BASES
PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE CANALS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES A ESTUDIANTS «LA DIPU ET BECA»,
EXERCICI 2019
L’objectiu primordial d’estes bases és la formació dels estudiants en l’àmbit
local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs
acadèmic. En este sentit, i amb la finalitat de beneficiar els estudiants,
l’Ajuntament de Canals s’ha adherit al programa de pràctiques formatives a
estudiants «La Dipu Et Beca», d’acord amb les bases reguladores del
programa i el que disposa l’anunci de la Diputació Provincial de València, BOP
núm. 106 de 4-VI-2019.

BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES.
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de 22 beques d’1 mes de
duració, distribuïdes en les següents àrees d’activitat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cultura – Arxiu
Cultura – Escola d’Estiu
Informàtica
Medi ambient
Personal
Serveis Socials
Urbanisme

1. Cultura – Arxiu:
Nombre: 4 beques
Període: 2 beques durant juliol (1 pel matí i 1 per la vesprada) i 2 beques durant
agost (1 pel matí i 1 per la vesprada)
Requisits específics:
-

Estar cursant alguna de les especialitats formatives establertes per a
esta àrea, d’acord amb l’annex II.

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 pel matí: De 9:30 a 13:30 hores (1 beca en juliol i 1 beca en agost).
Horari per la vesprada: De 16:30 a 20:30 hores (2 beques en juliol i 2 beques
en agost).
2. Cultura – Escola d’Estiu:
Nombre: 10 beques.
Període: 7 beques durant juliol i 3 beques durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establertes per a
esta 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.

i

Ubicació: En el centre que es determine i en el Poliesportiu Municipal.
Tutor: José Antonio Polop Morales.
Horari: De 9:00 a 13:00 hores.

3. Informàtica
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establertes per a
esta àrea, d’acord amb l’annex II.
Activitats a desenvolupar: manteniment d’equips informàtics,
d’incidències en l’ajuntament i seus municipals i memòria final.
Ubicació: Àrea d’Informàtica.
Tutor: Alberto Giménez Gómez.

resolució

Horari: De 9:00 a 13:00 hores.

4. Medi ambient
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establertes per a
esta àrea, d’acord amb l’annex II.
Activitats a desenvolupar: suport en projectes mediambientals i memòria final.
Ubicació: Àrea de Medi ambient.
Tutor: Antonio Simón Mollá.
Horari: De 8:00 a 12:00 hores.

5. Personal
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establertes per a
esta àrea, d’acord amb l’annex II.
Activitats a desenvolupar: suport administratiu al servei de Personal, arxiu,
classificació, fotocòpies, col·laboració en tasques administratives vàries i
memòria final.
Ubicació: Àrea de Personal-Secretaria.
Tutor: José Antonio Martínez Damiá.
Horari: De 9:00 a 13:00 hores.
6. Serveis Socials

Nombre: 4 beques
Període: 2 beques durant juliol i 2 beques durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establertes per a
esta àrea, d’acord amb l’annex II.
Activitats a desenvolupar: suport en la planificació, coordinació i
desenvolupament de les activitats pròpies de l’Escola d’Estiu Inclusiva i
memòria final.
Ubicació: Serveis Socials.
Tutora: Dolores Rodríguez Vega.
Horari: De 9:00 a 13:00 hores

7. Urbanisme:
Nombre: 1 beca.
Període: 1 beca durant agost.
Requisits específics:
- Estar cursant alguna de les especialitats formatives establertes per a
esta àrea, d’acord amb l’annex II.
Activitats a desenvolupar: suport en l’alçament de plànols, supervisió d’obres i
arxiu 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
Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts
mensuals que s’abonaran en períodes vençuts; cofinançades per la Diputació

de València en un 80% i per l’Ajuntament l’import restant. En els supòsits que
impliquen un període inferior al mes natural, l’import serà la part corresponent,
sempre que la duració mínima siga de 15 dies.
El període de duració de les beques començarà l’1 de juliol de 2019 i acabarà
com a màxim el 31 d’agost de 2019. La duració inicial serà d’un mes i podrà
prorrogar-se, excepcionalment, fins al màxim de dos mesos.
El període de gaudi de la beca haurà de produir-se necessàriament entre els
mesos de juliol i agost, i no es podrà prolongar per cap causa més enllà del
mes d’agost.

