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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 18 BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT DE 
L'ALCÚDIA EN EL MARC DEL PROGRAMA  DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET 
BECA” . 
 
 L’objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants en 
l’àmbit local per mitjà de l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic. En 
aquest sentit i a fi de beneficiar els estudiants, l’ajuntament de l’Alcúdia s’ha adherit al programa de 
la Diputació de València “La Dipu Et Beca”.    
 
BASE PRIMERA. OBJECTE I NÚMERO DE BEQUES. 
 
 L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 18 beques 
bimensuals o 36 beques mensuals de pràctiques formatives, en les àrees d'activitat  i titulacions que 
es recullen en l’annex I o equivalents en nivell formatiu dins de l’àrea d’activitat requerida.  
 

La concessió del número concret en cada una de les àrees queda supeditat al perfil dels 
sol·licitants d'esta convocatòria.  

 
BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES. 
 

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts  mensuals a abonar en 
períodes vençuts, sent cofinançats per la Diputació de València en un 80%, corrent l’ajuntament amb 
l’import restant. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part 
proporcional corresponent. 
 

El període de duració de les beques comença l'1 de juliol del 2014 i finalitzarà com a màxim el 
31 d’agost del 2014; la duració inicial serà d'UN MES, podent prorrogar-se, si és el cas,  fins al  
màxim de dos mesos. 

 
El període de gaudiment de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de 

juliol i agost, no podent per cap causa prolongar la duració de les beques més enllà del mes d’agost.  
 
BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS 
 

Les beques objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva 
entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment: 
 

1. Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València; requisit 
que deu complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases. 

 
2. Tindre 18 anys complits. 
 
3. Trobar-se cursant alguna de  les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de 

Formació Professional o Ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o 
Llicenciatura o màster oficials de les universitats. 

 
4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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5. Estar al corrent en el  compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la 
Seguretat Social, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.   

 
6. No estar disfrutant d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat així 

com no desenrotllar una activitat laboral durant el període de gaudiment 
de la beca. 

 
A fi de garantir la màxima difusió d’estes beques entre els estudiants tindran preferència 

aquells que no hagen resultat beneficiaris d’estes beques en edicions anteriors, sempre que el perfil 
dels sol·licitants ho permeta. 
 
BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ 
A APORTAR JUNT AMB ESTES. 
 

4.1. El termini de presentació de sol·licituds serà com a mínim de 10 dies naturals  comptats a 
partir de l'endemà al de la publicació d'estes Bases en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de l'Alcúdia, 
i  com a màxim fins al dia 6 de juny de 2014. 
 

4.2. Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com a annex i que 
consta en la pagina web: www.lalcudia.com es presentaran preferentment en el registre d'aquest 
ajuntament, al C/ Pintor Vergara, 28.  A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels 
requisits enumerats en la base quarta i els mèrits que s'al·leguen. 
 

4.3. Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants hauran d'entregar la documentació 
següent: 

− Fotocòpia del DNI. 
− Certificat d'empadronament en algun municipi de la província de València. 
− Fotocòpia de l'expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior a què es 

trobe cursant en el moment de la sol·licitud. 
- Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits u originals.  
 

No es valoraran aquells mèrits que no consten amb el corresponent justificant i no s’admetrà 
cap esmena una vegada finalitzat el termini establert per a la presentació de sol·licituds.  

 
4.4. No cal la compulsa dels documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració responsable de la 
persona interessada sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. 
En qualsevol moment, però, el Tribunal o l’Ajuntament pot demanar als aspirants que acrediten la 
veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració. 
 
4.5. Tres mesos desprès d’haver acabat el procés de selecció i quan haja estat publicada l’adjudicació 
de les beques en el tauler municipal, les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels 
currículums al Departament de RRHH de l’Ajuntament. Transcorreguts sis mesos, els currículums que 
resten en aquest servei seran destruïts d’ofici.  

 
BASE CINQUENA. SISTEMA DE SELECCIÓ. 
 

