“BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA DE FORMACIÓ PER
L'AJUNTAMENT DE CANALS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES, MODALITAT “POST”, EXERCICI
2016’’

L'objectiu primordial de les presents bases és la formació en l'àmbit local de joves
postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius de grau superior mitjançant l'aplicació
pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació i en el marc d'un projecte
innovador elaborat per aquesta entitat. En aquest sentit i amb la finalitat de beneficiar als
joves, l'Ajuntament de Canals s'ha adherit al programa de Pràctiques Formatives per a Joves,
Modalitat “Post”, d'acord amb el que es disposa en l'Anunci de la Diputació Provincial de
ValènciaBOPnúm.81de29-IV-2016.

BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES.
L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'1 beca, segons resolució de concessió
de subvenció número 09187 de 7 de desembre de 2016 per part de Diputació, en relació amb
l'autorització del projecte denominat “GOAL-RD Registre Electrònic de Documents”.
Les activitats a desenvolupar, d'acord amb el projecte, tenen per objecte l'engegada del
Registre Electrònic de documents en l'Ajuntament de Canals, amb la finalitat de donar
compliment a la disposició addicional 7ª de la Llei 39/2015. Així, per a recolzar les activitats
formatives de l'engegada del Registre Electrònic de documents, el tutor designat per a dita/a
becari/a és l'informàtic municipal Alberto Giménez Gómez.

BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURADA DE LES BEQUES
La beca està dotada amb un import d'1.000 euros bruts mensuals a abonar en períodes
vençuts, sent finançada per la Diputació de València en un 100%, corrent l'Ajuntament amb
l'import corresponent a la part de cotització a la Seguretat Social. En aquells supòsits que
impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.
Sobre l'import total, es practicaran les retencions corresponents a la cotització a la seguretat
social en els termes establits en el RD 1493/2011, de 24 d'octubre. Aquesta beca tindrà una
durada de 6 mesos. El període de durada de les beques comença l'1 de febrer de 2017 i
finalitzarà el 31 de juliol de 2017, sent la durada inicial de sis mesos
El període de durada de les beques comença l'1 de febrer de 2017 i finalitzarà el 31 de
juliol de 2017, sent la durada inicial de sis mesos
podent prorrogar-se, excepcionalment, fins al màxim de dotze mesos (fins al 31 de gener
de 2018, excepcionalment)
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BASE TERCERA. REQUISITS.
Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència
competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els requisits
establits per a la beca, abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho
acrediten documentalment:
1.- Estar empadronat/a en algun municipi de la província de València amb una
antiguitat ininterrompuda d'un any immediatament anterior a la data de publicació de les
presents bases.
• 2.- Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:
• Formació Professional de Grau Superior: Tècnic Superior en
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.
• Formació Professional de Grau Superior: Tècnic Superior en
Desenvolupament d'Aplicacions Web.
• Grau en Informàtica.
• Grau en Multimèdia.
• Màster Universitari en Informàtica.
• Màster Universitari en Multimèdia.
• Qualsevol una altra titulació equivalent que inclogui el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques, disseny d'aplicacions web, etc.

3.- Ser major d'edat i no ser major de 35 anys.
4.- No estar gaudint durant la realització de la pràctica formativa d'una altra beca o
ajuda i similar o anàloga finalitat, així com no desenvolupar activitat laboral regular, amb
independència de les hores que es desenvolupe.
5.- No estar culpable en cap de les prohibicions assenyalades en l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
6.- No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions
inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.
7.- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la
Seguretat Social, la qual cosa acreditarà mitjançant declaració responsable.
8.- No haver sigut beneficiari/a en programes de beques de postgrau d'exercicis
anteriors que hagen sigut convocades per la Diputació de València, excepte para municipis
de menys de 5.000 habitants.
BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I
DOCUMENTACIÓ A APORTAR AL COSTAT DE LES MATEIXES.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, tots dos inclosos,

explicats des de l'endemà al de la publicació d'aquestes Bases i els seus annexos
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en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Només s'admetran les sol·licituds presentades dins del termini i en la forma
escaient, amb la documentació completa i la autobaremació
La sol·licitud, al costat dels justificants dels requisits i mèrits, es presentarà en el
Registre Municipal situat en Pl. de la Vila nº 9.
Davant qualsevol dubte o aclariment sobre les bases poden consultar al Servei de
Desenvolupament Local i Serveis Públics de l'Ajuntament.

