BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ “LA DIPU ET BECA” DE
L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
L’objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants
en l’àmbit local per mitjà de l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la
seua formació. En este sentit i a fi de beneficiar als estudiants, l’Ajuntament de
Beniarjó s’ha adherit al programa de la Diputació de València “Pràctiques formatives per
a joves” (La Dipu et Beca).
Aquestes bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Beniarjó
www.beniarjo.es i www.beniarjo.org, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i es donarà
publicitat de la seua existència per mitjà de bans municipals.
BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques.
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins un màxim de quatre
beques, que seran atorgades als candidats que de conformitat amb la base cinquena
obtinguen la major puntuació. Una vegada seleccionats els aspirants, aquestos
procediran a desenvolupar les seues tasques entre estes àrees, depenent de les
necessitats de l’ajuntament per als mesos de juliol i agost.
 Àrea sociocultural/servicis a la comunitat.
 Àrea socioeconòmica/jurídica.
 Àrea tecnològica i agrària.
La concessió del numero concret en cadascuna de les àrees queda supeditat al perfil dels
sol·licitants d’esta convocatòria i a les necessitats de l’Ajuntament, podent les beques de
les àrees no demandades quedar desertes i fer augmentar les d’altres àrees de major
demanda.
BASE SEGONA. Dotació, pagament i duració de les beques.
Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, que
s’abonaran en períodes vençuts, seran cofinançats per la Diputació de València en un
80%, i l’Ajuntament se’n farà càrrec de l’import restant. En aquells supòsits que
impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.
El període de duració de les beques començarà l’1 de juliol de 2017 i finalitzarà, com a
màxim, el 31 d’agost de 2017. La duració inicial serà d’un mes i podrà prorrogar-se, si és
el cas, fins un màxim de dos mesos.
El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de
juliol i agost, i la duració de les beques en cap cas no es podrà prolongar més enllà del
mes d’agost.
BASE TERCERA. Requisits.
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Les beques objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència
competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els següents
requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten
documentalment.
1.- Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València, requisit
aquest que ha de complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents
bases.
2.- Tindre 18 anys complits.
3.- Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments
universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de conformitat
amb la normativa vigent; en ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit
per les universitats, que complisquen els requisits establits en l’article segon punt 2 de la
convocatòria de la Diputació, l’extracte de la qual va ser publicat en el BOP núm. 92 de
16 de maig de 2017, o cicles formatius de Formació Professional, corresponents a les
famílies que es relacionen en l’annex I.
4.- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5.- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de declaració responsable.
6.- No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, així com
no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds i documentació que
s’ha d’aportar junt a les mateixes.
Les instàncies es presentaran des del 29 de maig de 2017, fins el 9 de juny de 2017,
ambdues dates inclusivament, al Registre de l’Ajuntament, ubicat a la Plaça del 3 d’abril,
de Beniarjó, de dilluns a divendres en horari de 09:00 a 14:00 hores.
Aquestes bases es publicaran a la pàgina web (www.Beniarjo.es i www.beniarjo.org), al
Tauler d’edictes de l’Ajuntament i es donarà publicitat de la seua existència per mitjà de
bans municipals.
En la sol·licitud s’especificarà a quina àrea d’activitat de la beca és a la que s’opta, tan
sols es pot optar a una àrea d’activitat.
Les sol·licituds s’acompanyaran dels justificants dels requisits enumerats en la base
tercera i els mèrits que s’al·leguen. En concret els aspirants hauran d’entregar la següent
documentació:
-

Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.

-

Certificat d’empadronament que acredite la residència en qualsevol municipi de la
província de València, excepte si l’aspirant és de Beniarjó, ja que s’incorporarà
d’ofici per l’Ajuntament.
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-

Fotocòpia compulsada de la matrícula del curs 2016/2017, o certificat del centre
educatiu que indique que está matriculat o cursant la titulació corresponent.

-

Estudiants de Formació Professional:
o
o

Els estudiants de 1er curs de Formació Professional han d’aportar els butlletins
de notes del primer i segon trimestre, per tal d’obtindre la nota mitjana.
Els estudiants de segon curs han d’aportar el certificat de notes del primer
curs i els butlletins de notes del primer i segon trimestre del segon curs, per
tal d’obtindre la nota mitjana

-

Estudis universitaris oficials de grau, diplomatura, Llicenciatura o equivalent. Els
estudiants universitaris han d’aportar certificat, informe o document anàleg que
conste la qualificació mitjana ponderada en els estudis que realitzen expedit i
segellat per la universitat o centre oficial en què estiguin matriculats.