Els aspirants seran seleccionats en funció de la puntuació que obtinguen de la suma dels 
punts aconseguits dels mèrits següents: 

 
1. Nota mitjana de l ’expedient acadèmic, màxim 10 punts,  d’acord amb la següent escala: 
 

DESDE FINS PUNTS 
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5 5.99 1 
6 6.99 3 
7 7.99 6 
8 8.99 8 
9 10 10 

 
     
2. Número de crèdits superats, fins un màxim de 12 punts: 0.05 punt per cada crèdit de la 

titulació corresponents. En el cas de les titulacions sense crèdits s’aplicarà 0.5 punts per 
cada assignatura aprovada en la titulació de que es tracte. 

 
3. Per coneixements de Valencià, acreditats per organismes oficials, equivalències establertes 

per la “Junta Qualificadora de València” màxim 5 punts: 3 punt pel nivell mitjà i 5 pel 
superior. 

 
4. Discapacitat, igual o superior al 33%: 3 punts; superior al 50%: 5 punts. 
 
5. Condició d'índole social, a valorar en funció de la renda per càpita de la unitat familiar 

segons l’última declaració de la renda de les persones físiques (any 2013), a raó de: 
 

- Fins 3.872,00 €: 10 punts. 
- Des de 3.872,01 € fins a 4.518,00 €: 5 punts. 
- Des de 4.518,01 € fins a 7.744,00 €: 3 punts. 
- Des de 7.744,01 € fins a 9.034,00 €: 1 punt. 
- Més de 9.034,01 €: 0 punts. 

 
S’entendrà per unitat familiar la integrada per l’interessat, ascendents de 1er grau, cònjuge i/o 

fills menors de 26 anys, menors acollits o majors d’edat amb, al menys, una discapacitat del 33 %, 
sempre que convisquen amb l’estudiant en el domicili familiar i així s’acredite amb el certificat de 
convivència.  

 
Si no s’aporta declaració de la renda de tots els empadronats en el mateix domicili o 

s’autoritza a l’Ajuntament per a l’obtenció telemàtica de la informació, l’aspirant obtindrà 0 punts per 
este apartat. 

 
6. Pertinença a organitzacions locals de voluntariat de caràcter municipal: Creu Roja l'Alcúdia, 

Protecció Civil l'Alcúdia, etc..., justificat mitjançant certificat emès per l’entitat: fins a 4 
punts. 

 
7. Veïnat en el municipi que es tracte: 20 punts. 
 
8. Aquells aspirants que no hagen resultat beneficiaris d’estes beques en edicions anteriors, 

se’ls atorgarà fins a 20 punts, a raó de: 
- Que no hagen resultat beneficiaris de cap edició: 20 punts. 
- Que hagen resultat beneficiaris d’una edició: 10 punts 
- Que hagen resultat beneficiaris de dos o mes edicions: 0 punts 

 
9. Adequació de les ensenyances al fi de la beca: 5 punts. La Comissió de Baremació haurà 

de fonamentar l’adequació suficientment en cas de puntuació.  
 

En cas d'empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els 
apartats següents:  
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-  Ser veí del municipi convocant. 
- No haver gaudit d’estes beques en edicions anteriors, sempre que el perfil dels sol·licitants ho 
permeta. 
- Discapacitat.  
- Adequació de les ensenyances al fi de la beca. 
- Si persisteix l’empat es resoldrà per sorteig. 

 
BASE SISENA. COMISSIÓ DE BAREMACIÓ, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES BEQUES. 

 
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió de baremació que 

estarà integrada pels membres següent: 
 
President, el de la Corporació, Sr. Robert Martínez Correcher, Alcalde-President i com Suplent, 

Sr. Paco Sanz Sanz, Regidor Municipal. 
  

Secretari, el de la Corporació Sr. Ricard Escrivà Chordà, i com suplent la  Sra. Lina Bautista 
Martínez, Tècnic d’Administració General. 
 Vocals: 
  

Agent de desenvolupament local, titular: Sra. Eva Mª Martínez Viñerta; suplent: Sr. Manuel 
Alarcon Bisbal. 
  

Un mestre d’EPA, titular: Sr. Juan Martínez Bou; suplent: Fina Almela Crespo. 
  

Els esmentats membres de la Comissió Avaluadora podran ser recusats pels interessats per 
algun dels motius expressats en l’article 29 de la Llei de Procediment Administratiu Comú. 

 
La comissió de baremació té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les 

comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits aportats. 
 
  Al haver titulacions coincidents en diferents activitats, la concessió del número concret en 
cada una de les àrees quedarà supeditat al perfil dels sol·licitants d'esta convocatòria, segons criteri 
de la Comissió de Baremació. 

