BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER
L’AJUNTAMENT DE CANALS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES A ESTUDIANTS EN EL MARC DEL
PROGRAMA LA DIPU ET BECA, EXERCICI 2018
L'objectiu primordial d’aquestes bases és la formació dels estudiants en l'àmbit
local mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs
acadèmic. En aquest sentit i amb la finalitat de beneficiar els estudiants,
l'Ajuntament de Canals s'ha adherit al programa de Pràctiques Formatives a
Estudiants en el marc del Programa “La Dipu et Beca”, d'acord amb les bases
reguladores del Programa i el que es disposa en l'anunci de la Diputació
Provincial de València BOP núm. 89 de 10-V-2018.
BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES
L'objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de 22 beques d'1 mes,
distribuïdes en les àrees d'activitat següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cultura – Arxiu
Cultura - Escola d'Estiu
Desenvolupament Local – Promoció Comercial
Desenvolupament Local – Digitalització
Informàtica
Medi ambient
Personal
Serveis Socials
Tresoreria - Intervenció
Urbanisme

1. Cultura – Arxiu:
Nombre: 6 beques.
Període: 3 beques durant juliol (1 matí i 2 vesprades) i 3 beques durant agost (1
matí i 2 vesprada).
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
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Activitats a desenvolupar: suport en la biblioteca, atenció al públic en qüestions
culturals, redacció, traducció i/o edició de material cultural, suport als serveis
culturals, gestió cultural (exposicions, etc.) i memòria final.
Ubicació: Centre Cultural Ca Don José.
Tutor: José Antonio Polop Morales.
Horari matí: De 9.30 a 13.30 hores (1 beca al juliol i 1 beca a l'agost).
Horari vesprada: De 16.30 a 20.30 hores (2 beques al juliol i 2 beca a l'agost).

2. Cultura – Escola d’Estiu:
Nombre: 8 beques.
Període: 6 beques durant juliol i 2 beques durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
Activitats a desenvolupar: suport en la planificació, coordinació
desenvolupament de les activitats pròpies de l'Escola d'Estiu i memòria final.
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Ubicació: En el centre que es determine i Poliesportiu Municipal.
Tutor: José Antonio Polop Morales.
Horari: De 9.00 a 13.00 hores.

3. Desenvolupament Local - Promoció Comercial
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant juliol.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
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Activitats a desenvolupar: Pla de Prospecció d'empreses del sector comercial i
empresarial, suport en la gestió de bases de dades, col·laboració en la Guia
Comercial (pàgina web de l'Ajuntament i aplicatiu “Canals Connecta”) i memòria
final.
Ubicació: Treballs de camp - Edifici de l'Ajuntament de Canals.
Tutora: Mª Ángeles Torres Marín.
Horari: De 10 a 14 hores.
4. Desenvolupament Local – Digitalització
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
Activitats a desenvolupar: digitalització i escaneig de documents d’expedients
administratius finalitzats i memòria final.
Ubicació: Servei de Desenvolupament Local.
Tutora: Mª Luisa Navarro Moreno.
Horari: De 10 a 14 hores.

5. Informàtica
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
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Activitats a desenvolupar: manteniment d'equips informàtics,
d'incidències en l’Ajuntament i seus municipals, i memòria final.

resolució

Ubicació: Àrea d'Informàtica.
Tutor: Alberto Giménez Gómez.
Horari: De 9.00 a 13.00 hores.

6. Medi ambient
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
Activitats a desenvolupar: catalogació i treballs previs per a l’adequació de la
Tira del Rei com a Zona d’Interés Ambiental Locl i memòria final.
Ubicació: Medi ambient.
Tutor: Antonio Simón Mollá.
Horari: De 8.00 a 12.00 hores.

7. Personal
Nombre: 1 beca
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
Activitats a desenvolupar: suport administratiu del Servei de Personal, arxiu,
classificació, fotocòpies, col·laboració amb diverses tasques administratives i
memòria final.
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Ubicació: Personal-Secretaria.
Tutor: José Antonio Martínez Damiá.
Horari: De 9.00 a 13.00 hores.

8. Serveis Socials
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
Activitats a desenvolupar: suport administratiu de Serveis Socials, atenció al
públic, gestió d’expedients i memòria final.
Ubicació: Serveis Socials.
Tutor: Dolores Rodríguez Vega.
Horari: De 10.00 a 14.00 hores.

