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Annex 1
Actualment és evident la necessitat de formació de capital humà, un dels aspectes en
què tant l’Estat com la nostra comunitat autònoma tenen importants mancances.
Manifestava fa poc el mateix ministre d’Educació, Ángel Gabilondo: «L’educació és
absolutament decisiva per aconseguir un nou model productiu.»
Per altra part, la situació econòmica actual ha dut i segueix produint una important
fallida en l’entramat social i provoca complicades situacions que tenen com un dels
efectes, no menys important, la impossibilitat de continuar estudis universitaris per a
molts dels nostres joves.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a través de l’Obra Social, pretén
col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, a pal·liar tant com sigui possible
aquesta situació i aconseguir que persones amb problemes econòmics per causes
socials, laborals, de salut, etc., puguin continuar estudis universitaris.
Per aquest motiu, juntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha decidit
dedicar una part del pressupost de l’Obra Social a afavorir i promocionar els estudis
universitaris a través de la creació de les beques CAM-UIB, que es regiran per les
següents:
BASES
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a través de l’Obra Social, convoca ajuts
per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de primer o segon cicle i de
grau amb necessitats econòmiques urgents.
El pressupost destinat a aquestes ajudes és de 30.000 euros.
Requisits:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea
o, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, acreditar la condició de
residents. Queden excloses de concórrer-hi les persones que es trobin en
situació d’estada.
2. Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. S’entén que tenen el domicili
familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu en
qualsevol dels municipis de les Illes Balears, a l’any 2010 o anterior.
3. Els estudiants han d’estar matriculats com a mínim de 36 crèdits el curs
2010-2011.
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Exclusions
En queden exclosos els estudiants de doctorat i els matriculats en títols oficials de
postgrau o en màsters o postgraus no oficials. Així mateix, queden exclosos d’aquesta
convocatòria els estudiants dels centres adscrits.
Incompatibilitats
Les ajudes convocades són incompatibles amb les beques que es puguin rebre de
qualsevol administració. També són incompatibles amb ajudes o beques d’entitats
públiques o privades per a la mateixa finalitat.
Documentació que s’ha de presentar
•
•
•
•
•

•
•
•

Imprès de sol·licitud.
Fotocòpia del DNI o NIE en vigor del sol·licitant.
Certificat d’empadronament amb data de 2010 o anterior.
Declaració de no haver rebut altres beques o ajuts d’entitats públiques o privades
per a la mateixa finalitat.
Còpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar del darrer
exercici o bé còpia del certificat d’imputacions dels membres de la unitat
familiar, en cas de no estar obligats de presentar-la (s’emet en qualsevol oficina
d’Hisenda en un termini aproximat de 15 dies).
Certificat de dades cadastrals de la unitat familiar, que indiqui el valor cadastral
dels immobles i el percentatge de titularitat de cada membre de la unitat familiar
(en queda exclòs el domicili habitual).
L’alumnat que es declari independent, a més, ha de presentar el contracte de
lloguer o de compravenda del seu domicili.
Carta d’un màxim de 500 paraules on s’expliqui la situació econòmica o familiar
que dificulta la continuació del estudis universitaris.

La presentació de sol·licituds s’ha de fer en el Registre General de la Universitats de les
Illes Balears, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, Son Lledó, Palma,
de 9 a 14 hores, en el termini de deu dies comptats a partir de l’endemà de la publicació
de la convocatòria a la web de la UIB, i s’han d’adreçar a la Magnífica Senyora Rectora
de la Universitat de les Illes Balears.
La no presentació d’algun d’aquests documents donarà lloc a l’exclusió del sol·licitant
en aquest procés de convocatòria.
Una vegada vistes les sol·licituds i, en cas que es consideri necessari, es podrà demanar
que els estudiants aportin documentació complementària.
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Quantia de l’ajuda
La quantia de l’ajuda que rebrà cada un dels beneficiaris d’acord amb la resolució
d’aquesta convocatòria serà de 1.000 euros.
Comissió avaluadora
S’ha de constituir una comissió avaluadora, que ha d’exercir les funcions següents:
• Fer el control i seguiment de les sol·licituds presentades.
• Avaluar i qualificar les sol·licituds d’acord amb els criteris i els requisits
establerts en aquesta convocatòria.
• Elevar la proposta de resolució de la convocatòria a la Rectora, que ha
d’incloure un informe motivat i la llista de beneficiaris.
La comissió podrà requerir als sol·licitants qualsevol altra
complementària que consideri necessària per avaluar la seva petició.