-

Estudis de màsters oficials impartits per les universitats. Els estudiants
universitaris han d’aportar certificat, informe o document anàleg que conste la
qualificació mitjana ponderada en els estudis que realitzen, expedit i segellat per
la universitat o centre oficials en què estiguin matriculats.

-

Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.

BASE CINQUENA. Mèrits.
Únicament es valoraran els mèrits aportats junt amb la sol·licitud. No havent tràmit
posterior d’esmena.
1.- Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat: fins un màxim de 3 punts. (15%)
NOTA MITJANA
De 5 a 5,9
De 6 a 6,9
De 7 a 7,9
De 8 a 8,9
De 9 a 10

PUNTUACIÓ
1 punt
1,5 punts
2 punts
2,5 punts
3 punts

2.- Veïnatge al municipi de Beniarjó: per estar empadronat al municipi de Beniarjó amb
una antiguitat, si més no, des de l’1 de gener de 2017, 4 punts. (20%)
3.- Coneixements de valencià. Màxim 2 punts. (10%)
Es valoraran els certificats expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià i qualssevol altre homologat per eixe organisme, de conformitat amb allò
establert en l’Ordre de 22 de maig de 1989 de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència.
 Oral: 0,50 punts.
 Elemental: 1 punts.

 Mitjà: 1,50 punts.
 Superior: 2 punts.

En el supòsit d’acreditar diversos certificats, únicament es valorarà el de major
puntuació. No es tindrà en consideració les sol·licituts del certificat de coneixement del
valencià.
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4.- Formació complementària: Màxim 1 punt. (5%)
Idiomes comunitaris expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes o titulacions homologades.
Les homologacions deuran ser justificades pels aspirants, en cas contrari no es
puntuaran. Màxim 0,50 punts.
 A1: 0,10 punts.
 A2: 0,20 punts.

 B1: 0,30 punts.
 B2: 0,40 punt.

 C1: 0,45 punts
 C2: 0,50 punts.

S’atorgarà fins un màxim de 0,50 punts per l’acreditació del coneixement d’idiomes
estrangers i altre idiomes autonòmics en el marc europeu de referència per a les
llengües, amb la presentació del certificat expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes, o per
alguna de les institucions admeses en el marc comú europeu de referència per a les
llengües del Consell d’Europa.
Cursos de formació i perfeccionament, jornades i seminaris relacionats amb les àrees de
treball a ocupar pels becaris, sempre que estiguen convocats o organitzats per
Administracions Públiques, Universitats, Col·legis Professionals, Sindicats i altres entitats
públiques o privades degudament reconegudes per la Conselleria corresponent, fins un
màxim de 0,50 punts.



Cursos de 100 o ,és hores: 0,50 punts.
Cursos de 75 o més hores: 0,40punts.




Cursos de 50 o més hores: 0,25 punts.
Cursos de 25 o més hores: 0,10 punts.

5.- No haver sigut beneficiari d’estes beques en edicions anteriors: 3 punts. (15%) A
este respecte, en la sol·licitud s’efectuarà declaració responsable sobre este aspecte.
6.- Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant. Màxim 6 punts. (30%)
Distribuïts de la següent forma:
a) Si el sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar (pares ó tutors legals)
estan en situació legal de desocupació: 2 punts (acreditada aquesta situació
mitjançant document del SERVEF).
Per al còmput es tindrà en compte al sol·licitant i tan sols al pare/mare/ tutor
legal excloent a la resta de familiars, puntuant a raó de 0,20 punts per cada mes
en l’atur, segons document del SERVEF. En aquest cas, s’haurà de portar el
certificat de convivència de la unitat familiar de l’estudiant.
b) Situació socioeconòmica tenint en compte la renda per càpita de la unitat familiar
segons la declaració del IRPF 2016 (presentada en el 2017) o Dades fiscals de la
unitat familiar del 2016. 4 punts. S’entendrà per unitat familiar la integrada per
l’interessat/interessada, el cònjuge, els fills menors de 26 anys, els menors
acollits i les persones amb una discapacitat d’almenys el 33% sempre que
s’acredite la convivència mitjançant el corresponent certificat.
Es tindrà en compte la següent escala
Interprofessional (pagues extres incloses)
Des de
0%
51 %
61 %
72 %
81%
91 %

