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BASES REGULADORES DE LES BEQUES D’INVESTIGACIÓ SOCIOEDUCATIVES
SOBRE TEMES REFERENTS AL MUNICIPI DE LA POBLA DE VALLBONA

www.lapobladevallbona.es 

www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona 

@ajtlapobla

PRIMERA.- OBJECTE
Les presents bases tenen per objecte la concessió de dos beques d’investigació per a la
realització d’estudis sobre diferents aspectes socioeducatius sobre temes referents a la Pobla
de Vallbona.
SEGONA.- DESTINATARIS DE LES AJUDES
Podran esser beneficiaris de les beques les persones físiques menors de 30 anys, universitaris
o post universitaris residents en el municipi de la Pobla de Vallbona. Els projectes podran
presentar-se tant a nivell individual com en grup. En el cas de projecte col·lectiu, l’agrupació de
persones designarà una única persona física que actuarà en representació del grup i es farà
responsable del desenvolupament de les obligacions que es derivaren en el cas que es
concedisca la beca.
TERCERA.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS
1. Estar empadronat/empadronada al municipi de la Pobla de Vallbona.
2. Ser menor de 30 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.
3. No estar incurs/a en ninguna de les prohibicions establertes a l’article 13 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
QUARTA.- DOCUMENTACIÓ
Les persones sol·licitants hauran d’acompanyar a la sol·licitud la següent documentació:
1. Títol del projecte.
2. Fotocòpia del DNI de la persona o persones en cas de projecte en grup.
3. Currículum Vitae de l’autor/autors, amb la documentació que estimen convenient com a
justificació de les dades aportades (acreditació documental de la titulació acadèmica i
altres mèrits que s’al·leguen).
4. Acreditació de la residència a la Pobla de Vallbona.
5. Un resum del projecte, màxim dues pàgines.
6. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social o autorització per poder consultar-la.
7. Última declaració de la renda dels membres de la unitat familiar o autorització per
poder consultar-la.
8. Fitxa de manteniment de tercers degudament complimentada.
En el cas de projecte col·lectiu, cada membre del grup haurà d’aportar la documentació
requerida als punts 2, 3, 4, 6 i 7.
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CINQUENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir del dia
següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria de les presents bases al Butlletí Oficial
de la Província de València.
SISENA.- INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
L’òrgan competent per a la instrucció i resolució de l’expedient serà la Junta de Govern Local.

@ajtlapobla

Es crearà una comissió de valoració per avaluar els projectes presentat, què estarà formada
per:
1. La regidora d’Educació.
2. Un/a orientador/a escolar.

www.lapobladevallbona.es 

www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona 

3. Dos persones components del Consell Escolar Municipal de la Pobla de Vallbona.
4. Un/a tècnic/a del departament de Serveis Socials.
5. Un/a funcionari/a del departament d’Educació, que hi actuarà com a secretari/a.
La comissió, què valorarà tant els projectes presentats com els treballs finals, podrà demanar
els informes que considere oportuns a especialistes en els diferents temes tractats i traslladarà
el seu dictamen a l’òrgan competent.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió de valoració, a través de la regidoria
d’educació, haurà d’emetre proposta en la qual es concrete el resultat de l’avaluació efectuada.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, formularà proposta de resolució provisional,
degudament motivada, que haurà de notificar-se i es concedirà un termini per a presentar
al·legacions. En el cas de no presentar-se’n cap, la proposta de resolució formulada esdevindrà
en definitiva.
Examinades les al·legacions presentades, en el seu cas, per les persones interessades, es
formularà una proposta de resolució definitiva, la qual haurà d’expressar la relació de
sol·licitants als quals es concediran les dos beques, així com la quantia de l’ajuda per a
cadascú d’ells/es. S’haurà de fer constar, en el seu cas, de manera expressa, la desestimació
de la resta de les sol·licituds, amb expressió dels motius de la mateixa.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
mesos, comptadors a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. Transcorregut
aquest termini, les sol·licituds s’entendran desestimades per silenci administratiu.
La resolució del procediment es notificarà als interessats d’acord amb allò previst als articles 40
i 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Es publicarà, a més, al tauler d’edictes municipal i a la web oficial
de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
Una vegada resolta la beca, l’autor/a o autors/es del projecte tindran fins el 30 de novembre de
2018 per a presentar el treball acabat. No obstant això, l’Ajuntament podrà, en qualsevol
moment, demanar un informe sobre el procés d’elaboració del treball.
El treball acabat consistirà en el Projecte d’investigació, que deurà incloure el títol, el concepte i
la justificació del projecte d’investigació, l’esquema general de la investigació/estudi, els
objectius, la hipòtesi, les fonts, la metodologia, els resultats obtinguts i la bibliografia que s’ha
utilitzat.
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El projecte es presentarà per quadruplicat, en paper DIN A4, escrit per sols una cara, en
programa informàtic de tractament de textos (tipus Word), pàgines numerades, grandària de
lletra 12, tipus Arial, a doble espai. A l’exterior del sobre es deurà fer constar “Beca Investigació
Socioeducativa” i el títol del projecte.

Aquestes beques podran ser revocades si es demostra que els treballs d’investigació no han
sigut realitzats d’acord amb el projecte aprovat o no es presenta l’estudi definitiu en el termini
assenyalat.
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Les beques poden quedar desertes en cas de què cap dels projectes presentats obtinga el
nivell desitjat a criteri de la comissió de valoració.
SETENA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI I PAGAMENT DE LES AJUDES
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En qualsevol difusió o publicació dels treballs becats es farà constar que han estat premiats per
l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona amb una beca d’investigació socioeducativa sobre temes
referits a la Pobla de Vallbona, amb menció de la convocatòria en la qual l’han obtingut, així
com el nom de l’autor/a o autors/es del treball. Les persones becàries es comprometen a
presentar el treball elaborat, en un acte públic organitzat per l’ajuntament.

Les persones beneficiàries d’aquest subvenció tindran les obligacions que estableix l’article 14
de la Llei General de Subvencions i la resta que resulten d’aplicació d’aquestes bases.

El pressupost destinat a finançar les presents ajudes ascendeix a 2.500,00 euros, amb el qual
es finançarà les dos beques, amb càrrec a la partida 3261-480.01-Subvencions concurrència
promoció educativa, del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, de l’any 2019.
L’abonament de les beques es realitzarà en un únic pagament quan la/les persones
beneficiàries hagueren presentat el projecte.
HUITENA.- COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre què la suma dels ingressos
percebuts no superen el cost total de l’objecte de la subvenció.
D’acord amb l’article 7.j) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre
la Renda de no Residents sobre el Patrimoni, aquestes subvencions estaran exentes de
tributar en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
NOVENA.-OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

DESENA.- INCOMPLIMENT
L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajudes, en els casos que
estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, donarà
lloc a la pèrdua total o parcial de la subvenció i al reintegrament de la mateixa en els termes
establerts als capítols I i II del títol II de la Llei abans nomenada.
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