9. Tresoreria-Intervenció
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'annex II.
Activitats a desenvolupar: suport administratiu en el cicle de gestió i execució
pressupostari en el Servei de Tresoreria-Intervenció i memòria final.
Ubicació: Departament de Tresoreria-Intervenció.
Tutor: Rafael Penadés Roig.
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Horari: De 9.00 a 14.00 hores.
10. Urbanisme
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant juliol.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establides per a
aquesta àrea, d'acord amb l'Annex II.
Activitats a desenvolupar: suport administratiu en la gestió d’expedients de
subvenció i contractació del Servei d’Urbanisme i memòria final.
Ubicació: Departament d'Urbanisme.
Tutora: Isabel Ferri Morales.
Horari: De 9.00 a 14.00 hores.

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, els quals són cofinançats per la
Diputació de València en un 80%, i l'import restant és a càrrec de l'Ajuntament.
En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la
part proporcional corresponent, sempre que la durada mínima siga de 15 dies.
El període de durada de les beques comença l'1 de juliol de 2018 i finalitza,
com a màxim, el 31 d'agost de 2018, sent la durada inicial d'un mes, i es podrà
prorrogar, excepcionalment, fins al màxim de dos mesos.
El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament entre els
mesos de juliol i agost, i no pot, per cap causa, perllongar-se la durada de les
beques més enllà del mes d'agost.

BASE TERCERA. REQUISITS GENERALS
Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant
concurrència competitiva entre les persones aspirants, que reunisquen els
requisits generals i específics establerts per a cada tipus de beca, abans de la
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finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten
documentalment:
1.- Posseir el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de
València.
2.- Tenir 18 anys complits.
3.- Estar matriculats en el curs 2017-2018 en algun dels ensenyaments oficials
següents: Cicles Formatius de Formació Professional o Ensenyaments
Universitaris que complisquen amb l'indicat en l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de
10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, (DOCV
núm. 7805, de 14 de juny de 2017). No obstant això, per a cada beca haurà
d'atendre als seus requisits específics de titulació en cadascuna de les àrees.
4.- No trobar-se sotmés a 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 front
a la Seguretat Social, la qual cosa acreditarà mitjançant la declaració
responsable.
6.- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat,
finançada amb fons públics o privats espanyols o comunitaris, així com no
desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
Amb la finalitat de garantir la màxima difusió d'aquestes beques entre els
estudiants, tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris
d'aquestes beques en edicions anteriors, sempre que el perfil dels sol·licitants
ho permeta.
Cada estudiant solament podrà gaudir d'una beca en un municipi
simultàniament i no podrà gaudir de més d'una beca en aquest municipi per a
aquesta convocatòria.

BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació
d'aquestes bases i els seus annexos en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Canals i en el Portal web de Transparència, fins al 15 de juny de 2018.
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Donat el gran nombre de sol·licituds que solen presentar-se, i havent d'estar
resolta i notificada la selecció definitiva amb la suficient antelació, si tenim en
compte la data d'inici del gaudi de les beques, només s'admetran les sol·licituds
presentades dins del termini i en la forma escaient, amb la documentació
completa i l’autobaremació.
La sol·licitud, junta amb els justificants dels requisits i mèrits, es presentarà en
el Registre Municipal situat en Pl. de la Vila, 9, així com qualsevol dels mitjans
establerts en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Davant qualsevol dubte o aclariment sobre les bases poden consulteu al Servei
de Desenvolupament Local i Serveis Públics de l'Ajuntament.

Els aspirants hauran de lliurar la següent DOCUMENTACIÓ:
-

Sol·licitud (Annex I), on haurà d'especificar clarament l'ordre de
preferència de mes, àrea i horari (si escau). En cas de no especificar
ordre, s'entendrà que l'ordre sol·licitat és el contemplat en el model de
sol·licitud, el mes de preferència per defecte serà juliol i l'horari a la
vesprada.
Aquest document conté:
o Dades identificatives de l'alumne aspirant i els seus estudis en
curs
o Declaració jurada sobre els aspectes següents:
 Estar al corrent en les obligacions tributàries i front a la
Seguretat Social.
 No estar sotmés a les prohibicions per a obtenir la condició
de beneficiari d'acord a la Llei General de Subvencions.
 El gaudi de l'anterior beca en el marc del programa.
 El gaudi de beca a l'estudi durant l'últim curs.
 Municipi en el qual es troba empadronat.
 Compromís de lliurament de la memòria justificativa (model
ANNEX III) de pràctiques realitzades.
o Índex general de documentació que s'adjunta imprescindible.
o Autobaremació dels mèrits al·legats imprescindible.