 
Una vegada finalitzat el sistema de selecció previst, la comissió de baremació formularà proposta 

d'adjudicació de les beques, perquè les dictamine i s'aprove, si és el cas, 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'adeqüen a les característiques concretes necessàries 
per al correcte desenvolupament  de la mateixa. 

 
L'entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que realitzaran el seguiment, coordinació i 

ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites activitats.  
 

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES. 
 
1. Estes beques són incompatibles amb el gaudiment de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o 
anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritza a la corporació 
municipal a cancel·lar el gaudiment de la beca. 
2. La participació dels becaris en aquest programa de formació té caràcter formatiu, sense que esta 
activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris i esta entitat local. 
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3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d’aplicació les 
obligacions assenyalades en l’article 14 de la Llei General de Subvencions. 
4. Són obligacions dels becaris: 

a. Desenrotllar les seues activitats en les dependències municipals que li siguen indicades pel 
seu tutor. 

b. Tindre la dedicació que s’establix en les bases d’aquestes beques, que hauran de ser 
realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.  

c. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor. 
d. Elaborar memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor. 

5. Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i organitzaran el temps 
de dedicació a les dites activitats, que serà com a mínim de 20 hores setmanals, que hauran de 
realitzar-se atenent el règim de funcionament del centre on es duga a terme la beca. 
6. L’incompliment sense causa justificada de les condicions establides en la present convocatòria 
podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, i s’haurà de procedir al reintegrament, si és el cas, 
de les quantitats percebudes fins al moment. 
7. Davant de les renúncies, baixes o finalització del període de vigència, es procedirà a cobrir la beca 
pel temps restant, segons l’ordre de puntuació que haja resultat del procés de selecció. 
 
BASE NOVENA. PRESSUPOST 
 

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà a càrrec de la partida 
92000.22699 del pressupost de despeses de la corporació de l'any 2014. 

 
L'import total pressupostat per l’Ajuntament de L’Alcúdia per a esta convocatòria ascendix a  

6.120,00 €. 
 

BASE DESENA. INFORMACIÓ RESPECTE DE LES DADES RECOLLIDES 
 
10.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades 

en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de 
personal d’aquest Ajuntament, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Real Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. 

10.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de l’Ajuntament de l’Alcúdia (c/ Pintor 
Vergara, 28, 46250 l’Alcúdia). 

10.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la 
base de dades de contractació d’aquest personal. 

10.4 Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que 
estableix el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la LOPD, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per 
garantir la confidencialitat i la integritat de la informació. 

10.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació 
cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Departament de 
RRHH de l’Ajuntament de l’Alcúdia. 

 
L'Alcúdia, 20 maig de 2014. 

L’ALCALDE 
Robert Martínez Correcher 
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ANNEXE I 
    

ACTIVITAT TITULACIONS  JULIOL AGOST 

ESCOLA INFANTIL 

Tècnic superior en educació infantil, 
Diplomat o Grau en Mestre/a en educació infantil 
 4  

ESCOLA D’ESTIU 

Diplomat o Grau en Mestre/a Educació Primària  
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  
Grau en Pedagogia 
Grau en Educació Social 
Tècnic Superior en animació sociocultural, educació infantil 
Tècnic Superior en Integració Social 
Tècnic Superior d'Activitats Físiques i Esportives 
 5  

BIBLIOTECA 

Diplomat o Grau en Informació i Documentació  
Llicenciatura o Grau en: Historia, Història de l'Art, Geografia i Medi 
Ambient, Filologia, Filosofia, Estudis Hispànics, Llengües Modernes i 
les seues Literatures. 
 1 2 

SERVEIS SOCIALS 

Diplomat o Grau en Educació  Social 
Diplomat o Grau en Treball Social 
Tècnic Superior en Integració Social 
Llicenciatura o Grau en Psicologia  2 

COMUNICACIÓ 

Llicenciat o Grau en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Filologia 
Catalana 
 1 1 

ELECTRICITAT 
Tècnic Mitja/Superior en cicle electricitat 
  2 

INFORMÀTICA 

Diplomat o Grau en  Enginyeria Informàtica o Multimedia. 
Cicle Superior en Sistemes Informàtics  
  1 