Fins
50%
60%
70 %
80 %
90 %
100 %

referenciada

al

Salari

Mínim

Punts
30
25
20
15
10
5
4

7.- Fase d’entrevista. Consistirà en la realització d'una entrevista amb formulació de
diverses preguntes diferents característiques locals, així com les possibles iniciatives que
puga aportar el becari/becària a desenvolupar en el municipi. Màxim 1 punt. (5%)

L’entrevista es realitzarà el 12 de juny a les 9:00 hores a la Sala de
Comissió de l’Ajuntament.
En cas d’empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent:
1- El/la sol·licitant que acredite situació de discapacitat.
2- No haver gaudit l’estudiant d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.
3- No haver sigut beneficiari d’una beca de les mateixes característiques en edicions
anteriors en qualsevol municipi.
4- Major puntuació en la situació socio-econòmica.
5- Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
6- Coneixement del valencià.
7- Sorteig, per al cas de persistència de l’empat una vegada aplicats els criteris de
desempat assenyalats en el punt anterior.
BASE SISENA. Comissió avaluadora, concessió i seguiment de les beques.
Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que
estarà integrada pels següents membres:
-

Presidenta: ADL de l’Ajuntament de Beniarjó
Vocals:
o Un funcionari/a de l’Ajuntament de Beniarjó.
Secretari: el de l’ajuntament o, en el seu cas la persona en qui delegue.

La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes
les comprovacions que estime necessàries per a la millora qualificació dels mèrits
adduïts.
Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada un dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà proposta d’adjudicació de les beques, per tal que les
dictamine i s’aproven si és el cas, per resolució d’Alcaldia.
L’entitat local nomenarà un o diversos tutors/tutores que realitzaran el seguiment,
coordinació i ordenaran l’activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació
a les mencionades activitats, que no superarà les 20 hores setmanals per becari/ària.
A les reunions de la Comissió de Valoració podran assistir els portaveus dels diferents
grups polítics de la Corporació, en qualitat de col·laboradors, per tant amb veu, però
sense vot.
BASE SETENA. Drets i obligacions dels becaris i incidències.
1.- Estes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de
similar o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritza a
la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
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2.- La participació dels/les becaris/àries en este programa de formació té caràcter
formatiu, sense que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre
els becaris i l’Ajuntament Beniarjó.
3.- Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, els resultarà
d’aplicació les obligacions recollides en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
4.- Són obligacions dels becaris:
-

Desenvolupar les seues activitats en les dependències i llocs municipals que li
siguen indicats pel seu tutor.
Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’estes beques, que hauran de ser
realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.
Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a.
Elaborar una memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a, omplint
l’annex II.

5.- Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i
organitzaran el temps de dedicació a les mencionades activitats, que no superarà les 20
hores setmanals, que hauran de realitzar-se atenent al règim de funcionament del centre
on es realitze la beca.
6.- L’incompliment sense causa justificada de les condicions establides en la present
convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, i s’haurà de procedir al
reintegrament, si és el cas, de les quantitats percebudes fins al moment.
7.- Davant les renúncies, les baixes o la finalització del període de vigència, es procedirà
a cobrir la beca pel temps restant, segons l’ordre de puntuació que haja resultat del
procés de selecció.
BASE HUITENA. Pressupost.
El pressupost de despeses de la present convocatòria que li correspon assumir a
l’Ajuntament de Beniarjó es finançarà a càrrec del Pressupost prorrogat de Despeses de
la corporació de l’any 2016, a càrrec a l’aplicació pressupostària 326 48001.
Beniarjó, a 25 de maig de 2017.

L’Alcalde
Juan Víctor Escrivà Morant
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ANNEX I
ENSENYAMENTS OBJECTE DE LES BEQUES



ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS. Tots els estudis, de conformitat amb
l’article 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport.



MÀSTERS UNIVERSITARIS OFICIALS. Tots els màsters oficials, de conformitat
amb l’article 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport.



CICLES FORMATIUS: FAMÍLIES QUE S’INDIQUEN A CONTINUACIÓ:
o

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

o

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

o

AGRÀRIA

o

ARTS GRÀFIQUES

o

ARTS I ARTESANIA

o

COMERÇ I MARKETING

o

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

o

FABRICACIÓ MECÀNICA

o

HOSTALERIA I TURISME

o

IMATGE I SO

o

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

o

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

o

FUSTA, MOBLE I SURO.

o

MARÍTIM PESQUERA

o

SANITAT

o

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

o

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

o

TRANSPORTS I MANTENIMENT DE VEHICLES

o

ENERGIA I AIGUA
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