-

Fotocòpia del DNI.
Justificant de matrícula del curs 2017-2018.
Notes del curs 2016-2017. En el cas d'haver deixat transcórrer algun
any acadèmic sense cursar estudis, els requisits s'exigiran respecte a
l'últim curs realitzat.
Fotocòpia dels documents que acrediten cursos de formació,

-
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-

-

relacionats amb la matèria de la beca.
Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de coneixement del valencià
i altres idiomes comunitaris.
Certificat de minusvalidesa, si escau.
Llibre de família que acredite la unitat familiar
Certificat de convivència, sols en el cas de no residents en el municipi de
Canals que presenten discrepàncies respecte al llibre de família. Als sols
efectes d´aclarir i acreditar els membres que componen la unitat familiar.
Currículum vitae (a efectes merament aclaridors, no acreditatius).

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

BASE CINQUENA. MÈRITS.
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 l'últim curs realitzat: fins a 15
punts.

Nota
Entre 8´6-10
Entre 7-8´5
Entre 6-6´9
Entre 5-5´9
Menys de 5

Punts
15
12
8
3
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).
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Nivells d’acord amb el Marc Comú
Europeu de Referència per a les
llengües
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Punts

1
2
4
6
8
10

4.- Cursos específics en la matèria: fins a un màxim de 5 punts.
(Cursos específics, convocats per les administracions públiques, Universitats i entitats
sense ànim de lucre homologades o reconegudes per les precitades 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
Curs menys de 50 hores
Curs més de 50 hores

Punts
0,25
0´50

5.- Situació socioeconòmica (unitat familiar): 30 punts.
(S'entendrà per unitat familiar la integrada per la persona candidata, els ascendents en
primer grau, 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).

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

6.- No haver gaudit de beca en el marc del programa de beques en edicions
anteriors: 15 punts.
7.- Coneixements d'altres idiomes comunitaris: fins a un màxim de 5 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
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Puntos

0´25
0´5
1
1´5
2
2´5

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:
- No haver gaudit de beca en el marc del programa de beques en
exercicis anteriors.
- Situació socioeconòmica (Nivell de Renda).
- 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 membres següents:
- Presidenta: Mª Ángeles Torres Marín.
Suplent: Mª Luisa Navarro Moreno.
- Vocals:
1. Vicent Aparicio Guadas, qui actuarà també com a secretari.
Suplent: Dolores Rodríguez Vega.
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2. José Antonio Polop Morales
Suplent: Eduardo Badal Beneto.
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 baremació es redactarà l’acta, amb el nom i cognoms de
les persones beneficiàries de les beques, així com de les quals 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 3 dies hàbils, a
contar des del següent a la seua publicació, para:
-

-

Possibles reclamacions relacionades amb la baremació.
Presentar, per part de les persones seleccionades, la documentació
següent:
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, o en més d'una àrea
en aquest mateix municipi, s’haurà de comunicar l'elecció de la beca
desitjada. En cas de no efectuar pronunciament sobre l'elecció de la
beca en el termini previst, s'entendrà desestimada la beca.

Finalitzat el procés de selecció, i a la vista de la relació ordenada, la Comissió
Avaluadora elevarà proposta d'adjudicació de les beques per a la seua
aprovació 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 el perfil dels sol·licitants no s’adequa a les característiques concretes
necessàries per al correcte desenvolupament d’aquesta.
La publicitat de l'acta es realitzarà de conformitat amb el Reglament Europeu
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i autoritzat per l’Ajuntament
mitjançant la firma prestada en la instància de sol·licitud de participació.

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES
1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca,
ajuda de similar o anàloga finalitat, de la mateixa o anàloga finalitat finançada
amb fons públics o privats espanyols o comunitaris, o activitat laboral regular.

12

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 això, 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 dels becaris:
1) Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals
que li siguen indicades pel seu tutor/a.
2) Tenir la dedicació que s'estableix en les bases d'aquestes beques,
que s’hauran de ser realitzades seguint les indicacions del tutor/a.
3) Fer les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a.
4) Elaborar una memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel
tutor/a. Aquesta haurà de lliurar-se en el Servei de Desenvolupament
Local i Serveis Públics, signada pel becari, i amb el vistiplau del
tutor/a (d'acord amb ANNEX III). El lliurament es realitzarà a la
finalització de l'activitat formativa.

5. Els tutors ordenaran les activitats de formació del personal becari i
organitzaran el temps de dedicació a aquestes activitats, que serà de 20 hores
setmanals, que hauran de realitzar-se atenent al règim de funcionament del
centre on es realitze la beca. En la base primera s'estableixen els tutors
corresponents que realitzaran el seguiment, coordinació i ordenaran l'activitat
de formació del personal becari en 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.
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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.