POLICIA 
FUNCIONS 

ADMINISTRATIVES 

Llicenciatura o Grau en: Criminologia, Dret, Gestió i Administració 
Pública, Sociologia, Ciències Polítiques i de l’Administració Pública. 
 4 4 

OFICINES MUNICIPALS: 
SECRETARIA, REGISTRE, 

ADL, TRESORERIA 

Diplomat o Grau en Relacions Laborals i  Recursos Humans, 
Finances i Comptabilitat 
Llicenciatura o Grau en Dret, Economia, Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública, ADE, GAP 
Cicle Superior d’Administració i Finances 
 3 6 

TOTAL  18 18 
 
 

- Trobar-se cursant un master oficial impartit per les universitats sempre i quant s'indique en 
aquest annex la titulació de la llicenciatura o del grau. 
 
- Al haver titulacions coincidents en diferents àrees, la concessió del número concret en cada una de 
les activitats quedarà supeditat al perfil dels sol·licitants d'esta convocatòria, segons criteri de la 
Comissió de Baremació. 
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MODEL I            
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA  DE PRÀCTIQUES FORMATIVES 

 
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT 

PRIMER COGNOM 
 

SEGON COGNOM NOM 

NÚM. IDENTIFICACIÓ FISCAL 
 

DATA NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE 

CARRER, AV., PLAÇA 
 

NÚMERO 

CODI POSTAL 
 

LOCALITAT PROVÍNCIA 

CONTACTE 

TELÈFON FIX 
 

TELÈFON MÒBIL FAX CORREU ELECTRÒNIC 

ESTUDIS QUE CURSA 

ESTUDIS 
 

Família Professional/Titulació…. CURS 

 
El sotasignat manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de l’Ajuntament 
de l’Alcúdia, corresponent a la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 103, de 
02/05/2014:  

I  DECLARE responsablement cert certes les dades que figuren en la instància, l’autenticitat dels 
documents aportats, així com:  
a) Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda d’anàloga o semblant finalitat, ni exercirà activitat laboral 
durant la beca. 
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. 
c) Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca. 
d) No estar sotmés a les prohibicions per a obtindre 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. 
e) � Sí  ha sigut beneficiari de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca durant �un �dos 

exercici/s.  
   � No ha sigut beneficiari de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca. 
(Assenyale’s el que procedisca) 
f) S’acompanya  fotocòpia dels documents següents: 

• **Del DNI. 
• **Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyances oficials, segons les bases de la convocatòria. 
• ** Certificat d’empadronament en algun municipi de la província de València (a excepció que estiga 

empadronat en el municipi de l’Alcúdia). 
• Mèrits per a la seua valoració en el concurs (RELACIONAR CADASCUN DELS MERITS EN FULL ADJUNT).  
 
** Documentació obligatòria. 

Lloc i data SIGNATURA  
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AUTORITZACIÓ PER A LA SOL.LICIUTD DE DADES A L’AGEN CIA TRIBUTÀRIA  
 
 

Les persones sotasignats autoritzen al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària informació de naturalesa 
tributària a efectes de verificar el compliment dels requisits, nivells de renta i condicions necessàries 
per a gaudir de les ajudes de la present convocatòria.  

 
La present autorització s’atorga a l’efecte de reconeixement, seguiment i control de la beca i/o 

ajuda abans esmentada, i en aplicació d’allò disposat en la Disposició Addicional Quarta de la Llei 
40/1998, Real Decret Legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de l’Impost sobre la 
Renta de les Persones Físiques, i article 95.1.k) de la Llei 58/2003 General Tributària, que permet, 
prèvia autorització de l’interessat, la cessió de les dades tributàries que precisen les AAPP, per al 
desenvolupament de les seues funcions. 

 
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES EN POSESSIÓ DE L’AGÈNCIA 

TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE 
L’EXERCICI 2013. 

 
Indicar les dades de totes les persones empadronades en el domicili que conformen la unitat 

familiar: 
 

PARENTESC DNI/NIE 1 COGNOM 2 COGNOM NOM AUTORITZACIÓ (FIRMA) 

SOL.LICITANT           

            

            

            

            
 
 
 
 
 
 

Nota: L’autorització concedida pel/s signant/s pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit 
adreçat al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Alcúdia. 
 

 
 