Els aspirants hauran de lliurar la següent DOCUMENTACIÓ:
- Sol·licitud (Annex I) que conté:
- Dades identificatives del sol·licitant i estudis finalitzats
- Declaració jurada sobre els següents aspectes:
- Estar al corrent en les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat,
- No estar sotmès a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari
d'acord a la Llei General de Subvencions.
-No gaudir de beca en el marc del programa de beques de postgrau
anteriorment,
- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, ni activitat laboral
- El gaudi de beca a l'estudi durant l'últim curs
o Índex general de documentació que s'adjunta IMPRESCINDIBLE.
o Autobaremación dels mèrits al·legats IMPRESCINDIBLE.
- Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
- Justificant de títol oficial de formació professional de cicle superior.
- Certificat d'empadronament que justifique estar empadronat/a en algun municipi
de la província de València ininterrompudament des d'almenys la data de
publicació de les presents bases.
- Certificat de notes en relació amb la titulació oficial.
- Fotocòpia dels documents que acrediten cursos, relacionats amb la matèria de la
beca. - - Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de coneixement del valencià.
- Certificat de minusvalidesa, si escau.
- Declaracions, certificacions negatives o autorització per consultar les dades del
nivell de Renda 2015 de la unitat familiar.
- Informe de vida laboral i contractes de treball o certificació dels treballs equivalent
per acreditar l'experiència.
- Currículum vitae (a efectes merament aclaridors, no acreditatius).

La documentació que acompanya al model de sol·licitud haurà de presentar-se en
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original i fotocòpia, per a la seva deguda compulsa, numerada correlativament
(sense repetir numeració de pàgines) i seguirà l'ordre establert en el model.

BASE QUINTA. MERITS.
Els mèrits que es baremen a l'efecte d'aquesta convocatòria són els següents:
1.- Empadronament en el municipi de Canals amb anterioritat a la publicació de la
convocatòria: 20 punts.
2.- Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació: fins a 20 punts.
Nota
Entre 8.6-10
Entre 7-8´5
Entre 6-6´9
Entre 5-5´9
Menys de 5

Punts
20
15
10
5
0

3.- Coneixements de valencià: fins a 10 punts.
(Només es valoraran els títols expedits per les Escoles Oficials d'Idiomes,
Universitats, Ministeris o organisme oficial acreditat)

Niveles de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Puntos
1
2
4
6
8
10

4.- Cursos específics en la matèria: fins a un màxim de 10 punts.
(Cursos específics, convocats per les Administracions Públiques, Universitats i
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entitats sense ànim de lucre homologats o reconeguts per les precitadas
administracions que versin sobre la matèria pròpia de l'àrea)

4.- 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
Curse menys de 50
Curse més de 50

Punts
0.50
1

5.- Situació socioeconòmica (Unitat Familiar): 30 punts.
(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'acrediti la convivència).
Es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar segons l'última
declaració de la Renda, d'acord amb la següent escala referenciada al salari mínim
interprofessional (pagues extres incloses):

SMI: 9.172,80
Puntos
0 – 4.586,40
30
4.586,41 – 5.503,68
25
5.503,69 – 6.420,96
20
6.420,97 – 7.338,24
15
7.338,25 – 8.255,52
10
8.255,53 – 9.172,80
5
Superior a 9.172,80
0

6.- Por experiencia laboral en el mundo del diseño web o desarrollo de
aplicaciones. Por cada mes completo, 0´1 punto hasta un máximo de 6 puntos.
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7.- Por nivel de estudios ó formación reglada, de acuerdo con las especialidades de
la base tercera, punto 2.: hasta 2 puntos.
(En caso de que un aspirante presente más de una titulación, sólo se puntuará por una vez
el que suponga mayor puntuación).

Formación reglada
Ciclo F. de Grado Superior
Grado
Máster Universitario

Puntos
0
1
2

Total de punts a valorar 100.
En cas d'empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells casos
en els quals acreditin la situació de discapacitat, així com el fet de no haver gaudit
de beca a l'estudi durant l'últim curs

Total de punts a valorar 100.
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

BASE SISENA. COMISSIÓ TÈCNICA 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: Mª Luisa Navarro Moreno.
Suplent: Personal en qui delegue.
- Secretària: Mª Ángeles Torres Marín.
Suplent: Personal que li substituïsca.
- Vocals:
1. Alberto Giménez Gómez.
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Suplent: Personal en qui delegue.
2. Fermí Pérez Peris.
Suplent: Personal en qui delegui.
Quan la comissió avaluadora ho consideri necessari, podrà sol·licitar que assisteixi
a l'efecte d'assessorament, el personal tècnic que determini per la seva relació amb
l'objecte del contracte.

