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BASES DE L’AJUNTAMENT D´ALZIRA PER A LA CONCESSIÓ DE 35 BEQUES DE
FORMACIÓ “LA DIPU ET BECA” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
EXERCICI 2019.

BASE PRIMERA.- Objecte i nombre de beques
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 35 beques
en les següents titulacions acadèmiques:
ESTUDIS
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L’objectiu fonamental de les presents bases és la formació dels estudiants en l’àmbit
local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua
formació. En eixe sentit i a fi de beneficiar els estudiants, l’Ajuntament d’Alzira s’ha
adherit al programa de la Diputació de València “Pràctiques Formatives per a Jóvens”
(La Dipu et Beca).

FAMÍLIA PROFESSIONAL

TITULACIONS

Activitats físiques i esportives

CFGS Animació activitats físiques i esportives.

Administració I Gestió
Informàtica i
FORMACIÓ
PROFESSIONAL Comunicacions

CFGM Gestió Administrativa
CFGS Administració i Finances
CFGS Desenrotllament d’Aplicacions Web

Servicis socioculturals i a la
comunitat

CFGS Animació Sociocultural i turística

Edificació i obra civil

CFGS Projectes Edificació

ESTUDIS
GRAUS
UNIVERSITARIS
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La concessió del nombre concret en cada una de les titulacions queda supeditat al
perfil dels sol·licitants d’esta convocatòria oferida per l’Ajuntament d’Alzira, podent
quedar deserta alguna titulació oferida per falta de candidats, sent substituïda per un
altra de les publicades.
BASE SEGONA.- DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES.
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Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals,
que s’abonaran en períodes vençuts; són cofinançats per la Diputació de València en
un 80%; i l’Ajuntament es fa càrrec de l’import restant. En aquells supòsits que
impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.
A la quantia bruta a percebre pel becari/ària li s’ aplicarà el percentatge de retenció
corresponent, d’acord a la normativa reguladora de la cotització a la Seguretat Social,
així com la retenció en concepte d’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques
que resulte d’aplicació, en el seu cas.
El període de duració màxim de les beques serà de dos mesos; començarà l´1 de
juliol de 2019 i finalitzarà el 31 d’agost de 2019; la duració inicial mínima podrà ser
de 15 dies, la qual es podrà prorrogar, si és el cas, fins al màxim de dos mesos.
El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de
juliol i agost, i la duració de les beques en cap cas no es podrà prolongar més enllà del
mes d’agost.
La dedicació dels/de les becaris/àries serà de 20 hores setmanals, a raó de 4 hores
diàries, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13 hores, tret que pel normal
funcionament del centre on es realitzen les practiques s’establisca un altre horari.
BASE TERCERA.- REQUISITS
Les beques objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran per concurrència competitiva
entre les persones candidates, que reunisquen els següents requisits abans de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment
dins de l’esmentat termini:
1. Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València;
requisit éste que ha de 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: ensenyaments
universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de
conformitat amb la normativa vigent; en ensenyances artístiques superiors o
màster oficial impartit per les universitats, que complisquen els requisits
establerts en l’article segon punt 2 de la convocatòria de la Diputació de
València, l’extracte de la qual va ser publicat en el BOP núm. 106 de 4 de juny
de 2019, o cicles formatius de Formació Professional, corresponents a les
famílies que es relacionen en l’annex.
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 davant
de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració
responsable.
6. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, com
també, no realitzar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
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Amb l’objectiu de garantir la màxima difusió d’estes beques entre els estudiants tindran
preferència els que no hagen sigut beneficiaris d’estes beques en edicions anteriors,
sempre que ho permeta el perfil dels sol·licitants.
Requisits imprescindibles
Serà requisit IMPRESCINDIBLE per a participar en el present procés selectiu, que els
interessats aporten els documents* acreditatius del compliment dels requisits exigits en
el paràgraf anterior, dins del termini de presentació de sol·licituds de la present
convocatòria:
-

Document acreditatiu de matrícula del curs que l’aspirant es trobe realitzant
durant el present any acadèmic 2018-2019, relatiu a qualsevol de les
ensenyances oficials oferides en la Base primera, o certificat emès a l’efecte.
En cas de residir en localitat de la província de València, diferent d’Alzira,
certificat d’empadronament acreditatiu de residencia en la localitat de què es
tracte.
Els requisits 4, 5 i 6 s’acreditaran mitjançant declaració responsable emesa en
la sol·licitud de participació.

