
Òrgan que sol·licita l'informe: Regidoria d'Ocupació.
Òrgan que emet l'informe: Agència de Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica
Objecte: Elaboració de les Bases que han de regir la convocatòria “La *Dipu et Beca” 2019.
Àmbit i programa de la despesa afectada: 2410-48100 Premis, Beques promoció de l'ocupació.

INFORME/PROPOSTA

Amb data 4 de juny de 2019 es rep encàrrec de l'Alcalde per a la tramitació de les Beques
de pràctiques de Formació en el marc del Programa Pràctiques Formatives per a Joves de la
Diputació de València.

Vistes  les  necessitats  dels  diferents  departaments  i  el  sondeig  de  realització  d'estudis
realitzat  entre  els/les  joves  estudiants  que s'han  interessat  per  la  convocatòria,  es  presenten
annexes al present informe la proposta de Bases per a la convocatòria 2019, segons la Base
cinquena de la convocatòria.

LA DIRECTORA DE L’ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL I
PROMOCIÓ SOCIOECONÒMICA
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ANNEX I

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 7 BEQUES DE FORMACIÓ LA DIPU ET BECA DE
L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES EN EL MARC DEL PROGRAMA PRÀCTIQUES

FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. ANY 2019

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 de la seua formació. En
aquest sentit, i amb la finalitat de beneficiar als estudiants, l'Ajuntament d'Almussafes s'ha adherit
al programa de la Diputació de València “Pràctiques formatives per a joves” (La Dipu et Beca).

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques.
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 7 beques.

Els/les becaris/as sol·licitaran les àrees per ordre de preferència i aniran destinats al departament
més adequat segons la seua titulació en les àrees d'activitat següents:
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ÀREA CARACTERÍSTIQUES DE LES 
BEQUES

ESTUDIS REQUERITS

Secretaria/ 
intervenció i Arxiu

2 beques

Tasques:
Beca 1:
- Informació i Atenció al públic
- Utilització de Base de dades

Beca 2:
- Utilització de Base de dades
- Ordenació i transcripció de fons 
documentals

Horari: 20h setmanals al matí.

Beca 1: Secretaria/intervenció
Grau:
Gestió i Administració Pública

Beca 2: Arxiu:
Graus:
- Historia
- Filologia
- Informació i Documentació

i, en defecte d'això, aquells relacionats 
amb l'àrea.

Urbanisme

2 beques

Tasques:
Beca 1:
- Informació i atenció al públic
- Actualització de base de dades.

Beca 2: 
Suport a les tasques d'enginyeria i 
manteniment

Horari: 20 h setmanals al matí.

Beca 1:
Grau:
Gestió i Administració Pública

Beca 2:
Grau:
Enginyeria Electrònica

i en defecte d'això, aquells relacionats 
amb l'àrea

Esports, Cultura i 
Joventut

2 beques

Tasques: 

- Bibliopiscina.
- Atenció al públic.
- Animació i esbarjo en piscines.

Horari:
20 h setmanals a torns de dilluns a dissabte

Graus:
- Magisteri
- Farmàcia
- Infermeria

CFGM:
Atenció a la Dependència

i en defecte d'això, aquelles 
relacionades amb l'àrea

Desenvolupament 
Local.

1 beca

Tasques:
- Informació i atenció al públic
- Actualització de base de dades.
- Cerca d'informació i anàlisi del mercat de 
treball.

Horari: 20 h setmanals al matí.

Graus:
- Relacions laborals.
- Gestió i Administració Pública.

i en defecte d'això, aquelles 
relacionades amb l'àrea.

La  concessió  del  número  concret  en  cadascuna  de  les  àrees  queda  supeditat  al  perfil  dels
sol·licitants d'aquesta convocatòria i la seua puntuació.

En el cas de quedar cap vacant de les àrees, la comissió avaluadora, prèvia consulta amb la resta
d'àrees,  adjudicarà  les  places  vacants  segons  la  puntuació  i  disponibilitat  en  els  diferents
departaments.