8. Davant l'ampliació del nre. de beques per concessió de romanents,
s'ampliarà una beca d'un mes per àrea, durant el mes d'agost, amb el següent
ordre de prelació:
1. Cultura – Arxiu
2. Cultura – Escola d’Estiu
3. Desenvolupament Local - Promoció Comercial
4. Desenvolupament Local – Digitalització
5. Informàtica
6. Medi Ambient
7. Tresoreria-Intervenció
8. Personal
9. Serveis Socials
10. Urbanisme

BASE HUITENA. PRESSUPOST
El pressupost de despeses d’aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec a
la partida 2018-22-24135-48000 del pressupost de despeses de la corporació
de l'any 2018.
El repartiment de les càrregues econòmiques és el següent:

Diputació
de
València…………..
Ajuntament
de
Canals………….

8.800´00 € (corresponent al 80% d’11 beques de
500 € durant dos mesos).
2.200´00 € (corresponent al 20% d’11 beques de
500 € durant dos mesos)

Addicionalment, l'Ajuntament de Canals aportarà la quantitat suficient
per al pagament a la quota de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, que
ascendeix a 1.012´00 €.
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ANNEX I: SOL·LICITUD I AUTOBAREMACIÓ
BEQUES “LA DIPU ET BECA” (ESTUDIANTS) AJUNTAMENT DE CANALS 2018
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT
COGNOMS

NOM

LOCALITAT

DNI

PROVÍNCIA

DATA NAIXEMENT

E-MAIL

EDAT

TELÈFON/S

TIPUS D’ESTUDIS (FP/Grau/Màster)

Família Professional/Branca de coneixement

Titulació-Denominació Oficial

CURS

SOL·LICITA: Participar en el Programa de Pràctiques Formatives “La Dipu Et Beca” (Estudiants)
de l’Ajuntament de Canals, exercici 2018, en la/es següent/s àrea/es:
Àrea (assenyale’s per ordre la preferència)
Cultura – Arxiu
Desenvolupament Local - Promoció
Comercial
Desenvolupament Local – Digitalització
Cultura - Escola d’Estiu
Informàtica
Medi Ambient
Tresoreria-Intervenció
Personal
Serveis Socials
Urbanisme
Mes preferent de gaudi:
Horari preferent de gaudi:

(Sols durant el mes de juliol)
(Solo durant el mes d’agost)

(Sols durant el mes d’agost)
(Sols durant el mes d’agost)
(Sols durant el mes d’agost)

__ (juliol / agost).
____ (matí /vesprada).

I DECLARA baix jurament:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Que no està gaudint d'una altra beca o ajuda d'anàloga o similar finalitat, ni desenvoluparà activitat laboral
durant el gaudi de la beca.
Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social.
No estar sotmés 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.
Que ________ (Si/No) atorga permís per a la publicació del seu nom i cognoms en la pàgina web de
l'Ajuntament de Canals, amb el resultat de la baremació.
Que ________ (Si/No) he gaudit de beca en el marc del programa de pràctiques formatives en edicions
anteriors.
Que ________ (Si/No) he gaudit de beca a l'estudi durant l'últim curs acadèmic. (només a efectes de
desempat)
Que em trobe empadronat en el municipi de_____________________________, Província de
_________________________.
Que em compromet a lliurar la MEMÒRIA justificativa de pràctiques realitzades, d'acord a l'establert a les
bases.

SIGNATURA

Sign.:
(*) Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Canals i podran
ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb el
Reglament Europeu de Protecció de les Persones Físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
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dades. Pel que 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.

PÀGINA/ES

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (numerada i per aquest ordre):






Fotocòpia DNI
Fotocòpia de Matrícula del curs 2017-2018
Fotocòpia de Notes del curs 2016-2017 o de l’últim curs realitzat
Valencià
 Nivell: …………….……………..
Cursos relacionats amb l’àrea:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………









 Nivell: ………………………..
Idioma 1: ……………………..
 Nivell: ………………………..
Idioma 2: ……………………..
Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar
Certificat de discapacitat, en el seu cas (només a efectes de desempat)
Llibre de família
Certificat de convivència (només a efectes aclaratoris, en cas de no ser de Canals)
Currículum Vitae (només a efectes aclaridors, no acreditatius)

De …..
De …..
De …..
De …..

a ….
a ….
a ….
a ….

De …..

a ….

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

a ….
a ….
a ….
a ….
a ….
a ….
a ….

En cas de no aportar declaracions de Renda de l'últim exercici de tots els membres de la unitat familiar a
l'efecte de baremació del Programa, per mitjà de la present les persones sotasignades AUTORITZEN a
l'Ajuntament de Canals per a sol·licitar la informació necessària de l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària, amb la finalitat de participar en el procés de selecció. .
Nombre de membres que componen la unitat familiar: ………………

NOM

DNI

PARENTESC

EDAT

TAULA D’AUTOBAREMACIÓ (Veure mèrits en base cinquena)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veïnatge - Empadronament
Nota mitjana
Valencià
Cursos relacionats
Situació socioeconòmica (unitat familiar):
No haver gaudit de beca de pràctiques formatives en exercicis
anteriors
7. Altres idiomes comunitaris
TOTAL AUTOBAREMACIÓ
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SIGNATURA

PUNTUACIÓ

MÀX.