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.
En finalitzar la Fase de baremación es redactarà ACTA PROVISIONAL, amb el
nom i cognoms de les persones beneficiàries de les beques, així com de les que
hagen quedat en Borsa de Reserva per a possibles substitucions de baixes,
renúncies o ampliacions, que es publicarà en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Canals i addicionalment en la pàgina Web, obrint-se un termini de 5 dies hàbils, a
explicar des del següent a la seua publicació, para:
- Possibles reclamacions relacionades amb la baremación
- Presentar, per part de les persones seleccionades, la següent documentació:
o fotocòpia de NUSS (Nombre d'Usuari a la Seguretat Social) o targeta de la
Seguretat Social,
o fitxa de manteniment de tercers
- En cas de resultar beneficiari en més d'un municipi comunicar l'elecció de la beca
desitjada.

Revisades les reclamacions i ateses la selecció de beques, si escau, la comissió
avaluadora redactarà l'ACTA DEFINITIVA, on formularà proposta d'adjudicació de
les beques, perquè s'aprove per resolució de l'Alcaldia. La resolució de concessió
pot declarar deserta la cobertura de la beca, si el perfil dels sol·licitants no es
adecua a les característiques concretes necessàries per al correcte
desenvolupament del projecte.
La publicitat d'ambdues Actes es realitzarà de conformitat amb la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal, i autoritzat l'Ajuntament
mitjançant signatura prestada en la instància de sol·licitud de participació.
Per Resolució d'Alcaldia de 29 de setembre de 2016 s'aprova el projecte “Goal RD”
per a engegar el Registre Electrònic de documents en l'Ajuntament de Canals,
mitjançant 1 beca Post que recolzarà les funcions de l'engegada del Registre
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Electrònic de documents, sota la tutela del tècnic informàtic municipal Alberto
Giménez Gómez.
El tutor realitzarà el seguiment, coordinació i ordenarà l'activitat de formació del
personal becari i el temps de dedicació a aquestes activitats que no superarà les
30h de dedicació setmanal.

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES.
1. Aquestes beques són incompatibles durant la realització de la pràctica formativa
d'una altra beca o ajuda de similar o anàloga finalitat, així com no desenvolupar
activitat laboral regular, amb independència de les hores que es desenvolupe. La
infracció d'aquesta regla autoritza a la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de
la beca.
2. La participació dels becaris en aquest programa de formació té caràcter formatiu,
sense que aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre
els becaris i aquesta entitat local. No obstant açò, s'atindrà al que es disposa en el
Reial decret 1493/2011 de 24 d'octubre i el Reial decret 1707/2011 de 18 de
Novembre, quant al que es disposa en el Règim General de la Seguretat Social de
les persones que participen en programes de formació.
3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà
d'aplicació les obligacions arreplegades en l'article 14 de la Llei General de
Subvencions.

4. Són obligacions del becari/a:
1) Incorporar-se a l'entitat local en la data prevista en la resolució de concessió
2) Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel seu tutor, d'acord amb
el projecte.
3) Tenir la dedicació que s'estableix en les bases d'aquestes beques, que hauran
de ser realitzades seguint les indicacions del tutor i q en tot cas no superarà les 30
hores setmanals.
4) Elaborar MEMÒRIA d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor i que haurà
de lliurar-se en el Servei de Desenvolupament Local i Serveis Públics, signada pel
becari, i amb el vistiplau del tutor a la finalització de l'activitat formativa, emplenant
l'Annex II.
5. El tutor ordenarà les activitats de formació del personal becari i organitzarà el
temps de dedicació a aquestes activitats, que serà de 30 hores setmanals, que
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hauran de realitzar-se atenent al règim de funcionament del centre on es realitze la
beca. El tutor realitzarà el seguiment, coordinació i ordenarà l'activitat de formació
del personal becari i el temps de dedicació a aquestes activitats.
6. L'incompliment sense causa justificada de les condicions establides en la present
convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, havent de procedir
al reintegrament, si escau, de les quantitats percebudes fins al moment.
7. Davant 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 VUITENA. PRESSUPOST.
El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida
2016-22-24131-48003 del pressupost de despeses de la corporació de l'any 2016.
El repartiment de les càrregues econòmiques és el següent:
Diputació de València……. 6.000´00 € (corresponent al 100% d'1 beca d'1.000 € durant 6
mesos).
Ajuntament de Canals….. 223´44 € (corresponent al pagament a la quota de la seguretat
social a càrrec de l'empresa durant els 6 mesos)