documentació

La composició de la comissió avaluadora serà la següent:
a) La vicerectora d’Estudiants
b) La Gerent de la Universitat de les Illes Balears
c) Dos representants de la CAM
Resolució
La present convocatòria es resoldrà mitjançant resolució de la Rectora de la Universitat
de les Illes Balears, i es publicarà a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears
abans del dia 30 de juliol de 2011.
Els alumnes seleccionats rebran notificació personal a l'adreça de correu electrònic que
figuri a la sol·licitud.
Gestió de la beca i obligacions dels becaris
La CAM, una vegada resolta la convocatòria, abonarà al compte de la Universitat
l’import de les ajudes concedides.
La persona sol·licitant assumeix el compromís d’obrir un compte a l’entitat Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM).
La Universitat abonarà als beneficiaris l’import de les ajudes concedides a l’empara
d’aquesta convocatòria, mitjançant una transferència bancària a un compte de l’entitat
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
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El sol·licitant assumeix el compromís d’aportar la documentació que li requereixi la
comissió avaluadora.
La comissió avaluadora queda facultada per interpretar i resoldre qualsevol qüestió que
pugui sorgir en relació amb la concessió de les beques, i les seves decisions seran
inapel·lables.
Clàusula de protecció de dades
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal (LOPD), les dades personals dels aspirants seran tractades
únicament als efectes de valorar-ne la sol·licitud. S’incorporaran a un fitxer de la UIB
únicament a efectes administratius d’aquesta convocatòria, així com també a efectes
estadístics.
En conseqüència, els sol·licitants de la beca hauran de subscriure una clàusula de
consentiment per a la cessió de dades a la CAM.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix als
sol·licitants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades
facilitades.
De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les dades
i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer.
Bases i formulari de la sol·licitud
Tota la informació d’aquesta convocatòria, així com el model de sol·licitud, es troba a la
web de la CAM i a la web de la UIB: www.bequescam.uib.com.
Per a més informació i consultes:
Telèfon: 971 17 25 84
beques@cam.uib.es
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IMPRÈS DE SOL·LICITUD
BEQUES CAM-UIB CURS 2010-2011
Dades del / de la sol·licitant
Nom i cognoms
DNI/NIE
Adreça
Població
Data de naixement
Lloc de naixement
Telèfon 1

Edat
Nacionalitat
Telèfon 2

Correu electrònic
Estudis que cursa
Documentació que aporta
Fotocòpia DNI o NIE
Certificat d’empadronament de data 2010 o anterior
Declaració de no haver rebut altres ajuts
Carta explicativa de la situació econòmica personal o familiar
Còpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar del darrer
exercici o certificat d’imputacions dels membres de la unitat familiar
Certificat de dades cadastrals de la unitat familiar, en què s’indiqui el valor
cadastral dels immobles i el percentatge de titularitat de cada membre de la unitat
familiar (en queda exclòs el domicili habitual)
L’alumne/a que es declari independent, a més, ha de presentar el contracte de
lloguer o de compravenda del seu domicili
En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides a la vostra
sol·licitud seran incloses en un o més fitxers de dades de caràcter personal de la UIB, la
finalitat dels quals és gestionar la beca sol·licitada. Les dades sol·licitades són
necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les
impedeix aconseguir-la.
Així mateix, amb la signatura d'aquest document ens atorgau el vostre consentiment per
cedir les vostres dades a la CAM per acreditar i efectuar el seguiment oportú dels
abonaments efectuats a cada becari beneficiari dels ajuts, consentiment que podreu
revocar en qualsevol moment.
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La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per exercir els quals
us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a
l’atenció del Responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5 Palma (Illes
Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de
les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer.
Palma,
d
La persona interessada,

de 20

Aquesta sol·licitud l'heu d'entregar al Registre General de la Universitat de les Illes
Balears.
Per a més informació, telèfon 971 17 25 84 o <http://www.uib.es/beques/cam>.
ANNEX 2
DECLARACIÓ DEL / DE LA SOL·LICITANT

(Nom i cognoms:).........................................................................................................,
titular del DNI ................... i amb domicili a .......................................................,
declara que no ha rebut cap tipus de beca ni ajut d’entitats públiques o privades per a
la realització dels estudis d .............................................................. per al curs 20102011.
I perquè consti, firma aquest document.
Palma, .......... d ................... de 20.........