20
15
10
5
30
15
5
100

ANNEX II: TITULACIONS – REQUISITS ESPECÍFICS (BASE PRIMERA)

Àrea-Beca

Família FP

Cultura - Arxiu

Les famílies de
Formació
Professional
que s’indiquen
en la
convocatòria:

Formació Professional
Famílies que s’indiquen a
continuació:
- Activitats Físiques i
Esportives
- Administració i gestió
- Agrària
- Arts gràfiques
- Arts i Artesania
- Comerç i marketing
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació Mecànica
- Hosteleria i Turisme
- Imatge i so
- Indústries alimentàries
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Moble, fusta i suro
- Marítim pesquera
- Química
- Sanitat
- Seguretat i mediambient
- Serveis socioculturals i a la
comunitat
- Tèxtil, confecció i pell
- Transport i manteniment de
vehicles
- Vidre i ceràmica

Tots els estudis universitaris, de conformitat
amb l’art. 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny,
de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport
Tots els màsters oficials, de conformitat amb
l’art. 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport

Cultura - Arxiu

Cultura - Arxiu

Cultura - Escola d’Estiu
Cultura - Escola d’Estiu
Cultura - Escola d’Estiu
Cultura - Escola d’Estiu
Cultura - Escola d’Estiu
Cultura - Escola d’Estiu

Estudis universitaris – Ensenyament
artístic

Activitats
Físiques i
Esportives
Activitats
Físiques i
Esportives
Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat
Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat
Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat
Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat

T. Conducció d’activitats
Físicoesportives en el Medi
Natural
T.S. Animació d’activitats
Físiques i Esportives

T.S. Animació Sociocultural

T.S. Educació Infantil (LOE)

T.S. Integració Social
T.S. Promoció d’Igualtat de
Gènere (Primer curs-LOE)

Cultura - Escola d’Estiu

Màster Oficial relacionat amb les titulacions
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enumerades sota:
Cultura - Escola d’Estiu

Animació

Cultura - Escola d’Estiu

Belles Arts

Cultura - Escola d’Estiu

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Cultura - Escola d’Estiu

Ciències Experimentals

Cultura - Escola d’Estiu

Educació Infantil

Cultura - Escola d’Estiu

Educació Primària

Cultura - Escola d’Estiu

Educació Social

Cultura - Escola d’Estiu

Filologia

Cultura - Escola d’Estiu

Gestió Esportiva

Cultura - Escola d’Estiu

Història

Cultura - Escola d’Estiu

Igualtat de Gènere

Cultura - Escola d’Estiu

Magisteri/Mestre/a

Cultura - Escola d’Estiu

Magisteri/Mestre/a d’Educació Física

Cultura - Escola d’Estiu

Magisteri/Mestre/a en Educació Infantil

Cultura - Escola d’Estiu

Magisteri/Mestre/a en Educació Primària

Cultura - Escola d’Estiu

Pedagogia

Cultura - Escola d’Estiu

Professor/a

Cultura - Escola d’Estiu

Psicologia

Cultura - Escola d’Estiu

Psicopedagogia

Cultura - Escola d’Estiu

Treball Social

Desenvolupament Local Promoció Comercial

Les famílies de
Formació
Professional
que s’indiquen
en la
convocatòria:

Famílies que s’indiquen a
continuació:
- Activitats Físiques i
Esportives
- Administració i gestió
- Agrària
- Arts gràfiques
- Arts i Artesania
- Comerç i marketing
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació Mecànica
- Hosteleria i Turisme
- Imatge i so
- Indústries alimentàries
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Moble, fusta i suro
- Marítim pesquera
- Química
- Sanitat
- Seguretat i mediambient
- Serveis Socioculturals i a la
Comunitat
- Tèxtil, confecció i pell
- Transport i manteniment de
vehicules
- Vidre i ceràmica
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Tots els estudis universitaris, de conformitat
amb l’art. 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny,
de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport
Tots els màsters oficials, de conformitat amb
l’art. 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport

Desenvolupament Local Promoció Comercial

Desenvolupament Local Promoció Comercial

Desenvolupament Local –
Digitalització

Les famílies de
Formació
Professional
que s’indiquen
en la
convocatòria:

