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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ «LA DIPU ET BECA» DE
L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA EN EL MARC DEL PROGRAMA
PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
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BASE PRIMERA: OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 19 beques en
qualsevol àrea d’activitat de l’ajuntament.
La concessió del nombre concret en cadascuna de les àrees queda supeditada al perfil de les
sol·licituds presentades en aquesta convocatòria. La Comissió Avaluadora podrà limitar el
nombre de beques a cada àrea d'activitat en funció dels candidats presentats i de les capacitats
i recursos materials disponibles de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
Si l'estudiant a qui s'adjudica una beca es troba cursant algun ensenyament oficial que no és
adequat a les característiques necessàries per al desenvolupament de les activitats pròpies
d'aquesta administració pública, per no disposar d'àrea ni tutor adequat, es podrà assignar a un
departament en el qual no es requerisca cap titulació específica per a l'acompliment del treball
o inclòs que no estiga relacionat directament amb aquests estudis.
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 és de dos mesos i començarà l’1 de juliol del 2019 i
finalitzarà el 31 d’agost del 2019.
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,
ni ser inferior a 15 dies. La jornada setmanal dels becaris serà de 20 hores.
Quan la beca la realitze un becari o becària de reserva, el pagament es realitzarà de forma
proporcional al temps que reste de la beca. Qui decidisca no continuar amb el gaudi de la beca
haurà d’avisar per escrit a l’Ajuntament amb una antelació de quinze dies naturals.
BASE TERCERA: REQUISITS
Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva
entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els següents requisits en la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds a excepció del requisit número 1 i ho
acrediten documentalment:
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1. Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València; requisit que s’ha
de complir amb anterioritat a la data de publicació en el BOP núm. 106 de 4 de juny de 2019,
de l’extracte de la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de pràctiques
formatives de La Dipu Et beca.
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, o cicles formatius de Formació Professional, corresponents a les famílies que es
relacionen en la base novena.
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 mitjançant declaració responsable.
6. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, com també no
desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca, i sempre que no
interferisca amb l'horari o objecte de la beca i/o dificulte el compliment de les obligacions
derivades de l'acompliment d'aquesta, segons el parer d'aquest ajuntament.
7. Cada estudiant sol podrà gaudir d'una beca en un municipi simultàniament
BASE QUARTA: TERMINI I LLOC DE
DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’APORTAR

PRESENTACIÓ

DE

SOL·LICITUDS,

I

El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al
de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de l’ajuntament, tauler d’edictes i xarxes
socials.
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s’inclou com a Annex II, i que consta
en la pàgina web de l’ajuntament s’han de presentar preferentment en el registre d’aquest
ajuntament.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels justificants dels requisits enumerats en la base
tercera i els mèrits que s’hi al·leguen. Per acreditar-hi els requisits esmentats, els aspirants
hauran de lliurar la següent documentació:
−
−

−
−

Fotocòpia del número d’afiliació a la seguretat social de l’aspirant.
Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
Certificat d’empadronament en algun municipi de la província de València on conste
l’antiguitat d’empadronament.
Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyaments oficials que al·lega en la qual
conste el tipus d’ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emés pel
centre…)
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−