La NO APORTACIÓ de qualsevol document que justifique els dits requisits implicarà
l’exclusió de la present convocatòria.
BASE QUARTA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
El termini de presentació de sol·licituds serà des del día següent a la publicació de
les bases en el tauler de novetats de la web www.idea-alzira.com, municipal:
www.alzira.es i en el tauler d’anuncis de IDEA, fins el 18-06-2019, ambdós
inclosos.
Les persones interessades presentaran sol·licitud de participació en la present
convocatòria segons el model inclòs en l’annex 1 d’estes Bases, a través de la CLAU
Oficina d’Atenció Ciutadana d’este Ajuntament o per qualsevol dels procediments
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establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i/o també a través del Portal de
la Ciutadania (Seu Electrònica d’esta corporació).
BASE CINQUENA.- MÈRITS I CRITERIS DE VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS
ELS MÈRITS QUE ES VULLGUEN FER VALDRE HAURAN D’ACOMPANYAR EL
DOCUMENT DE SOL·LICITUD, degudament documentats, d’acord amb el següent
barem:
Puntuació màxima: 30 punts*

2.- Expedient acadèmic aportat…………………….fins 4.5 punts.
En este apartat es valorarà:
- Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat.
- Curs en què està matriculat el/la aspirant.
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1.- Empadronament: Veïnat al municipi d´Alzira……..……………………6 punts.

a)Nota mitjana expedient acadèmic: …………………..............………. fins 2.5 punts.
Es valorarà segons el següent desglossament:
NOTA

PUNTUACIÓ

5-5.99
6-6.99
7-7.99
8-8.99
9-9.99

0.3
1
1.3
2
2.5

b) Curs en què està matriculat el/la aspirant: …………………………. fins 2 punts.
Estes circumstàncies es valoraran de la següent forma:
a) Segons titulacions:
Ensenyances universitàries:
CURSOS

DIPLOMATURES*
LLICENCIATURES
GRAUS
MASTERS
PUNTUACIÓ

1r
1r
1r
0.5

2n
2n
1º
1

2n
3r
3r
2n
1.5

3r
4t-5é
4t
2

(*) Si estan vigents diplomatures en les titulacions oferides.
Cicles Formatius:
GRAU MITJÀ

CURS
PUNTUACIÒ

1r
0.5

GRAU SUPERIOR

2n
1

1r
1.5

2n
2

3. Formació complementària: …………………..............................……. fins 1.5 punts.

pàg. 5

b) Els treballs específics relacionats amb l’objecte de la beca, jornades i
seminaris:

c) Cursos específics relacionats amb l’objecte de la convocatòria: Es valorarà fins
a un màxim de 0.75 punts la realització de cursos de formació professional
per a l’ocupació de LABORA relacionats amb la convocatòria, així com altres
que siguen certificats per SEPE, entitas i/o organismes públics homologats a
l’efecte, d’acord al següent:
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Els treballs d’investigació, jornades i seminaris, els quals han de estar
relacionats amb l’objecte de la beca, i certificats per la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, universitats, entitats i
organismes oficials i/o homologats, es valoraran fins a un màxim de 0.75,
segons l’escala establida en el punt següent.

- Duració del curs de 100 o mes hores:
- Duració del curs de 75 a 99 hores:
- Duració del curs de 50 a 74 hores:
- Duració del curs de 25 a 49 hores:
- Duració del curs de 12 a 24 hores:

0.75 punts.
0.55 punts.
0.35 punts.
0.25 punts.
0.10 punts.