Famílies que s’indiquen a
continuació:
- Activitats Físiques i
Esportives
- Administració i gestió
- Agrària
- Arts gràfiques
- Arts i Artesania
- Comerç i marketing
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació Mecànica
- Hosteleria i Turisme
- Imatge i so
- Indústries alimentàries
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Moble, fusta i suro
- Marítim pesquera
- Química
- Sanitat
- Seguretat i mediambient
- Serveis Socioculturals i a la
Comunitat
- Tèxtil, confecció i pell
- Transport i manteniment de
vehicules
- Vidre i ceràmica
Tots els estudis universitaris, de conformitat
amb l’art. 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny,
de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport
Tots els màsters oficials, de conformitat amb
l’art. 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport

Desenvolupament Local –
Digitalització
Desenvolupament Local –
Digitalització

Informàtica

Electricitat i
Electrònica

T.S. Sistemes de
Telecomunicacions i
Informàtics (LOE)

Àrea-Beca

Família FP

Formació Professional

Informàtica

Informàtica i
Comunicacions

T. Sistemes Microinformàtics
i Xarxes
T.S. Administració de
Sistemes Informàtics en
Xarxa (LOE)
T.S. Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma
T.S. Desenvolupament
d’Aplicacions Web (LOE)
T.S. Sistemes
Microinformàtics i Xarxes
(LOE)

Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica

Informàtica i
Comunicacions
Informàtica i
Comunicacions
Informàtica i
Comunicacions
Informàtica i
Comunicacions

Estudis universitaris – Ensenyament
artístic

Màster Oficial relacionat amb les titulacions
enumerades sota:

Informàtica
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Informàtica

Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Informàtica

Gestió Informàtica Empresarial

Informàtica

Informàtica i Serveis

Informàtica

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Informàtica

Enginyeria de Computadores

Informàtica

Enginyeria de Sistemes de Comunicacions

Informàtica

Enginyeria de Sistemes d’Informació

Informàtica

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació,
So i Imatge

Informàtica
Informàtica

Enginyeria de Sistemes Electrònics

Informàtica

Enginyeria de Sistemes TIC

Informàtica

Enginyeria de So i Imatge
Enginyeria de So i Imatge en
Telecomunicació
Enginyeria de Tecnologies de
Telecomunicació

Informàtica
Informàtica
Informàtica

Enginyeria del Software

Informàtica

Enginyeria del Software + Matemàtiques

Informàtica

Enginyeria en Informàtica

Informàtica

Enginyeria en Informàtica de Sistemes
Enginyeria en Informàtica en Tecnologies de
la Informació
Enginyeria en Innovació de Processos i
Productes
Enginyeria en Organització de les
Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació

Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica

Enginyeria en Sistemes d’Informació

Informàtica

Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació +
Administració i Direcció d’Empreses

Informàtica
Informàtica

Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
Enginyeria en Tecnologies de
Telecomunicació

Informàtica
Àrea-Beca

Família FP

Formació Professional

Estudis universitaris – Ensenyament
artístic
Enginyeria en Tecnologies de
Telecomunicació + Enginyeria Aeroespacial
en Aeronavegació

Informàtica
Informàtica

Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica + Administració
d’Empreses
Enginyeria Informàtica + Administració i
Direcció d’Empreses
Enginyeria Informàtica + Enginyeria de
Computadores
Enginyeria Informàtica + Enginyeria del
Software

Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica

Enginyeria Informàtica + Matemàtiques
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Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes
d’Informació
Enginyeria Informàtica de Serveis i
Aplicacions

Informàtica
Informàtica
Informàtica

Enginyeria Informàtica del Software

Informàtica

Enginyeria Matemàtica

Informàtica

Enginyeria Multimèdia

Informàtica

Enginyeria Tècnica en Telecomunicació

Informàtica

Enginyeria Telemàtica

Informàtica

Matemàtica Computacional

Informàtica

Matemàtiques

Informàtica

Matemàtiques + Físiques

Informàtica

Matemàtiques i Informàtica

Informàtica

Matemàtiques i Estadística

Informàtica
Medi Ambient
Medi Ambient
Medi Ambient

Tecnologia de Telecomunicació
Agrària
Agrària
Agrària

Medi Ambient
Agrària
Medi Ambient
Medi Ambient
Medi Ambient
Medi Ambient
Medi Ambient
Medi Ambient
Medi Ambient

Agrària
Agrària
Agrària
Energia i Aigua
Energia i Aigua

T. Jardineria i Floristeria
(LOE)
T. Producció Agroecològica
(LOE)
T. Producció Agropecuària
(LOE)
T. Treballs Forestals i de
Conservació del Medi
Natural
T.S. Gestió Forestal i de
Medi Natural (LOE)
T.S. Gestió i Organització
d’Empreses Agropecuàries
T.S. Paisatgisme i Medi
Rural (Primer curs - LOE)
T.S. Eficiència Energètica i
Energia Solar Tèrmica (LOE)
T.S. Energies Renovables
(LOE)