−
−

Document emès per l’organisme corresponent que acredite no haver gaudit d’una beca
d’estudis durant l’últim curs acadèmic (2017-2018), si escau. En el supòsit de no aportar-lo,
s’entendrà que ha gaudit de beca.
Certificat de diversitat funcional si escau.
Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.
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BASE CINQUENA: MÈRITS
Els mèrits que es baremen i les puntuacions corresponents, a l’efecte d’aquesta convocatoria
són els següents:
1.- Empadronament: veïnat a La Pobla de Vallbona: 20 punts
Veïnatge a la Pobla de Vallbona, requisit que caldrà complir abans de la data de publicació en
el BOP de l’extracte de la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
pràctiques formatives de La Dipu et beca, és a dir, el 4 de juny de 2019.
2.- Expedient acadèmic: màxim 15 punts
Nota mitja de l’expedient acadèmic de l’any anterior especificada en l’expedient. Màxim 15
punts:
De 5,00 a 5,99
3 punts
De 6,00 a 6,99
6 punts
De 7,00 a 7,99
9 punts
De 8,00 a 8,99
12 punts
De 9,00 a 10,00 15 punts
Aquesta nota mitja ha de vindre acreditada en el document que s’aporte no admitint-se el
certificat de qualificacions per asignatures. Si la nota mitjana no apareix reflectida en el
document, constarà un 0 en aquest apartat.
Si l’estudiant està en primer curs, es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient del curs
actual.
3.- Coneixements de valencià: màxim 10 punts
Certificats, títols i diplomes oficials expedits per la JQCV, per EOI, per la Universitat Politècnica
de València, Universitat de València, Universitat d'Alacant, Universitat “Jaume I” de Castelló i la
Universitat Miguel Hernàndez d'Elx i els títols, diplomes i certificats oficials equivalents que
s’emeten des de les administracions i organismes públics del nostre àmbit lingüístic.
a) Nivell A2 (coneixements orals): 2, 50 punts
b) Nivell B1 (elemental): 5 punts
c) Nivell C1 (mitjà): 7,50 punt
d) Nivell C2 (superior): 10 punts
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4.- Formació complementària: cursos específics en els estudis que estàn realitzant,
coneixement d’informàtica, realització de jornades, i seminaris. Màxim 5 punts
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Cursos, jornades i seminaris documentats amb certificat o credencial d’assistència així com
cursos d’informàtica convocats o homologats pel centre o organisme oficial de formació valorats
segons el barem següent:
a) de 100 o més hores: 5 punt
b) de 75 a 99 hores: 4 punts
c) de 50 o 74 hores: 3 punts
d) de 25 o 49 hores: 2 punts
e) de 15 o 24 hores: 1 punt
5.- Situació socioeconòmica de la unitat familiar de la persona sol·licitant. Màxim 30
punts
Es donarà 10 punts per cada progenitor, conjuge del solicitant o parella de fet, si es el cas, fins
a 30 punts, que estiga desocupat i no perceba cap ajuda econòmica del SEPE.
S’acreditarà mitjançant el certificat de situació laboral del SERVEF on conste com a desocupat
abans de l’1 de gener de 2019 i un certificat negatiu del SEPE on conste que no reb cap
prestació, subsidi o ajuda d’este organisme.
També s’haurà de presentar el certificat de convivència. Els germans i fills desocupats no
computen encara que pertanyen a la unitat familiar.
En cas de parelles de fet, caldrà aportar un certificat d’inscripció en el Registre d’unions de fet
de qualsevol comunitat autònoma.
6.- No haver sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa de beques: 15 punts
Per no haver gaudit d’una beca en qualsevol municipi de la província de València en el marc
d’aquest programa en edicions anteriors, 15 punts.
Si la persona becària no va gaudir de la totalitat del mes assignat, bé per renunciar
justificadament o bé per haver sigut avisat després de l’inici de la beca i sempre que el període
de gaudi de la beca fou com a màxim de 15 dies laborals (de dilluns a divendres), s’entendrà
que no ha gaudit de la beca i se li concedirà la puntuació de 15 punts. Superat el període
màxim indicat, no tindrà cap puntuació en aquest apartat.
7) Coneixement d’idiomes: màxim 5 punts
D’acord amb el Marc Comú Europeu de referència. A aquest efecte solament es considerarà la
certificació de nivell superior de la persona participant, fins un màxim de 5 punts:
a) Nivell A1: 4 punts
b) Nivell A2: 4,25 punts
c) Nivell B1: 4,50 punts
d) Nivell B2: 4,75 punts
e) Nivell C1: 5 punts
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En cas d'empat de puntuacions totals, aquest es dirimirà de la manera següent:
1r) Situació de diversitat funcional de l’aspirant.
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2n) No haver gaudit de beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic (2017-2018)
3r) En el cas de persistir l’empat, la major puntuació obtinguda en els apartats següents,
per aquest ordre: situació de desocupació d’un o més membres de la unitat familiar, nota mitja
de l’expedient acadèmic de l’any anterior especificada en l’expedient, puntuació que s’obtinga
en l’apartat de “No haver sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa de beques”,
apartat “Veinatge a La Pobla de Vallbona”, i “Coneixements de valencià”. De continuar
persistint l’empat, és farà un sorteig entre els aspirants que hagen quedat empatats.
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 per un president/a, secretari/a i 3 vocals, i els seus suplents, designats entre
funcionaris de l’ajuntament.
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les
comprovacions que considere necessàries per a una millor qualificació dels mèrits adduïts.
Una vegada finalitzat l’estudi corresponent dels expedients de cada un dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà la proposta d’adjudicació de les beques, perquè les dictamine i
s’aproven, si és el cas, per resolució de l’òrgan competent. Aquesta proposta d’adjudicació es
publicarà a la web, APP La Pobla Info, tauler d’edictes i xarxes socials, donant-se un termini de
2 dies hàbils per a presentar esmenes o reclamacions.
L’adjudicació de les beques s’efectuarà en funció de la puntuació més alta obtinguda, i perdrà
la condició de becari o becària en cas que no acudisca a la convocàtoria efectuada.
L’Ajuntament comunicarà a les persones seleccionades les reunions previstes mitjançant un
correu electrònic a l’adreça assenyalada en la instància.
A aquest efectes, l’estudiant haurà de respondre a tots els correus rebuts per deixar constància
de la recepció i coneixement.
Es recorrerà a la llista de reserva en cas de produir-se alguna renúncia o renovació.
L’entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que en faran el seguiment i la coordinació i, a
més, ordenaran l’activitat de formació del personal becari.
BASE SETENA: DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS I INCIDÈNCIES
1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant
o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’aquesta regla autoritza la corporació
municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
2. La participació dels/les becaris/àries en aquest programa de formació té caràcter formatiu
i no generarà en cap moment una relació laboral o administrativa, ni amb la diputació ni amb
les entitats locals participants en aquesta convocatòria.
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3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultaran d’aplicació les
obligacions que recull en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
Són obligacions dels/les becaris/àries:
1.- Incorporar-se a l'ajuntament de la Pobla de Vallbona en la data prevista en la resolució de
concessió de les beques.
2.- Desenvolupar les activitats corresponents en les dependències municipals que el seu tutor o
tutora li indiquen.
3.- Tindre la dedicació que s’estableix en les bases, que hauran de realitzar seguint les
indicacions del personal tutor.
4.- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor o tutora.
5.- Elaborar una memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel personal tutor.
6.-L’incompliment, sense causa justificada, de les condicions establides en aquesta
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 de 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.
8.- Guardar el corresponent sigil i reserva sobre les activitats realitzades en l'exercici de la
pràctica formativa.
BASE HUITENA: PRESSUPOST
El pressupost de despeses d’aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec de les partides
920-143 i 920-160.00 del Pressupost de Despeses de la corporació de l’any 2019.
BASE NOVENA: ENSEYAMENTS OBJECTE DE LES BEQUES