BASE NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades facilitades passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l'Ajuntament de Canals, per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les
seues competències, de conformitat amb l'EL 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, els participants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant instància presentada en el Registre General d'Entrada o bé mitjançant
correu electrònic.
La participació en la convocatòria implicarà el consentiment dels titulars per a les seues
dades de caràcter personal siguen cedits a la diputació amb finalitats estadístiques
d'avaluació i seguiment del programa.
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ANNEX I: SOL·LICITUD I AUTOBAREMO
BEQUES PER A JOVES “POST” AJUNTAMENT DE CANALS 2016
DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
COGNOMS

NOM

LOCALITAT

DNI

PROVÍNCIA

DATA DE NAIXIMENT

CORREU ELECTRONIC

TIPUS D’ESTUDIS (FP/Grau/Màster)

EDAD

TELEFONS

TITULACIÓ-DENOMINACIÓ OFICIAL (ESTUDIS REGLATS)

AÑY DE FINALITZACIO

SOL·LICITA: Participar en el Programa de Pràctiques Formatives per a Joves,
modalitat “Post” de l'Ajuntament de Canals, exercici 2016.
I DECLARA sota jurament:
a) Que no està gaudint d'una altra beca o ajuda d'anàloga o similar finalitat, ni desenvolupa activitat
laboral i que en cas de no mantenir aquestes condicions durant el gaudi de la beca ho comunicarà.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
c) No estar sotmès a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, beneficiària
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
d) Que atorga permís per a la publicació del meu nom i cognoms en la pàgina web de l'Ajuntament
de Canals, amb el resultat de la baremación.
i) Que no ha sigut beneficiari/a en programes de beques de postgrau d'exercicis anteriors
convocades per la Diputació de València, excepte para municipis de menys de 5.000 habitants.
f) Que (Sí/No) ha gaudit de beca a l'estudi durant l'últim curs acadèmic.
g) Que no patisc malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a
la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.
h) Que em compromet a lliurar la MEMÒRIA justificativa de pràctiques realitzades, d'acord a
l'establit en les bases.

SIGNATURA

Fdo.: .
() Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part a un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de
Canals i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de
Canals.
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PÁGINA/S

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (numerada y por este orden):







Fotocopia DNI
Fotocopia de la titulació
Certificado de empadronament (al menys 1 anys)
Certificat de Notes de la titulació
Valencia
 Nivell: …………….……………..
Cursos relacionats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.








………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 Nivel: ………………………..
Idioma 1: ……………………..
 Nivel: ………………………..
Idioma 2: ……………………..
Declaracions de Renda de la Unidat Familiar
Certificad de Discapacidat, en el seu cas
Informe de Vida Laboral y contractes , en relació amb el proyecto
Curriculum Vitae (només a efectos aclaratoris, no acreditatius)

De …..
De …..
De …..
De …..
De …..

a ….
a ….
a ….
a ….
a ….

De …..

a ….

De …..
De …..
De …..
De …..
De …..
De …..

a ….
a ….
a ….
a ….
a ….
a ….

En cas de no aportar declaracions de Renda de 2015 de tots els membres de la unitat familiar i a l'efecte de
baremación del Programa, per mitjà de la present les persones sotasignades AUTORITZEN a l'Ajuntament de
Canals per sol·licitar la informació necessària de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de l'exercici

NOM

PARENTESC

DNI

TABLA DE AUTOBAREM (Ver méritos en base quinta)

1.

Empadronament

FIRMA

PUNTUACIÓ

MÁX.

20

2. Nota

20

3. Valencia

10

4. Curs relacionats

10

5. Situació Socioeconómica

30

6. Experiencia

8

7. Nivell de estudis

2
TOTAL AUTOBAREM

2015, amb la finalitat de participar en el procés de selecció..

11

100

ANNEX II
CERTIFICAT DE LA PRÀCTICA FORMATIVA
(aquest informe queda dipositat a l'Ajuntament, no havent de ser remès a la Diputació de
València)
MUNICIPI

DADES DEL BECARI/A
COGNOM 1

COGNOM 2

NOM

DNI

TÍTOL DE LA MEMÒRIA QUE S'ADJUNTA QUE CONTÉ LES ACTIVITATS EN les
quals HA PARTICIPAT EL BECAT EN RELACIÓ Al PROJECTE (Projecte “Goal RD”
de 21 de setembre de 2016)

DADES TUTOR
Cognom 1

Cognom 2

Nom

Lloc de treball

D./Dª, en qualitat de tutor/a de l'alumne/a indicat, CERTIFICA que aquest alumne/a ha
participat, en aquest Ajuntament, al programa de Pràctiques Formatives de postgrau, havent
presentat la memòria que s'adjunta. En conseqüència, es considera un adequat aprofitament
de la pràctica formativa realitzada.
LLOC I DATA

SING ALUMNE/A

SING TUTOR/A

Fdo.: ....................................................

Fdo.: ....................................................
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