La puntuació màxima que es podrà atorgar en aquest apartat
serà la de 1,5 punts. Aquesta puntuació, en el cas d'obtenir-la, serà una part del punt 3.4.
Altres criteris de valoració, d'aquesta convocatòria.
h) La comissió avaluadora adjudicarà les beques per a estudiants de la Unió Europea en el
Col·legi Major Rector Peset, en la modalitat d'habitació individual o doble, d'acord amb als
criteris següents:
- Expedient acadèmic.
- Nombre d'anys de residència prèvia al Col·legi.
- Estudis de cursos superiors de grau, màster i doctorat.
i)

Es podrà declarar deserta, totalment o parcial, aquesta convocatòria si no hi ha estudiants que
complisquen els requisits estable11s.

j)

L'assignació d'una beca no serà definitiva mentre el seleccionat no confirme per escrit la
seua acceptació a la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística, en un termini de deu
dies a partir de la publicació de la resolució de la concessió de beca.

6.- Obligacions dels beneficiaris
a) La concessió de la beca de residència no eximeix del pagament del dipòsit a què fan
referència les normes del Col·legi Major i la Residència Universitària.
b) Les persones beneficiàries d'una beca tenen una particular obligació de complir les
normes de funcionament del Col·legi i la Residència. La comissió d'una infracció per
part dels beneficiaris d'aquestes ajudes pot suposar, si escau, la imposició com a sanció,
després de la tramitació del corresponent expedient disciplinari, de la pèrdua d'aquesta.
c) Els estudiants becats han de col·laborar en les tasques i les activitats que li sol·licite el
director del Col·legi/Residència. Aquesta tasca no podrà excedir de tres hores setmanals
que no afectaran mai a l'horari lectiu. Aquestes hores podran acumular-se per ser
complertes

en

diferents

períodes,

sempre

d'acord

amb

la

direcció.

L'incompliment de més del 30% de les hores de col· laboració podrà suposar la pèrdua
de la beca. En qualsevol cas, s'haurà d'avisar prèviament per
interessada.
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d) Una vegada passat el període de matrícula del curs 2016-2017 als corresponents centres,
es comprovarà que els beneficiaris de la beca de residència hagen realitzat la matrícula
en la Universitat de València. En el cas de no estar-hi matriculat, s'avisarà a l'interessat
perquè resolga aquesta situació, i en cas contrari perdrà la beca.
e) La concessió de beca completa és incompatible amb el component de residència de
qualsevol altra beca o ajuda que puga percebre l'estudiant durant el curs 2016-2017. A
les mitges beques que es concedisquen, s'aplicarà l'article 19.3 de la llei 38/20013,
general de subvencions, pel qual es permet la compatibilitat d'ajudes, sempre que
l'import total percebut no supere el cost real de la prestació.
7.- Normes supletòries
7.1.-La llei 30/1992, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la llei 38/2003, general de subvencions, regeixen en tot allò que, per analogia,
siga aplicable i no estiga establert en aquestes bases.
7.2.- Així mateix, la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Hisenda Pública, del
sector instrumental i subvencions, regeixen en tot allò que, per analogia, siga aplicable i no estiga
establert en aquestes bases.
7.3.- Qualsevol assumpte referent al càlcul i llindars de renda i patrimoni familiar que no recollisca
aquesta convocatòria es resoldrà segons la resolució del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per
Ja qual es convoca un concurs de concessió de beques de caràcter general per al curs 2015-2016, per
a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

8.- Dret a la informació en la recollida de les dades de caràcter personal
Les dades personals que s'indiquen s'incorporen al fitxer Registre d'entrada i eixida de documents i
als sistemes d'informació que siguen procedents, segons el contingut de la petició, tots els quals són
de titularitat de la Universitat de València, per a la gestió i la tramitació de la sol· licitud. Es
preveuen les comunicacions de dades personals següents:
•

Publicació dels resultats de la convocatòria en una pàgina del domini oficial de la Universitat de
València: http://www.uv.es/.
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades
personals indicades mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la
Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d'un document d'identitat
i, si és el cas, la documentació acreditativa, dirigit a Protecció de dades -Servei d'Informàtica (C/.
Amadeu de Savoia 4. 46010 - València).
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Crèdit assignat

Les beques es financen amb càrrec al pressupost de la Universitat de València, orgamca
6620400000, Beques a estudiants, per un import de 120.991,-€ euros i a càrrec de l'orgànica
9010159167, específica 20160001, per un import de 23.800 €.
Les beques per a la Residència Universitària Damià Bonet es financen a càrrec de l'empresa
SIRESA CAMPUS, SA, d'acord amb el punt 4 de l'addenda del contracte que ha subscrit amb la
Universitat de València, de data 20 de juliol de 20 l O.

10.- Recursos
Contra la resolució de concessió d'aquestes beques, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, dins del termini d'un mes,
comptador a partir de l'endemà de publicar-se, o bé directament un recurs contenciós administratiu
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el
termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se.
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