TOTS ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE CONFORMITAT EN
L’ARTICLE 2 DE L’ORDRE 21/2016 DE 10 DE JUNY, DE LA
ESTUDIS
UNIVERSITARIS CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORTS.
OFICIALS
MÀSTERS
TOTS ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE CONFORMITAT EN
UNIVERSITARIS L’ARTICLE 2 DE L’ORDRE 21/2016 DE 10 DE JUNY, DE LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORTS.
CICLES FORMATIUS: FAMÍLIES QUE S’INDIQUEN A CONTINUACIÓ
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
AGRÀRIA
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CICLES FORMATIUS: FAMÍLIES QUE S’INDIQUEN A CONTINUACIÓ
ARTS GRÀFIQUES
COMERÇ I MÀRQUETING
ARTS I ARTESANIA
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA
ENERGIA I AIGUA
HOSTALERIA I TURISME
IMATGE I SO
QUIMICA
INDUSTRIES ALIMENTARIES
INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
FUSTA, MOBLE I SURO
MARÍTIM PESQUER
SANITAT
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
VIDRE I CERÀMICA
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ANNEX I
CERTIFICAT DE LA PRÀCTICA FORMATIVA
MUNICIPI

LA POBLA DE VALLBONA
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DADES DE L’ESTUDIANT
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

NIF

TÍTOL DE LA MEMÒRIA QUE S’HI ADJUNTA

DADES DELS TUTORS
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

LLOC DE TREBALL

El Sr./Sra. __________________________, en qualitat de tutor/a de l’alumne/a indicat,
CERTIFICA: que l’alumne/a FIRMA ALUMNE/ALUMNA FIRMA TUTOR/TUTORA
ha participat en aquest
Ajuntament en el Programa
de Pràctiques Formatives, i
que ha presentat la
memòria que s’hi adjunta.
En conseqüència, es
considera un aprofitament
............................................ ............................................
adequat de la pràctica
.
formativa realitzada. LLOC I
DATA