Sanitat

T.S. Salut Ambiental
T.S. Educació i Control
Seguretat i Medi Ambiental (Primer curs Ambient
LOE)
Màster Oficial relacionat amb les titulacions
enumerades sota:

Medi Ambient
Àrea-Beca

Família FP

Formació Professional

Estudis universitaris – Ensenyament
artístic

Medi Ambient
Biologia
Medi Ambient

Biologia Ambiental

Medi Ambient

Biologia Humana

Medi Ambient

Biologia Sanitària

Medi Ambient

Biomedicina Bàsica i Experimental

Medi Ambient

Bioquímica

Medi Ambient

Bioquímica i Biologia Molecular
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Medi Ambient

Bioquímica i Ciències Biomèdiques

Medi Ambient

Biotecnologia

Medi Ambient

Ciència i Salut Animal

Medi Ambient

Ciència i Tecnologia dels Aliments

Medi Ambient

Ciències Ambientals

Medi Ambient

Ciències Biomèdiques

Medi Ambient

Ciències de l’Alimentació

Medi Ambient

Ciències del Mar

Medi Ambient

Genètica

Medi Ambient

Geografia i Història

Medi Ambient

Geografia i Gestió del Territori

Medi Ambient

Geografia i Medi Ambient

Medi Ambient

Geografia i Ordenació del Territori
Geografia i Ordenació del Territori i Gestió del
Medi Ambient

Medi Ambient
Medi Ambient

Geologia

Medi Ambient

Enginyeria Agrària

Medi Ambient

Enginyeria Agrària i Alimentària

Medi Ambient

Enginyeria Agrària i del Medi Rural

Medi Ambient

Enginyeria Agrària i Energètica

Medi Ambient

Enginyeria Agrícola

Medi Ambient

Enginyeria Agrícola i Agroalimentària

Medi Ambient

Enginyeria Agrícola i del Medi Rural

Medi Ambient

Enginyeria Agroalimentària

Medi Ambient

Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental

Medi Ambient

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Medi Ambient

Enginyeria Agroambiental

Medi Ambient

Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

Medi Ambient

Enginyeria Agrònoma

Medi Ambient
Àrea-Beca

Família FP

Formació Professional

Enginyeria Agropecuària i del Medi Rural
Estudis universitaris – Ensenyament
artístic

Medi Ambient

Enginyeria Alimentària

Medi Ambient

Enginyeria Ambiental
Enginyeria Ambiental + Enginyeria de
l’Energia
Enginyeria Ambiental + Enginyeria en
Organització Industrial

Medi Ambient
Medi Ambient
Medi Ambient

Enginyeria Biomèdica

Medi Ambient

Enginyeria de l’Energia

Medi Ambient

Enginyeria de l’ Hortofructicultura i Jardineria

Medi Ambient

Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries
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Medi Ambient

Enginyeria de les Indústries Agràries i
Alimentàries

Medi Ambient

Enginyeria de les Indústries AgroAlimentàries

Medi Ambient

Enginyeria de Muntanyes

Medi Ambient

Enginyeria de Sistemes Biològics

Medi Ambient

Enginyeria del Medi Natural

Medi Ambient

Enginyeria Forestal

Medi Ambient

Enginyeria Forestal i del Medi Natural

Medi Ambient

Enginyeria Forestal: Indústries Forestals

Medi Ambient

Enginyeria Geològica

Medi Ambient

Enginyeria Hortofructícola i Jardineria

Medi Ambient

Enginyeria Química

Medi Ambient

Enginyeria Química + Enginyeria Ambiental

Medi Ambient

Enginyeria Química + Enginyeria de l’Energia

Medi Ambient

MicroBiologia

Medi Ambient

Paisatgisme

Medi Ambient

Química

Medi Ambient

Salut Ambiental
Tecnologia de les Indústries Agràries i
Alimentàries

Medi Ambient
Medi Ambient
Tresoreria-Intervenció
Tresoreria-Intervenció
Tresoreria-Intervenció

Tecnologia i Gestió Alimentària
Administració i
Gestió
Administració i
Gestió
Administració i
Gestió

T. Gestió Administrativa
(LOE)
T.S. Administració i Finances
(LOE)
T.S. Secretariat

Tresoreria-Intervenció

Màster Oficial relacionat amb les titulacions
enumerades sota:

