AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA

C/ Verge dels Desemparats, 38 46.869 Atzeneta d’Albaida Tel. 96 235 91 61 - Fax 96 235 65 59

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ATZENETA SOBRE APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”.Per Decret d’Alcaldia núm. 108/2018, de 25 de maig, han estat aprovades les bases que seguidament es
transcriuen literalment, per a la concessió de Beques de Formació en el marc del Programa
de la Diputació de València “LA DIPU ET BECA”:
 BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT D’ATZENETA EN EL MARC
DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”.-

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques.
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 4 beques en les següents
àrees d'activitat:
- Àrea d’Educació, Cultura i Turisme
- Àrea de Joventut i Esports
- Àrea d’Administració General
La concessió del número concret en cada una de les àrees queda supeditada al perfil dels sol·licitants
d'esta convocatòria.
BASE SEGONA. Dotació, pagament i duració de les beques.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes
vençuts. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional
corresponent.
El període de duració de les beques comença l’1 de juliol de 2018 i finalitzarà com a màxim el 31 d’agost
de 2018, sent la duració inicial d’1 mes, podent prorrogar-se, si és el cas, fins al màxim de dos mesos.
El període de gaudí de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost, no
podent per cap causa prolongar la duració de les beques més enllà del mes d’agost. .
BASE TERCERA. Requisits dels destinataris de subvenció.
Les beques objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre les
persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de la 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 éste que deu
cumplir-se amb anterioritat al 10 de maig de 2018.
2. Tindre 18 anys complits.
3. Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació
Professional, corresponents a les famílies que es relacionen en l’Annex I, Estudis Universitaris
oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, en Ensenyances Artístiques Superiors o Màsters
Universirtaris oficials.
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 acreditarà per mitjà de declaració responsable.
6. No estar disfrutant d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat així com no
desenrotllar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
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BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar junt amb les
mateixes.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el divendres, 8 de juny, a les 15.00 hores.
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s’inclou com a annex es presentaran en el
registre d’este ajuntament situat al C/ Verge dels Desemparats, núm. 38, 46.869 Atzeneta. A les
sol·licituds hauran d’acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base quarta i els mèrits
que s’al·leguen.
Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:
 Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
 Certificat d’empadronament. En el supòsit de no estar empadronat en el municipi d’Atzeneta,
certificat de convivència familiar on es relacionen les persones que conviuen amb el sol·licitant, i
acreditatiu de la residència en la província de València
 Fotocòpia compulsada del Llibre de Família.
 Justificants d’ingressos del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar segons l’última
declaració de la renda (any 2016) o, en el cas que no estiguera obligat a presentar-la, certificat
dels ingressos per part de l’Agència Estatal Tributària per a dit exercici.
 Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits.
 Expedient acadèmic:
Per a Cicles Formatius de Formació Professional: certificat del centre en què es cursen els
estudis de formació professional ajustat al model que s’estableix com a document annex II, així
com certificació de la nota mitjana ponderada dels cursos superats i de les qualificacions del curs
que es troben realitzant.
Per a estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents: certificació
expedida per universitat o centre oficial on estiguen matriculats, o, si no n'hi ha, informe o
extracte de l'expedient acadèmic universitari que l'estudiant puga obtindre per internet. En la
certificació o informe es farà constar el nombre de crèdits superats i la qualificació mitjana
ponderada. En el supòsit d'haver presentat informe o extracte, els estudiants universitaris, una
vegada seleccionats, disposaran fins al 15 de juliol per a aportar certificació original expedida per
la universitat o centre oficial on estiguen matriculats a fi de contrastar la veracitat de l'informe o
extracte inicialment aportat.
BASE CINQUENA. Valoració dels mèrits
Únicament es valoraran els mèrits aportats junt amb la sol·licitud.
Els mèrits que es baremen a l’efecte d’esta convocatòria són els següents:
1. Empadronament: 2 punts
2. Nota mitjana de l’expedient acadèmic universitari o de cicles formatius de Formació Professional
aportat: fins a 1.5 punts.
3.

Coneixement del valencià (s’acreditarà per mitjà de la presentació de certificat de la Junta
Qualificadora de Coneixements en valencià): fins a 1 punt (oral-A2: 0,25, elemental-B1: 0,35
mitjà-C1: 0,5 i superior-C2: 1). En cas de disposar de diversos certificats només s'hi computarà
el de major puntuació.

4.

