BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER
A L'OCUPACIÓ I FORMACIÓ DE JOVES TITULATS, MITJANÇANT LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN L'AJUNTAMENT DE
CANALS.
Primera. Objecte de la convocatòria.
La present convocatòria té per objecte afavorir l'exercici del dret a l'educació i el
desenvolupament soci-professional dels joves titulats, completant la seua
formació acadèmica, facilitant les pràctiques professionals i/o l'especialització
professional, i aconseguir amb açò un complement al seu currículum, alhora
que facilitar els primers contactes amb el món laboral, a través de la concessió,
conforme als principis de publicitat i concurrència competitiva, de les Beques
objecte d'aquestes bases, mitjançant la realització de pràctiques professionals
en l'Ajuntament de Canals.
En els aspectes possibles no contemplats en les presents bases, s'aplicarà el
Decret 132/2009 de 4 de setembre del Consell Valencià pel qual es regula la
concessió de Beques.

Segona. Titulacions admeses. Àrees.
AREA /DEPARTAMENT
TITULACIONS
Cicle Formatiu Grau Mitjà, FPI, o superior 1
BECA
PROMOCIÓ
en branca administrativa, així com ECONÒMICA
Diplomatures, llicenciatures o grau en: ADE,
Dret,
Econòmiques,
Empresarials,
Relacions Laborals, Gestió i Administració
Pública,
Finances
i
Comptabilitat.
Objectiu: Dissenyar una base de dades
d'empreses amb la finalitat de proporcionar
informació sobre les diverses ajudes.
Col·laborar en una xarxa de contactes que
ajude a empresaris, aturats i Ajuntament a
implementar esforços. Estudi sobre la
realitat comercial del municipi i eines per al
seu desenvolupament. Digitalització de
programes i projectes per a implementar el
portal de transparència. Redacció del pla
estratègic de dinamització social i econòmic
de Canals.
Llicenciatura
o
Diplomatura
en 1 BECA CULTURA/ARXIU
Biblioteconomia i Documentació o Grau en

Informació i Documentació. Objectiu:
Dissenyar una base de dades sobre els
fons d'arxiu, organització i catàleg. Inventari
de béns de naturalesa artística. Digitalitzar
aquells arxius de major valor històric i social
per a la seua publicació digital i consulta
popular.
Grau en Sociologia o Ciències polítiques o 1
BECA
Gestió de l'Administració Pública o Grau en OBERT(participació
Comunicació o Psicologia.
transparència)

GOVERN
i

Objectiu: Diagnòstic de la situació real del
municipi sobre govern obert i realitzar un
pla de mesures que permeten impulsar la
coordinació amb els diferents agents
socials.
Implantació
d'eines
per
a
desenvolupament de la informació.

Tercera. Requisits dels sol·licitants.
Podran optar a l'obtenció d'una beca els qui reunisquen els següents requisits:
a. Tenir 18 anys complits i no ser major de 35 anys.
b. Posseir el veïnatge administratiu en el municipi de Canals, amb una
antiguitat almenys de sis mesos a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
c. Estar en possessió del títol oficial universitari o de formació professional o
equivalent exigit en la convocatòria, expedit o homologat per les autoritats
espanyoles corresponents i que no hagen transcorregut més de cinc anys des
de la seua finalització. Aquest termini s'interromprà si la persona candidata es
troba realitzant algun curs de postgrau, doctorat o master vinculat a les
especialitat objecte de la beca (en cas de dubte serà el tribunal qui determine la
idoneïtat de la persona candidata).
d. Quedaran excloses les persones aspirants la titulació dels quals no estiga
recollida entre les relacionades en la base anterior o aquelles obtingudes amb
anterioritat als cinc últims anys.
e. No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les
obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les
pràctiques professionals.

