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BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRACTIQUES DE 
FORMACIÓ PER A L’ESPAI JOVE CENTRE SOCIAL MONTORTAL  I ALTRES,  I  
PER A LA LUDOTECA INFANTIL. 
 
1.- Objecte. 
Les beques tenen l’objecte de contribuir a la formació pràctica de persones en el 
funcionament de la Ludoteca Infantil, en el local municipal situat en l’avinguda Calvo Acacio, 
i en el funcionament de l’Espai Jove en el Centre Social de Montortal, així com en activitats 
educatives i culturals en la Biblioteca Municipal i en la Casa de la Cultura. 
 
Les pràctiques a realitzar en la Ludoteca infantil seran referents a la programació d’activitats 
lúdiques diferenciades en dos nivells: 1er nivell alumnes d’educació infantil i primer cicle de 
primària; i 2on nivell: alumnes de segon i tercer cicle de primària. 
 
Les pràctiques a realitzar en l’Espai Jove de Montortal inclouran, a més de les activitats 
lúdiques, accions encaminades a facilitar la integració social de xiquets i joves de l’entorn. 
Les realitzades en la Biblioteca Municipal i en la Casa de la Cultura serà encaminades a 
organitzar i dinamitzar  activitats educatives i culturals. 
 
Les presents beques no estan subjectes a la política de competència de la Unió Europea en 
matèria d’ajudes públiques, i en lo no previst en les presents bases s’aplicarà amb caràcter 
supletori la legislació estatal en matèria de subvencions. 
  
2.- Requisits dels sol·licitants 
Podran concursar totes aquelles persones que reuneixen els següents requisits: 

1. Tindre 18 anys complits. 
2. Estar empadronat en el municipi de l’Alcúdia, al menys amb una antiguitat de sis 

mesos a l’últim dia de presentació de sol.licitutds.  
3. Estar en possessió del títol d’animador sociocultural, monitor de temps lliure o 

titulació acadèmica educativa. 
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. 
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 gaudir d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no 

desenrotllar una activitat laboral regular durant el període de gaudi de la beca. 
 
3.- Dotació i duració de les beques. 
1. Es concediran fins a tres beques per a la Ludoteca infantil, cadascuna de les quals tindrà una 
dotació mensual de 400 euros integres durant tot el període de duració, i una per a l’Espai Jove 
de 500 euros mensuals. Aquesta quantia s’entendrà en brut i s’hi haurà de practicar-se la 
retenció corresponent a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i les altres 
que, si fa el cas, puguen correspondre. 
 
2. Les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d’ajuda 
econòmica per a les despeses que la beca comporta. 
 
3. Durant el període de vigència de la beca i a fi que la quantia de l’ajuda concedida no es veja 
indirectament minvada, es podran abonar ajudes complementàries per a compensar les 
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despeses derivades de l’assistència a cursos, seminaris, esdeveniments o altres activitats que, a 
consideració del tutor o tutora responsables de la formació, s’entenguen necessaris o 
convenients als propòsits de’esta. 

 
4. La duració de les beques serà mensual, amb la possibilitat de prorroga tàcita mensualment 
des de la data de l’adjudicació, sent la duració màxima de dotze mesos. 
 
El període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat d’una nova convocatòria per un 
període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària 
corresponent i l’exercici de l’activitat que s’estiga efectuant ho requerisca o aconselle. 
  
5. Esta convocatòria i la concessió de les beques es condicionen a la previsió del crèdit 
adequat i suficient en el pressupost municipal. 
  
4.- Formulació de les sol·licituds. 
Els impresos de sol·licitud es presentaran i estaran a disposició de les persones interessades en 
el registre general de l’Ajuntament de l’Alcúdia. 
 
Els interessats hauran de presentar els impresos junt amb la següent documentació: 
a). Fotocòpia del D.N.I. 
b). Declaració jurada de 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. 
c). Declaració jurada de no estar gaudint d’un altra beca o ajuda que poguera concedir-se per 
la mateixa o similar activitat, o compromís d’opció en cas de resultar adjudicatari, així com no 
desenrotllar una activitat laboral regular durant el període de gaudi de la beca. 
d). Currículum amb acreditació amb fotocopia dels documents que justifiquen les 
circumstàncies al·legades: estudis, títols, cursos, mèrits…. 
 
La documentació exigida o al·legada per les persones sol·licitants es presentaran mitjançant 
fotocopia, podent requerir els originals per a la seua comprovació.   
 
5.- Termini de presentació de les sol·licituds. 
El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals, comtats des de la 
publicació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de L’Alcúdia i de la 
pàgina web www.lalcudia.com . 
 
6.- Selecció. 
 
6.1. La selecció dels becaris es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i la valoració 
dels candidats s’efectuarà d’acord amb el barem següent:  
 
1.- Experiència professional o becat en temes relacionats amb l’activitat a desenvolupar en 
Ludoteques municipals, Espais Joves, Escoles d’Estiu, a raó de 0.10 punts per mes, màxim 5 
punts. 
2.- Per coneixements de valencià, acreditats per organismes oficials i equivalències establertes 
per la “Junta Qualificadora de València”, màxim 2 punts: 1 punt pel nivell elemental, 1.50 pel 
mitjà i 2 pel superior. 
3.- 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 
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màxim 2 punt, a raó de 1 punt  per cicle  de grau superior o diplomatura i 2 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). 
Diplomatures: Magisteri, Educació Social. 
Llicenciatures: Pedagogia, Psicopedagogia. 
Graus: Grau en Pedagogia, Educació Infantil, en Educació Primària ien Educació Social. 
 