Formació complementària: fins a 0,5 punts. Es valoraran els cursos de formació i
perfeccionament sobre matèries específiques relacionades amb l’acció a desenvolupar, de
duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l’interessat i que
hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació com
ara: Diputació, Generalitat Valenciana, MAP, FEMP, FVMP i justificats mitjançant el certificat de
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l'organisme que les haja promogut. Tot d'acord amb la següent escala:
De més de 50 hores de duració: 0,5 punts.
De 25 fins a 49 hores de duració: 0,2 punts.
De 15 fins a 24 hores de duració: 0,1 punts.
5. No haver estat beneficiari d’aquestes beques en edicions anteriors en qualsevol municipi de la
província: 1,5 punts. A este respecte, en la sol·licitud s'efectuarà declaració responsable sobre
este extrem.
6. Situació socioeconómica fins 3 punts
Renda per capita anual de
fins a 5.000 €: 3 punts;
més de 5.000,01 fins a 15.000 €: 2 punts;
més de 15.000,01 fins a 20.000 €: 1 punt;
més de 20.000 € 0 punts;
S’entendrà per unitat familiar (dos supòsits):
1. Sol·licitant dependent:
- Sol·licitant
- Pare i/o mare
- Germans solters menors de 25 anys o de major edat amb discapacitat
- Iaios que justifiquen la seua residència en el mateix domicili
2. Sol·licitant independent:
- Sol·licitant
- Cònjuge o persona unida per anàloga relació.
- Fills
7. Altres mèrits: 0,5 punts
Estar en possessió del títol de Monitor de Temps Lliure educatiu infantil i juvenil
Estudis relacionats amb Administració
Estudis relacionats amb Educació infantil o primària
En cas d’empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els apartats
següents:





Que el sol.licitant acredite situació de diversitat funcional
No haver gaudit d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.
Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
Sorteig, per al cas de persistència de l'empat una vegada aplicats els criteris de desempat
assenyalats en els punts anteriors.

BASE SISENA. Comissió Avaluadora, concessió i seguiment de les beques
Per a l’exàmen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà integrada
pels membres següents:



President: José H. Descals Guerrero, Alcalde-President
Vocals:
 José Vayà Rubio, Regidor d’Economia
 Conxa Rucio Ases, Regidora d’Educació, Sanitat i Festes
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Secretari: Carles E. Ibars Fortuño, Secretari-Interventor Acctal. de la Corporació.

La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les comprovacions
que estime necessàries per a la millor 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, perquè les dictamine i s’aprove, si és el cas,
per resolució de l’Alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca
corresponent a alguna de les àrees d’activitat, si els perfils dels sol·licitants no s’adeqüen a les
característiques concretes necessàries per al correcte desenrotllament de la mateixa.
L’entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que realitzaran el seguiment, coordinació i ordenaran
l’activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites activitats.
BASE SETENA. Drets i obligacions dels becaris i incidències
1. Estes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o
anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritza la corporació
municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
2. La participació dels becaris en este programa de formació té caràcter formatiu, sense que esta
activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris i esta entitat local.
3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d’aplicació les
obligacions assenyalades en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
4. Són obligacions dels becaris:
a. Desenrotllar les seues activitats en les dependències municipals que li siguen indicades
pel seu tutor.
b. Tindre la dedicació que s’establix en les bases d’estes beques, que hauran de ser
realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.
c. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
d. Elaborar memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor.
5. Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i organitzaran el
temps de dedicació a les dites activitats, que serà com a mínim de 20 hores setmanals, que
hauran de realitzar-se atenent el règim de funcionament del centre on es duga a terme 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 de les renúncies, baixes o 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 es finançarà a càrrec de la partida 320.48000
Subvenciones entidades sin ànimo de lucro del pressupost de despeses de la corporació de l’any 2018.
L’import total pressupostat per a esta convocatòria per l’Ajuntament d’Atzeneta ascendix a 400 €, que es
correspon amb el 20% del pressupost total assignat al municipi per al programa “La Dipu et Beca”.
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La qual cosa es far pública, per a general coneixement i als efectes de l’obertura de presentació de
sol.licituds, a què fa referència la base quarta de les que regulen la concessió de les beques. Dit termini
finalitzarà el dia 8 de juny de 2018, a les 15:00 hores.