f. No trobar-se culpable/a en les prohibicions per a l'obtenció de la condició de
beneficiari establides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
g. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la qual
cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable.
h. No desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
i. Complir amb les bases de la convocatòria i altres normes que resulten
d'aplicació.
Quarta. Procediment de selecció.
1. La selecció dels aspirants s'efectuarà mitjançant la valoració de mèrits, de
conformitat amb l'establit en aquestes bases.
2. A l'efecte de la seua valoració, es consideraran com a mèrits els següents:
a. Expedient acadèmic
b. Coneixements de Valencià
c. Formació complementària (cursos específics en la matèria)
d. Situació socioeconómica
i. Idiomes comunitaris.
El compliment temporal d'aquests mèrits s'entendrà referit a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Cinquena. Dedicació.
Durant el període de gaudi de la beca haurà d'exercir les pràctiques amb un
horari màxim de 30 hores setmanals distribuïdes de la forma que s'organitze
per part del tutor/a de el departament municipal que exerceix la tutela.
Sexta. Durada.
1. El període de durada de les beques serà d'un any des de la data que
s'indique expressament en la concessió, sense perjudici de la possibilitat de
pròrroga en els termes establits en l'apartat següent.
2. El període de durada de cada beca, podrà prorrogar-se sense necessitat de
nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre
que existisca la disponibilitat pressupostària corresponent i el desenvolupament
de l'activitat que s'aquest efectuant així ho requerisca o aconselle.

Setena. Dotació i pagament de la beca.
1. La beca estarà dotada amb 1.000 euros bruts mensuals, import al que se li
practicaran les retencions que corresponguen en concepte de l'Impost sobre la
Renda de les persones físiques, i les deduccions que corresponguen en
concepte de Seguretat Social, a abonar en períodes vençuts.
2 .Aquest import s'abonarà mensualment, previ els informes corresponents,
amb càrrec al crèdit consignat a aquest efecte.

Octava. Termini i forma de presentació de les sol·licituds en el registre
d'entrada.
1. Les persones que desitgen concórrer a les beques hauran de presentar una
sol·licitud, degudament emplenada, en un termini màxim de 10 dies hàbils
explicats des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Butlletí oficial de la
Província.
2. A l'efecte de còmput del termini indicat en l'apartat anterior, s'estarà al que es
disposa en l'art. 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu comú de les Administracions Públiques.
3. Les sol·licituds, que es dirigiran al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, es
presentaran preferentment en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (Pl
de la Vila, 9) o per qualsevol dels mitjans previstos i establits en l'art. 16.4 de la
Llei 39/2015, anteriorment citada.
Novena. Acreditació dels mèrits.
1. Amb la finalitat d'acreditar el compliment dels requisits establits en la base
tercera, a la sol·licitud s'adjuntarà fotocopiada:
. DNI, passaport o document equivalent en vigor.
. Certificat de situació laboral expedida pel Servei Valencià d'Ocupació i
Formació (Servef) amb data compresa dins del període de presentació
d'instàncies.
. Títol acadèmic corresponent, o, en defecte d'açò, resguard d'haver efectuat el
dipòsit de les taxes per a la seua expedició.
. Certificat oficial de qualificació expedit pel centre on s'hagen cursat els
estudis, en el qual conste la nota mitjana ponderada obtinguda. Les persones
seleccionades tindran l'obligació de presentar, en el termini de 15 dies, certificat
oficial o document similar segellat pel centre educatiu o universitat, ratificant
l'expedient acadèmic, en cas contrari deixarà automàticament de tenir dret al
gaudi de la beca. També s'admetrà la impressió de l'expedient acadèmic,