BASE TERCERA. REQUISITS GENERALS.
Les beques objecte d’esta 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 que s’acabe el termini de
presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:
1.- Posseir el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de
València.
2.- Tindre 18 anys complits.
3.- Estar matriculat/da en el curs 2018-2019 en algun dels següents
estudis oficials: Cicles Formatius de Formació Professional o Estudis
Universitaris que complisquen amb el que indica 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, per a cada beca haurà
d’atendre’s als requisits específics de titulació en cada una de les àrees.
4.- No trobar-se incurs/a en cap de les circumstàncies recollides 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
amb la Seguretat Social, que s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
6.- No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, amb la mateixa o anàloga
finalitat, finançada amb fons públics o privats espanyols o comunitaris, així com
no desenvolupar cap activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
Amb la finalitat de garantir la màxima difusió d’estes beques entre els
estudiants, tindran preferència aquells que no hagen sigut beneficiaris
d’edicions anteriors d’estes beques, sempre que el perfil dels sol·licitants ho
permeta.

Cada estudiant només podrà gaudir d’una beca en un municipi simultàniament,
i no podrà gaudir de més d’una beca en este municipi per a esta convocatòria.

BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I
DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNT AMB ESTES.
El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació
d’estes bases i els seus annexos en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Canals i en el portal web de Transparència fins al 20 de juny de 2019.
Donat el gran nombre de sol·licituds que solen presentar-se, i com que la
selecció definitiva ha d’estar resolta i notificada amb la suficient antelació, tenint
en compte la data d’inici del gaudi de les beques, només s’admetran les
sol·licituds que es presenten en temps i forma, amb la documentació completa i
l’autobaremació.
La sol·licitud, junt amb els justificants dels requisits i dels mèrits, es presentarà
al Registre Municipal, a la plaça de la Vila núm. 9, així com per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Davant qualsevol dubte sobre les bases, podeu consultar al Servei de
Desenvolupament Local i Serveis Públics de l’Ajuntament.
Els aspirants hauran de presentar la següent DOCUMENTACIÓ:
-

Sol·licitud (annex I), on haurà d’especificar clarament l’ordre de
preferència de mes, àrea i horari (si és el cas). En el cas de no
especificar cap ordre, s’entendrà que l’ordre que se sol·licita és el que es
contempla al model de sol·licitud, el mes de preferència per defecte serà
juliol i l’horari per la vesprada.
Este document conté:
o Dades identificatives de l’alumne/a aspirant i els seus estudis en
curs.
o Declaració jurada sobre els següents aspectes:
 Estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
 No estar sotmès a les prohibicions per a obtenir la condició
de beneficiari, d’acord amb la Llei General de Subvencions.
 El gaudi de l’anterior beca en el marc del programa.
 El gaudi de beca d’estudi durant l’últim curs.
 Municipi on està empadronat.
 Compromís d’entrega de la MEMÒRIA justificativa (model
a l’annex III) de les pràctiques realitzades.

o Índex
general
de
la
documentació
que
s’adjunta
IMPRESCINDIBLE.
o Autobaremació dels mèrits al·legats IMPRESCINDIBLE.
-

-

-

Fotocòpia del DNI.
Justificant de matrícula del curs 2018-2019.
Notes del curs 2017-2018. En el cas d’haver transcorregut algun any
acadèmic sense realitzar estudis, els requisits s’exigiran respecte a
l’últim curs realitzat.
Fotocòpia dels documents que acrediten cursos de formació
relacionats amb la matèria de la beca.
Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de valencià
i altres idiomes comunitaris.
Certificat de minusvalidesa, si és el cas.
Llibre de família que acredite la unitat familiar.
Certificat de convivència, només en el cas dels no residents al municipi
de Canals que presenten discrepàncies respecte al llibre de família, i
només als efectes d’aclarir i acreditar els membres que componen la
unitat familiar.
Curriculum Vitae (a efectes merament explicatius, no acreditatius).