4.- Situació socioeconòmica de la unitat familiar……………………...màxim 9 punts.
4.1.- Membres de la unitat familiar (1r grau) que convisquen amb el/la sol·licitant, i
quede acreditada que la dita convivència és anterior a la publicació de la present
convocatòria per la Diputació de València el 04-06-2019, i es troben desocupats i
inscrits amb la oficina Servef corresponent abans d’esta data de manera
ininterrompuda:
-

Un membre desocupat, perceptor de prestació contributiva per desocupació o
subsidi ..........................…………………………………………………..2.5 punts.
Dos
membres
que
s’hi
troben
en
la
situació
anterior………...........................................……………………………...5 punts.
Un membre desocupat, que no siga beneficiari de cap prestació econòmica
........................………….. …………………………….…………………..4.5 punts.
Dos membres que s’hi troben en la situació anterior ………………... 9 punts.

Se valorarà de la mateixa manera als membres de la unitat familiar (1r grau) que
convisquen amb el/la sol·licitant, sense tindre en compte la data de publicació d’esta
convocatòria (04-06-2019), en els supòsits que es troben en situació legal de
desocupació a causa d’una extinció contractual amb posterioritat a esta data sempre
que ho justifiquen documentalment.
5.- No haver sigut beneficiari/ària d’estes beques en edicions anteriors……….4.5
punts.
6.- Coneixements del Valencià:…………………………………..Fins a 3 punts.
Els coneixements del valencià seran valorats d’acord als títols establits per la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, o els certificats emesos per la Escola
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Oficial d’Idiomes:
a) Nivell Oral/ A2_______ 0,80 punts.
b) Nivell Elemental/ B1 __ 1,90 punts.
c) Nivell Mitjà/ C1 ______ 2,30 punts.
d) Nivell Superior/ C2 ___ 3 punts.
7.- Coneixements idiomes comunitaris: ……………..Fins 1.5 punts

A1: 0'20 Punts
A2: 0'40 Punts
B1: 0'60 Punts
B2: 0'80 Punts
C1: 1'20 Punts
C2: 1'50 Punts
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Estos mèrits seran valorats d’acord amb el Marc Europeu Comú de referència per a les
llengües, acreditats per la Escola Oficial d’Idiomes o per les Instituciones establides en
el Decret 61/2013 de 17 de maig del Consell:

En cas d´empat de puntuacions es decidirà a favor de la sol·licitud que acredite o tinga
la millor puntuació en els següents apartats i d’acord a l’ordre establit:
-

Discapacitat del/de la sol·licitant.
No haver gaudit l’estudiant d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.
No haver sigut beneficiari d’estes beques en edicions anteriors
Empadronament: veïnat al municipi d’Alzira
Membres de la unitat familiar sense cap tipus de prestació econòmica.
Nota mitjana de l’expedient acadèmic.

(*) Els criteris per a seleccionar als/les destinataris/àries d’este programa de pràctiques
formatives es troben ponderats, d’acord a allò establert en la convocatòria d’este
Programa de la Diputació de València de 04/06/2019.
BASE SISENA.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD DE
PARTICIPACIÓ EN ESTE PROCÉS SELECTIU
1.- La documentació que justifique el compliment dels requisits exigits en la Base
Tercera d’esta convocatòria té caràcter IMPRESCINDIBLE, per tant la NO
APORTACIÓ d’estos documents suposarà l’exclusió de la sol·licitud de la
convocatòria.
2.- Els documents que justifiquen qualsevol circumstància del barem establit en la
Base Cinquena tindran el caràcter d’opcional:
a) Quan es vullga acreditar el mèrit 4.1 de la base cinquena:
 Còpia del llibre de família.