accedint al mateix en el Servei de Desenvolupament Local i Serveis Públics de
l'Ajuntament, davant la presència d'un/a funcionari/a de el departament.
. Si escau, certificació acreditativa de la condició de discapacitat expedida per
l'òrgan competent per a la valoració i reconeixement de la Consellería de
Benestar Social.
. Informe de vida laboral expedida per la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
. Certificat d'empadronament.
. Declaració expressa responsable, de no patir malaltia o discapacitat que
impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal
desenvolupament de les pràctiques professionals (als beneficiaris de les
beques se'ls exigirà abans de l'inici de les mateixes, certificat mèdic en el qual
consten aquests extrems).
. Justificació de la situació socioeconòmica: perill d'exclusió social s'acreditarà
si escau per informe de serveis socials.
. A més, per a la verificació de les dades que es consignen, s'acompanyarà tota
aquella documentació acreditativa relacionada amb els mèrits indicats en la
base quarta que siguen susceptibles de valoració conforme a la base onzena,
entre
les
quals
es
recomana,
almenys,
la
següent:
Currículum vitae, on es faran constar les dades personals, acadèmics i
professionals.
Desena. Llista provisional i definitiva.
1. Una vegada conclòs el termini de presentació de les sol·licituds, i prèviament
a la seua valoració, es verificarà el compliment dels requisits exigits.
2. La llista provisional d'admesos i exclosos es donarà a conèixer en la
pàgina web de l'Ajuntament (www.canals.es), així com en el Tauler d'anuncis
del mateix. El termini d'esmena, si la sol·licitud no reunira els requisits exigits o
no s'adjuntaren els documents assenyalats en la base novena, serà de 5 dies
hàbils a partir de l'endemà a la publicació de la llista provisional, amb indicació
que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.
Si no es produïra reclamació, suggeriment o petició d'esmena alguna, la llista
provisional esdevindrà definitiva automàticament. En un altre cas, resoltes les
reclamacions i esmenes, l'autoritat convocant elevarà a definitives les llistes
d'admesos/as i exclosos/as, mitjançant Resolució, que es publicarà en el
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
3. Constituirà causa d'exclusió del concurs l'incompliment dels requisits
assenyalats en la base tercera.

Onzena. Valoració de mèrits.
Els mèrits que es baremen a l'efecte d'aquesta convocatòria són els següents:
1.- Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació: fins a 20 punts.
Nota
Entre
Entre
Entre
Entre
Menys

8´6-10
7-8´5
6-6´9
5-5´9
de

5

Punts
20
15
10
5
0

2.- Coneixements de valencià: fins a 10 punts.
(En cas que un aspirant present més d'un certificat, només es puntuarà per una
vegada el certificat que supose major puntuació).

Valencià Punts
Oral 1
Grau Elemental 5
Grau Mitjà 8
Grau Superior 10
3.- Cursos específics en la matèria: fins a un màxim de 10 punts.
(Cursos específics, convocats per les Administracions Públiques, Universitats i
entitats sense ànim de lucre homologats o reconeguts per les precitadas
administracions que versen sobre la matèria pròpia de l'àrea)
(No es tindran en compte els cursos que hagen sigut reconeguts com a crèdits
optatius o de lliure configuració, per considerar-se que formen part del Pla
d'Estudis).
Cursos/ Jornades Punts
Curse menys de 50 hores 0,50
Curs més de 50 hores 1

4.- Situació socioeconòmica:
Ingressos de la unitat familiar: es tindrà en compte la renda per càpita de la
unitat familiar segons l'última declaració de l'IRPF, d'acord amb la següent
escala referenciada al salari mínim interprofessional (pagues extres incloses):
Des de Fins a Punts
0% 50% 30
51% 60% 25
61% 70% 20
71% 80% 15
81% 90% 10
91% 100% 5
S'entendrà per unitat familiar la integrada per la persona candidata, el cònjuge,
els descendents en primer grau menors de 26 anys, menors en acolliment i les
persones amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33 % sempre que
s'acredite la convivència.
5.- Coneixements d'altres idiomes comunitaris: fins a un màxim de 10 punts.
(Només es valoraran els títols expedits per les Escoles Oficials d'Idiomes,
Universitats, Ministeris o organisme oficial acreditat)
Nivells d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les
llengües
/
Punts
A1 0´5
A2 1
B1 2
B2 3
C1 4
C2 5

Total de punts a valorar 80.
En cas d'empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells
casos en els quals acrediten la situació de discapacitat, així com el fet de no
haver gaudit de beca a l'estudi durant l'últim curs acadèmic. Si continua l'empat,
es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els següents apartats:
- Situació socioeconòmica (Unitat Familiar en risc d'Exclusió Social)
- Nota mitjana de l'expedient acadèmic
Dotzena. Comissió avaluadora.
1. Per a la valoració dels mèrits acreditats es constituirà una Comissió
Avaluadora formada pels següents membres:
President: el vocal de major edat.
Vocals: La Tècnica del Servei de Desenvolupament Local i Serveis Públics (M.
Luisa Navarro Moreno), Auxiliar de Cultura (José Antonio Palop Morales) i
l'Assistenta Social (Dolores Rodríguez Vega) o funcionaris en qui deleguen.
Secretari: Mª Angeles Torres Marín, qui actuarà amb veu i sense vot.
2. Els membres de la Comissió podran ser assessorats pel personal tècnic o
professional que consideren necessari, els qui podran assistir amb veu però
sense vot.
La Comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus
membres, quantes comprovacions estime necessàries per a la millor
qualificació dels mèrits adduïts, així com per a resoldre els dubtes que es
presenten i prendre les decisions necessàries per a la correcta aplicació de les
presents bases.
A la vista dels documents efectivament acreditatius, la Comissió verificarà els
mèrits al·legats i elaborarà una llista ordenada segons la puntuació obtinguda.
En els supòsits d'empat es resoldrà a favor de l'aspirant que posseïsca major
puntuació, per ordre, en els apartats següents:
- Situació soci-econòmica.
- Expedient acadèmic.
- Antiguitat en situació de desocupació.
Tretzena. Concessió.