Atzeneta d’Albaida, 25 de maig de 2018
Firmado por JOSE HERMENEGILDO DESCALS
GUERRERO - DNI 20394112N el día
28/05/2018 con un certificado emitido por
ACCVCA-120

Signat: L’Alcalde-President, José H. Descals Guerrero

MODEL I
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES LA DIPU ET BECA 2018
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ESTUDIANT
SEGON COGNOM

PRIMER COGNOM
DNI/NIE:

DATA NAIXEMENT

NOM
NACIONALITAT

SEXE

CARRER, AV., PLAÇA

NÚMERO

CODI POSTAL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CONTACTE
TELÈFON MÒBIL

TELÈFON FIX

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA
ESTUDIS

Família Professional /Titulació….

CURS

ACCIÓ DE PARTICIPACIÓ (Elegir sols una)
Bibliopiscina

Biblioteca

Intervenció

Urbanisme

Secretaria/Adm.Gral.

Informàtica

Alcaldia

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives “LA DIPU ET BECA
2018”, i declara responsablement:
a) Que no està gaudint d'una altra beca o ajuda d'anàloga o semblant finalitat, ni exercirà activitat laboral durant la beca.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social.
c) Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmès a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Va ser beneficiari/ària de beques de formació en el marc del programa “La Dipu et Beca” en edicions anteriors en aquest o
altres ajuntament. SI
/ NO
(assenyaleu el que corresponga). Ajuntament de:_____________________
S'acompanya fotocòpia compulsada dels documents següents:
DNI o CIF.
Certificat de Convivència del sol·licitant
Llibre de Família
Declaració/ns renda 2016 unitat familiar
Justificant de la matrícula, o certificat del centre que acredite estar matriculat en el curs acadèmic 2017/18 en algun dels
ensenyaments prevists en l’apartat 3 de la base tercera.
Documentació acreditativa dels mèrits i/o circumstàncies al·legades. No s’admetrà cap documentació fora del termini de
presentació de sol·licituds
LLOC I DATA

SIGNATURA

REGISTRE ENTRADA AJUNTAMENT

Sig.: . . ..............................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ATZENETA D’ALBAIDA
Les dades que ens facilita en aquest formulari seran incloses en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament d’Atzeneta d'Albaida la finalitat del qual es, de
manera general, la gestió administrativa dels assumptes referents a l'Àrea de Recursos Humans en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes
en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció a la sol·licitud, llicència, permís o autorització instada en el present document. Li
informen que les seues dades no seran cedides a tercers, tret que siga necessari o obligatori cedir-les a les entitats públiques per a poder gestionar la
seua sol·licitud., així com altres supòsits previstos en la legislació vigent. De conformitat amb la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal,
vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d'una
fotocopia del seu DNI , NIE o altre document d'identificació equivalent dirigida a l'Alcaldia, en el carrer Verge dels Desemparats, núm. 38 Atzeneta d'Albaida
(46869).

Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida
ANNEX II: MODEL DE CERTIFICAT D’ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
SR./SRA

SECRETARI/ÀRIA – DIRECTOR/A DEL CENTRE:

Consultats els antecedents i altres dades que posseïm en aquesta Secretaria al meu càrrec, en especial
l’expedient acadèmic de l’alumne interessat.
CERTIFICA:
Que l’alumne que es detalla a continuació, es troba matriculat en este centre durant el curs 2017/2018 i
consultat el seu expedient acadèmic queda acreditat el següent:
Alumne/a
DNI:
Cicle formatiu de Formació Professional en el que es troba matriculat actualment
Família Professional
Especialitat
Nivell

Està matriculat en primer curs del cicle mitjà
Matrícula del cicle mitjà + pràctiques del cicle mitjà en
fase de realització o acabades
Matrícula en el primer curs del cicle superior
Matrícula en el primer curs del cicle superior + superació del grau mitjà de la
mateixa família o especialitat
Matrícula en segon curs del cicle superior + aprovat el primer curs del cicle superior
Matrícula en segon curs del cicle superior + cicle grau mitjà de la mateixa família o
especialitat acabada + aprovat el primer curs del cicle superior
Matrícula en segon curs del cicle superior + practiques del cicle superior en fase de
realització o acabades
I perquè conste i tinga els efectes corresponents, a petició de/ de la l’interessat/da, en el marc del
procediment selectiu convocat per l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida per a dur a terme l’adjudicació de les
beques corresponents a les practiques formatives de la Diputació Provincial de València –programa La
Dipu et Beca/2018-, lliure la present certificació.
El/La Director/a – El/La Secretari/ària (Signatura i segell del centre)
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