pàg. 7

 Certificat emès per l’Oficina del SEPE que justifique la condició de
beneficiari o no de prestacions, i tan sols en cas de ser perceptor de
prestacions la resolució aprovatòria de la mateixa, llevat que emeta
autorització expressa a favor de l'Ajuntament d'Alzira per a verificar tal
circumstància
 Document acreditatiu de l’extinció contractual del membre de la unitat familiar,
quan es vullga que es valore el mèrit 4.1, últim paràgraf.
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 Documentació dels membres de la unitat familiar que convisquen amb l’
estudiant que justifiquen la seua condició de desocupat i inscrit en LABORA,
així com si són o no perceptors de prestacions públiques:
 Còpia del DARDE de LABORA, acompanyat del certificat de situació
de desocupació emès pel Director de l’oficina d’ocupació_LABORA.
El dit certificat es pot obtindre per via telemàtica en la pàgina web de
LABORA, a través del codi Autoservef indicat en el DARDE:
“Emissió de certificats; certificat d’inscripció, o de situació laboral”.

b) Còpia de l’expedient acadèmic corresponent al curs anterior al que està cursant
en el moment de la sol·licitud, amb un resum o extracte en què hi consten les
asignatures i crèdits de que consta el Cicle de Formació Professional o estudis
universitaris, i els superats per l’aspirant amb la nota mitjana ponderada.
En cas que l´/la estudiant no dispose d’expedient acadèmic del curs anterior,
per estar realitzant el primer curs dels estudis de què es tracte, haurà d’aportar
la nota mitjana o el títol que ha permés l’accés als dits estudis.
c) Còpia de la resta de mèrits que vullguen aportar-se per a la valoració establida
en la Base cinquena.
No s’admetran documents que justifiquen els mèrits amb posterioritat a la
finalització del termini de presentació d’instàncies.
BASE SETENA- COMISSIÓ 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:
PRESIDENT:
Titular: Carmen Herrero Pardo.
Suplent: Jordi Mena Ivars.
SECRETÀRIA:
Titular: Núria Gómez Burgal.
Suplent: Mª Carmen Sánchez-Pastor Arroyo.
VOCALS:
Titular: Sergio Piera Pérez.
Suplent: Ana Mª Iborra Moreno.
adl@idea-alzira.com Tel. 96 245 51 01 · C/ Sant Roc, 6 · 46600 Alzira · www.alzira.es·

pàg. 8

Titular: Agustí Ferrer Clari.
Suplent: Llorenç Pérez Payà
Titular: Cristina Alcudia Folgado.
Suplent: Jose Manuel González Valls
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.
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La Comissió es reunirà per a valorar totes les sol·licituds presentades per a participar
en este procés selectiu, d’acord a allò establert en la Base Cinquena.
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 de la Junta de Govern Local o, en el
seu cas, 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’esta.
L’entitat local nomenarà un o més tutors 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 20 hores setmanals per part del becari.
BASE HUITENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS I INCIDÈNCIES.
1. Estes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de
semblant o anàloga finalitat, o activitat laboral que interferisca amb el seu objecte i/o
dificulte el compliment de les obligacions derivades de l’acompliment de la mateixa. La
infracció d’esta regla autoritza la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
2. La participació dels/de les becaris/àries en este programa de formació té caràcter
formatiu, sense que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre
els becaris i esta 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’estes 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.
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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, segons l’orde de puntuació que haja
resultat del procés de selecció.

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec de la
partida “La Dipu te Beca” del pressupost de despeses de la corporació de l’any 2019.
L’import total pressupostat per a esta convocatòria ascendix a 10.388,70 €: 7.000 €
corresponent al 20% d’aportació de l’entitat al programa de pràctiques, i 3.388,70 €
relatius a la cotització a la seguretat social corresponent a l’empresa.
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BASE NOVENA.- PRESSUPOST.

Alzira, 7 de juny de 2019.
L’alcalde

Diego Gómez Garcia

DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA
Fecha firma: 10/06/2019 13:10:44
ALCALDE-PRESIDENTE
AJUNTAMENT ALZIRA
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