4.- Per estar aturat, demostrable amb informe de vida laboral i  amb la targeta de demanda 
d'ocupació expedida per qualsevol oficina del Servef, prenent com a referència la data 
d'inscripció (DARDE), màxim 3 punts, a raó de 0.50 punts per cada tres mesos.  
 
5. Per no haver-se beneficiat en els 3 anys anteriors d’aquesta beca 3 punts. 
Per no haver-se beneficiat en els 2 anys anteriors d’aquesta beca 2 punts. 
Per no haver-se beneficiat en l’any anterior d’aquesta beca 1 punt. 
 
6.2. El procés de selecció serà el següent: 
 
1.- Els mèrits de cada sol·licitant s’avaluaran d’acord amb la documentació aportada. 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, la Comissió Avaluadora o l’Ajuntament pot demanar 
als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que 
hagen estat objecte de valoració 
2.- Finalitzada la valoració de mèrits, la comissió elevarà una proposta de concessió de beques 
que contindrà la relació de beneficiaris per l’ordre de puntuació aconseguida. Aquesta 
proposta podrà contenir una borsa de reserva per a cobrir les vacants que puguem produir-se 
per renúncia o abandonament i, si és el cas, per a la concessió de noves beques. 
3.- En cas d’empat, es consideraran mèrits preferents l’experiència en el funcionament de 
Ludoteques infantils i d’Espais Joves. 
 
A la vista de les sol·licituds presentades es podrà declarar deserta, totalment o parcialment,  
l’adjudicació de les beques convocades. 
 
7.- Comissió avaluadora i concessió de les beques. 
Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà 
integrada pels membres següent: 

 
− President: L’Alcalde o Regidor en qui delegue. 
 
− Vocal:  

• L’animador juvenil municipal 
• Un agent de desenvolupament local municipal. 
 

 Actuarà de secretari , la Secretaria de la Corporació o funcionari de carrera en qui 
delegue. 
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Podran assistir, amb veu i sense vot, un representat per cadascun dels grups polítics 
municipals.  
 
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les 
comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts. 
 
Una vegada finalitzat el sistema de selecció previst, la comissió avaluadora 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. 
 
8.- Obligacions, incidències i tutoria del becat 
 
1.- Els becaris abans de començar a gaudir de la beca, hauran de presentar la documentació 
acreditativa del compliment de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i de 
complir la resta de requisits establerts en la base segona.  
 
2.- La beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda que pogueren concedir-se per la 
mateixa o similar activitat. La infracció de aquesta regla deixa anul·lada la concessió de la 
beca. 
 
3.- La condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral ni funcionarial amb 
l’Ajuntament de l’Alcúdia. 
 
4.- Els becaris, una vegada adjudicades les beques, estaran obligats a tenir una dedicació a les 
activitats objecte d’aquesta, que se distribuiran de la forma en què s’organitze, i baix la 
supervisió de l’animador juvenil, amb el següent màxim setmanal: 

 
Ludoteca: 20 hores setmanals.  
 
Espai Jove/activitats culturals: 25 hores setmanals. 
      

6.- Al final del període de la beca, el becari haurà de realitzar una memòria sobre els 
coneixements i les experiències obtingudes en les practiques. 

 
7.- L’incompliment de les seus obligacions per part del becat comportarà la pèrdua de la beca, 
amb obligació inclòs de devolució de l’import cobrat, això en proporció i atenent a la 
naturalesa  de les obligacions no acomplides. 
 
8.- L’Ajuntament de L’Alcudia resoldrà les incidències que es produesquen durant el període 
de la beca i podrà deixar sense efecte la mateixa, prèvia audiència de l’interessat, en cas de que 
no realitzarà l’activitat que motiva la concessió o deixarà de reunir els requisits exigits. 
 
9.- La renuncia a la beca suposarà la pèrdua de tots els drets inherents, i per tant, el seu import 
deixarà de percebre’s a partir d’eixe moment. 
 
10.- Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases serà resolta per resolució 
d’alcaldia. 
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9. VINCULACIÓ DE LES BASES 

_12Les presents Bases vinculen a l'Ajuntament, a la comissió avaluadora i als que 
participen en les beques. Tant les Bases, com tots els actes administratius que deriven de la 
convocatòria i de l’actuació de la comissió avaluadora  podran ser impugnats pels interessats 
en els casos, terminis i forma establida en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
_10.- 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. 

 
11.- RECURSOS 

Contra estes Bases, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs 
potestatiu de reposició davant de l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir de 
l'endemà a la seua publicació. 

_També podrà interposar-se alternativament recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat contenciós administratiu amb seu en Valencia, en el termini de dos mesos, de 
conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú -LRJPAC-, i els articles 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Sense perjuí que els interessats 
puguen interposar qualsevol altre recurs que siga procedent i estimen oportú. 
 

L’Alcúdia, 29 d’agost de 2016. 
L’ALCALDE 

Andreu Salom Porta 
 
 
DILIGÈNCIA per a fer constar que aquestes bases han sigut aprovades per resolució d’Alcaldia de 
data 31 d’agost de 2016. 

L’Alcúdia,  31 d’agost de 2016.   
LA SECRETARIA 

 


