LINA BAUTISTA MARTINEZ, com a Secretària Accidental de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, l’AJUNTAMENT PLE, en sessió celebrada amb caràcter ordinari, el
dia 25 de setembre del 2018, es va prendre el següent acord:
4t.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE
BEQUES DE FORMACIÓ EN LA LUDOTECA MUNICIPAL.
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ EN LA LUDOTECA MUNICIPAL.
SEGON.- PUBLICAR EL TEXT ÍNTEGRE DE LES BASES EN EL TAULER
D’EDICTES I EN LA PÀGINA WEB MUNICIPAL (lalcudia.com) I UN EXTRACTE DE
L’ACORD D’APROVACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
TERCER.- ELEVAR AUTOMÀTICAMENT L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL A
DEFINITIU, EN EL CAS QUE ELS INTERESSATS NO FORMULEN AL·LEGACIONS,
PROCEDINT A LA PUBLICACIÓ DEL MATEIX EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ EN LA LUDOTECA
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA.
L’objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació en l’àmbit local de
joves en possessió del títol de Monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i
juvenil o equivalent mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua
formació. En aquest sentit i a fi de beneficiar els joves que han acabat els seus estudis, l’ajuntament
de l’Alcúdia convocarà 3 beques formatives de MONITOR DE LA LUDOTECA MUNICIPAL.
BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES

BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES
1. La beca està dotada amb un import de 400 € bruts mensuals, que s’abonaran en períodes
vençuts, seran finançats a càrrec de la partida 3370722601 DESPESES DIVERSES LUDOTECA
del pressupost municipal. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà
la part proporcional corresponent.
2. El període de duració de la beca serà d’1 mes a partir del dia que s'indique en la resolució
de la concessió de la present convocatòria, i tindrà una duració fins a dotze mesos a comptar des del
dia indicat en la resolució. Dedicació setmanal 20 hores.
3. Sense perjudici del que estableix el paràgraf precedent, la duració de la beca podrà
prorrogar-se, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim de dotze mesos
addicionals, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l'ajuntament per
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L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 3 beques en l’àrea
d’activitat de la Ludoteca Municipal.

als exercicis a que afecte la pròrroga i que l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant i així ho
requerisca o aconselle.
BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS
Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència
competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els següents requisits abans de
finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:
1. Posseir veïnat administratiu en L’Alcúdia ; requisit aquest que ha de complir-se amb sis
mesos d’anterioritat a la data de publicació de les presents bases.
1. Ser major d'edat i no haver complit els 30 anys quan acabe el termini de presentació de
sol·licituds.
2. Estar en possessió del títol oficial de Monitor o monitora d’activitats de temps lliure
educatiu infantil i juvenil o equivalent.
3. No estar gaudint durant la pràctica formativa d'una altra beca o ajuda, així com no
desenvolupar activitats laborals regulars, amb independència de les hores en que es desenvolupe.
5, No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 134 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
6, No patir cap 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 seues obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
8, El termini de presentació de sol·licituds garantirà la possibilitat de concurrència.

Les bases de la present convocatòria es publicaran íntegrament en el tauler d’edictes i pàgina
web municipal (www.lalcudia.com), i extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València.
BASE CINQUENA. TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE
S’HI HA D’APORTAR
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies NATURALS, comptadors a partir de
l’endemà de la publicació en el tauler d’edictes i pàgina web municipal (www.lalcudia.com)
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s’inclou com a Annex I, i que
consta en les Oficines Municipals, es presentaran preferentment en el registre d’aquest ajuntament,
situat a les oficines d’aquest c/ Pintor Vergara, 28 1ª planta. Les sol·licituds s’acompanyaran dels
justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s’al·leguen.
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BASE QUARTA. PUBLICITAT, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’APORTAR

Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants hauran d’entregar la documentació
següent:
− DNI o documentació acreditativa equivalent.
− Títol de Monitor o monitora d’activitats de temps lliure.
− Documents que acrediten els mèrits presentats segons l’ordre enumerat en la base cinquena
i relacionat amb un índex numerat. No es valoraran els 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.
El documents es presentaran en original si es presenten en el registre municipal o en
fotocopia si es presenten en altres registres. 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.
BASE SISENA. CONVOCATÒRIES.
Les posteriors convocatòries d’aquestes beques es realitzarà, de manera general, amb
caràcter anual, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, ajustades a les presents bases, i amb
les adaptacions necessàries a l’anualitat que es convoque.
BASE SETENA . REQUISITS I MÈRITS
Els mèrits que es baremen i els percentatges de ponderació a l’efecte d’aquesta convocatòria
són els següents sobre un màxim de 80 punts:

2.- Formació complementària: Per estar en possessió de cicles formatius de grau superior,
diplomatura, llicenciatura universitària o grau relacionats amb la beca, i que no haja servit per
accedir a la beca, fins un màxim 10 punts, a raó de 2 punts per cicle de grau superior o diplomatura i
5 punts la llicenciatura o el grau.
A estos efectes, s’entendrà que son titulacions relacionades amb la beca les següents: Graus
superiors: Tècnic Superior en Animació Sociocultural, Educació Infantil i Integració social (o
equivalents). Diplomatura: Magisteri, Educació Social. Llicenciatures: Pedagogia, Psicopedagogia.
Graus: Grau en Pedagogia, Educació Infantil, en Educació Primària i en Educació Social.
3.- Situació socioeconòmica 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 2017 ), màxim 30 punts, segons
la següent escala:
- Fins 3.872,00 €: 30 punts.
- Des de 3.872,01 € fins a 4.518,00 €: 20 punts.
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1.- Coneixements de valencià, acreditats oficialment màxim 10 punts:
- 10 punts nivell superior
- 5 punts pel nivell mitjà

- Des de 4.518,01 € fins a 7.744,00 €: 15 punts.
- Des de 7.744,01 € fins a 9.034,00 €: 10 punt.
- Més de 9.034,01 €: 0 punts.
4.- Haver sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa de beques:
- Per no haver-se beneficiat en els 3 anys anteriors d’aquesta beca 20 punts.
- Per no haver-se beneficiat en els 2 anys anteriors d’aquesta beca 15 punts.
- Per no haver-se beneficiat en l’any anterior d’aquesta beca 10 punt.
5.- Altres mèrits: màxim 10 punts
S'assignaran 5 punts al candidat/candidata que tinga reconeguda legalment un grau de
discapacitat igual o superior al 33 % (sempre que no li impossibilite per a l'exercici de les funcions
pròpies del lloc o de l'activitat per a la que es concedeix la beca)
S'assignaran 5 punts al candidat/candidata que acredite formar part d'una família mono
parental mitjançant el llibre de família, sentència judicial o altre document que permeta verificar
aquesta circumstància.
En cas d’empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells casos en què el
sol·licitant acredite situació de discapacitat, com també el fet de no haver gaudit l’estudiant una beca
a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.
BASE VUITENA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES
BEQUES.

- President: el de la Corporació, Sr. Andreu Salom Porta, Alcalde-President i com suplent,
Sra. Pilar Huertas Villarroya, Regidora Municipal.
- Secretaria: Sra. Lina Bautista Martínez, Tècnica d’Administració General; suplent Eva
Martínez Viñerta, Agent de desenvolupament local.
- Vocals:
- Sr. Lluís Ribera i Martínez; Tècnic Municipal de Joventut, suplent: Sr. Manuel
Alarcón Bisbal, Agent de desenvolupament local.
- Sr. Albí Rosell Colomer, Psicòleg Municipal, i com a suplent, Sra. Teresa Llopis
Pérez, Psicòloga municipal.
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les
comprovacions que estime necessàries per a una millor qualificació dels mèrits adduïts.
Una vegada finalitzat l’estudi corresponent dels expedients de cada un dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà la proposta d’adjudicació de les beques, perquè les dictamine i
s’aproven, 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’adequa a les característiques concretes necessàries per al correcte desenvolupament d’aquesta.
L’entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que en faran el seguiment i la coordinació i,
a més, ordenaran l’activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les activitats
esmentades, que no superarà les 30 hores setmanals per becari/ària.
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Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà
integrada pels membres següents:

BASE NOVENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES
1. Aquest beca és incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o
anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’aquesta regla autoritza la corporació
municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
2. La participació dels/les becaris/àries 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.
3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultaran d’aplicació les
obligacions arreplegades en l’article 14 de la Llei General de Subvencions. 4. Són obligacions
dels/les becaris/àries:
1.- Desenvolupar les seues activitats a les dependències municipals que li siguen
indicades pel seu tutor
2.- Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’aquestes beques, que hauran de
ser realitzades seguint les indicacions del tutor/a .
3.- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a.
4.- Elaborar una memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a, omplint
l’annex II.
5. 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.
6. Davant de les renúncies, les baixes o la finalització del període de vigència, es
procedirà a cobrir la beca pel temps restant, amb l’aspirant segons l’ordre de puntuació que haja
resultat del procés de selecció.
7. Els becaris hauran d’aportar Certificació negativa del Registre Central de
delinqüents sexuals.
BASE DESENA. PRESSUPOST.

BASE ONZENA. INFORMACIÓ RESPECTE DE LES DADES RECOLLIDES
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.
El fitxer queda sota la responsabilitat de l’Ajuntament de l’Alcúdia (c/ Pintor Vergara, 28,
46250 l’Alcúdia).
La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de
contractació d’aquest personal.
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El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida
3370722601 DESPESES DIVERSES LUDOTECA del Pressupost de Despeses de la corporació de
l’any 2018.

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.
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.
BASE DOTZENA. EFECTES.
La present resolució entra en vigor l'endemà de la publicació del extracte en el Butlletí
Oficial de la Província de València.
Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a via administrativa, es pot interposar
un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que determina l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, dins del termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació davant els Jutjat del Contenciós Administratiu de
Valencia. També podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del Ple de
l'ajuntament de l'Alcúdia en el termini d'un mes a comptar des de l'esmentada data; tot això d'acord
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Sotmès a votació el dictamen, s’acorda per unanimitat.
I, perquè conste, estenc aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde, amb
l’advertència de que l’acta que es refereix a aquest acord encara no ha sigut aprovada i a reserva per
tant dels termes que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent.
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Document signat electrònicament al marge.