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

BASE QUINTA. MÈRITS.
Els mèrits que es baremen als efectes d’esta convocatòria són els següents:
1.- Empadronament en el municipi de Canals anterior 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

Punts
15
12
8

Entre 5 - 5´9
Menys de 5

3
0

3.- Coneixement de valencià: fins a 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
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, homologats o reconeguts 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 de menys de 50 hores
Curs de més de 50 hores

Punts
0,25
0´50

5.- Situació socioeconòmica (unitat familiar): fins a 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 acollida i l esperones amb una discapacitat reconeguda d’almenys el 33% sempre
que se n’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 extra incloses):
Renda
Punts
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.- 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

Punts

0´25
0´5
1
1´5
2
2´5

Total de punts a valorar: 100.
En caso d’empat de puntuacions, es valoraran amb caràcter preferent aquells
casos en què s’acredite la situació de discapacitat, així com el fet de no haver
gaudit de beca d’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 SEXTA. 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 Ángeles Torres Marín
Suplent: Mª Luisa Navarro Moreno
- Vocals:
1. Inmaculada Cerdá Juan, que actuarà també de secretària.
Suplent: Dolores Rodríguez Vega.

2. José Antonio Polop Morales
Suplent: Eduardo Badal Beneto.
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus
membres, les comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació
dels mèrits adduïts.
Al finalitzar la fase de baremació es redactarà una ACTA, 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 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Canals i addicionalment a la pàgina web, i s’obrirà un termini de tres dies
naturals, a comptar des del dia següent a la publicació, per a:
-

-

Possibles reclamacions relacionades amb la baremació.
Presentar, per part de les persones seleccionades, la següent
documentació:
o Fotocòpia del NUSS (Número d’Usuari de 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 este municipi, comunicar l’elecció de la beca desitjada. En cas de no
pronunciar-se sobre l’elecció de la beca en el termini previst, la beca
s’entendrà desestimada.

Finalitzat el procés de selecció, i a la vista de la relació ordenada, la comissió
avaluadora elevarà proposta d’adjudicació de les beques perquè s’aprove per
resolució d’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 seu
correcte desenvolupament.
La publicació de l’acta es realitzarà conforme al Reglament Europeu de
Protecció de Dades de caràcter personal, i autoritzat l’Ajuntament mitjançant
firma prestada en la instància de sol·licitud de participació.

BASE SÈPTIMA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES.
1. Estes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda
de similar o anàloga finalitat, finançada amb fons públics o privats espanyols o
comunitaris, 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, i esta activitat no constitueix en cap moment una relació laboral entre
els becaris i esta entitat local. No obstant, s’atendrà al que disposa el Reial
Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, i el Reial Decret 1707/2011, de 18 de
novembre, pel que fa al que disposa 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, se li aplicaran
les obligacions recollides 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 els indique el seu tutor/a.
2) Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’estes beques,
que s’hauran de realitzar seguint les indicacions del tutor/a.
3) Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a.
4) Elaborar MEMÒRIA d’activitats, que haurà d’aprovar el tutor/a. La
memòria s’haurà d’entregar al Servei de Desenvolupament Local i
Serveis Públics, firmada pel becari i amb el vistiplau del tutor/a
(d’acord amb l’annex III). L’entrega es realitzarà quan acabe
l’activitat formativa.
5. Els tutors ordenaran les activitats de formació del personal becari i
organitzaran el temps de dedicació a estes activitats, que serà de 20 hores
setmanals, que s’hauran de realitzar atenent el règim de funcionament del
centre on es realitzen. 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 estes activitats.
6. L’incompliment sense causa justificada de les condicions establertes 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 el moment.
7. Davant les renúncies, baixes o finalització del període de vigència, es
procedirà a cobrir la beca durant el temps restant segons l’ordre de puntuació
que haja resultat del procés de selecció.
8. Davant l’ampliació del nombre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cultura – Arxiu
Cultura – Escola d’Estiu
Informàtica
Medi ambient
Personal
Serveis Socials
Urbanisme

BASE OCTAVA. PRESSUPOST.
El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec
a la partida 2019-22-24131-48000 del pressupost de despeses de la corporació
de l’any 2019.
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 pagar la quota de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, que ascendeix
a 1.065´02 €.