Tresoreria-Intervenció

Administració d’Empreses

Tresoreria-Intervenció

Administració i Direcció d’Empreses

Tresoreria-Intervenció

Administració i Gestió Pública

Tresoreria-Intervenció
Àrea-Beca

Família FP

Formació Professional

Tresoreria-Intervenció

Ciències del Treball i Recursos Humans

Tresoreria-Intervenció

Ciències Jurídiques de Les Administracions

Tresoreria-Intervenció

Ciències Polítiques i de l’Administració

Tresoreria-Intervenció

Dret

Tresoreria-Intervenció

Dret + Relacions Laborals i Recursos Humans

Tresoreria-Intervenció

Econòmiques

Tresoreria-Intervenció

Empresarials

Tresoreria-Intervenció
Serveis Socials

Ciències del Treball
Estudis universitaris – Ensenyament
artístic

Gestió i Administració Pública
Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat

T. Atenció a Persones en
Situació de Dependència
(LOE)
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Serveis Socials

Serveis Socials

Serveis Socials

Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat
Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat
Serveis
Socioculturals i
a la Comunitat

T.S. Integració Social
T.S. Interpretació de la
Llengua de Signes
T.S. Promoció d’Igualtat de
Gènere (Primer curs-LOE)

Serveis Socials

Màster Oficial relacionat amb les titulacions
enumerades sota:

Serveis Socials

Ciències Criminològiques i de la Seguretat

Serveis Socials

Criminologia

Serveis Socials

Criminologia + Dret
Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció

Serveis Socials
Serveis Socials

Criminologia i Seguretat

Serveis Socials

Educació Social

Serveis Socials

Igualtat de Gènere

Serveis Socials

Pedagogia

Serveis Socials

Psicologia

Serveis Socials

Psicopedagogia

Serveis Socials

Sociologia
Sociologia + Administració i Direcció
d’Empreses
Sociologia + Relacions Laborals i Recursos
Humans

Serveis Socials
Serveis Socials
Serveis Socials

Teràpia Ocupacional

Serveis Socials

Treball Social
Màster Oficial relacionat amb les titulacions
enumerades sota:

Urbanisme
Urbanisme
Àrea-Beca

Família FP

Formació Professional

Administració d’Empreses
Estudis universitaris – Ensenyament
artístic

Urbanisme

Administració i Direcció d’Empreses

Urbanisme

Administració i Gestió Pública

Urbanisme

Ciències Jurídiques de Les Administracions

Urbanisme

Ciències Polítiques i de l’Administració

Urbanisme

Dret

Urbanisme

Dret + Relacions Laborals i Recursos Humans

Urbanisme

Econòmiques

Urbanisme

Empresarials

Urbanisme

Gestió i Administració Pública
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ANNEX III: MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PRÀCTICA FORMATIVA

1.

IDENTIFICACIÓ DEL BECARI/A

NOM
DNI
DOMICILI
LOCALITAT
DATA DE NAIXEMENT
E-MAIL
TELÈFON

CODI POSTAL
EDAT
MÒBIL

ESTUDIS EN CURS
(MATRÍCULA 2017-2018)
Breu descripció de formació i experiència relacionada amb la matèria
jornades, experiència relacionada, coneixements previs de l'activitat, altres aspectes relacionats, etc.):
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(currículum: formació reglada, cursos,

2.

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT FORMATIVA

ÀREA - DEPARTAMENT SERVEI
LLOC DE DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
ADREÇA – EDIFICI
TUTOR/A

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT FORMATIVA
MOTIVACIONS PER A LA SEUA ELECCIÓ

CONTINGUT DE L’ACTIVITAT FORMATIVA-ACTIVITATS DESENVOLUPADES
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Mitjans empleats per a la
realització de l'activitat

Un altre personal d'enllaç per
al desenvolupament de
l'activitat (ORGANIGRAMA)
CONEIXEMENTS ADQUIRITS

REPERCUSSIÓ DE L'ACTIVITAT FORMATIVA EN RELACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT DE LES
TASQUES QUE ES DESENVOLUPEN EN L'ENTITAT
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3. TEMPORALITAT DE L’ACCIÓ FORMATIVA
Data d’inici d’activitat
Duració de l’activitat
Data finalització
Distribució horària

20 h / setmana: De …………………hores a …………………….hores

4. VALORACIÓ PERSONAL I ALTRES CONSIDERACIONS

Declare que totes les dades aportades en aquesta memòria justificativa són certs.
I per deixar-ne constància a l'efecte de justificació del programa de pràctiques formatives, en el
marc del programa “La Dipu et Beca” de l'exercici 2018, signe aquesta memòria (per al seu
lliurament en duplicat exemplar en el Servei de Desenvolupament Local i Serveis Públics), en
__________________ a _____ de _________________ de 2018.

Vº Bº
EL TUTOR/A

EL BECARI/A

Sign.: __________________________

Sign.: __________________________
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