Finalitzat el procés de selecció, i a la vista de la relació ordenada segons la
puntuació de les persones aspirants, la Comissió avaluadora elevarà, per a la
seua resolució, proposta d'adjudicació de les beques, perquè dictamine i
s'aprove, per acord la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canals,
concedint les beques convocades, que indicarà expressament la data de
començament de gaudi de les beques i es constituirà una borsa de reserva per
al cas que es produïsca alguna renúncia o abandó.

Catorzena. Obligacions de les persones becades.
A les persones becades, com a perceptors de subvencions públiques, li
resultarà d'aplicació les obligacions arreplegades en l'art. 14 de la Llei 38/2003,
General de Subvencions.
Durant el període de gaudi de la beca, la persona becada està obligada a
realitzar les activitats en què consistisquen les pràctiques professionals, així
com complir amb els objectius marcats pel tutor designat; igualment haurà
d'elaborar una memòria d'activitats.

Quinzena. Causes d'extinció i/o exclusió.
Es consideraran causes d'extinció:
El compliment del termini de durada de la beca.
La renúncia o abandó.
L'incompliment de les obligacions establides en la base catorzena (previ
informe motivat).
Davant les renúncies o baixes, es podrà procedir a cobrir la beca pel temps
restant i segons l'ordre de puntuació de la borsa de reserva constituïda a
aquest efecte.
Es consideraran causes d'exclusió de la borsa:
- La renúncia a la crida per causa injustificada. A aquests efectes es
considerarà causa justificada estar cursant alguna titulació oficial l'horari de la
qual siguen incompatible amb la realització de les pràctiques o trobar-se en
situació de IT.

Setzena. Incompatibilitat, incidències i tutoria.
La condició de becari/a no implicarà vinculació laboral o administrativa alguna
amb l'Ajuntament de Canals, i tant la seua concessió com el seu aprofitament
seran incompatibles amb el gaudi d'altres beques que pogueren concedir-se
per a la mateixa o similar activitat, així com amb activitat laboral.
Independentment del període de gaudi de la beca, en el cas de presentar
sol·licitud i ser seleccionat tant per a beques d'estudiants com a titulats, s'haurà
d'optar per una d'elles.
L'Ajuntament de Canals designarà un o diversos tutors que realitzaran el
seguiment, coordinació i ordenaran l'activitat de formació del personal becari;
així com la comunicació i informe de totes les incidències que es produïsquen
durant el període de gaudi de la beca, inclosos els supòsits d'incompliment de
les obligacions sense causa justificada, la no realització de l'activitat que va
motivar la concessió o cessació dels requisits exigits en la present
convocatòria; tot açò per a la seua posterior resolució per l'òrgan competent, i,
si escau, posterior cobertura.
Dissetena. Publicitat.
El contingut íntegre de les presents bases es trobarà en el Servei de
Desenvolupament Local i Serveis Públics de l'Ajuntament de Canals, i la web
municipal (www.canals.es), i d'un extracte de les mateixes en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de Canals i en el Butlletí Oficial de la Província.
SEGON.- Iniciar els tràmits per a la concessió de Beques, anunciant-se la
convocatòria en el Tauler d'anuncis, en la Pàgina Web Municipal i en el Butlletí
Oficial de la Província.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Servei de Desenvolupament Local i
Serveis Públics i al Servei d'Intervenció Municipal perquè en prengueu
coneixement i efectes.
Canals a 17 de novembre de 2016