BASE SEGONA. Dotació, pagament i duració de les beques.
Cadascuna  de  les  beques  està  dotada  amb un  import  de  500,00  euros  bruts  mensuals  que
s'abonaran en períodes vençuts,  seran cofinançats per  la  Diputació de València en un 80% i
l'Ajuntament d'Almussafes es farà càrrec de 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 de 2019 i finalitzarà com a màxim el 31
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d'agost de 2019, sent la duració màxima de 2 mesos.

El període de gaudi 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'aquesta  convocatòria  s'adjudicaran  mitjançant  concurrència  competitiva
entre  les  persones  aspirants  a  aquestes,  que  reunisquen  els  següents  requisits  abans  de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds i l'acrediten documentalment:
    1. Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la Província de València; requisit aquest
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 dels  següents ensenyaments oficials: ensenyaments universitaris
oficials  de Grau,  Diplomatura  o  Llicenciatura,  o  equivalents,  de conformitat  amb la  normativa
vigent;  en  ensenyaments  artístics  superiors  o  màster  oficial  impartit  per  les  Universitats  que
complisquen els requisits establits en l'article segon punt 2 de la convocatòria de la Diputació,
l'extracte  de  la  qual  va  ser  publicat  amb data  4  de  juny  de  2019,  BOP núm.  106,  o  Cicles
Formatius de Formació Professional, corresponents a les famílies que es relacionen en l'annex I
de les bases de la Diputació, totes elles segons els requisits exigits per a cada beca.
    4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003,
de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  la  qual  cosa  acreditarà  mitjançant  declaració
responsable.

    5. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, enfront de la seguretat
social  i  no  tindre  deutes  pendents  amb  l'Ajuntament  d'Almussafes,  la  qual  cosa  s'acreditarà
mitjançant declaració responsable.
    6. No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat així com no
desenvolupar una activitat laboral que resulte incompatible amb el gaudi de la beca i sempre que
no interferisca amb l'horari  o objecte de la  beca i/o dificulte  el  compliment de les obligacions
derivades de l'acompliment d'aquesta, segons el parer de l'entitat responsable de la convocatòria.
       
Amb la  finalitat  de  garantir  la  màxima difusió  d'aquestes  beques  entre  els  estudiants  tindran
preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris d'aquestes beques en edicions anteriors,
sempre que el perfil dels sol·licitants ho permeta. (S'acreditarà mitjançant declaració responsable).

BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar al
costat d'aquestes.
El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des de l'endemà a la publicació de l'anunci
d'aquestes Bases en el Tauler d'anuncis municipal i la pàgina web www.almussafes.es fins al dia
14 de juny de 2019.
Les sol·licituds,  presentades en el  model de sol·licitud que s'inclou com a Annex I  es podran
presentar telemàticament a través del tràmit establit a aquest efecte en la Seu Electrònica, en el
Registre Auxiliar de l'Agència de Desenvolupament Local situat en Carrer *Drassanes, S/N, en el
Registre General de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  mitjançant
imprés normalitzat de sol·licitud, el qual estarà disponible en l'Agència de Desenvolupament Local,
l’IMAC  i  la  pàgina  web  www.almussafes.es.  A  les  sol·licituds  hauran  d'acompanyar-se  els
justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen.

Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants hauran d'entregar la següent documentació:

    • Certificat de Convivència:
Residents a Almussafes: el certificat l'aportarà l'Ajuntament.
No residents a Almussafes: hauran d'aportar Certificat de Convivència en algun municipi de
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la Província de València.
    • Cicles Formatius de Formació Professional, corresponents a les famílies que es relacionen en
l'annex I de les bases de la Diputació:
-. Documentació acreditativa d'estar cursant ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació
Professional. (Matrícula del curs 2018-2019).
-. Expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el
moment de la sol·licitud on conste la nota mitjana (curs 2017/2018)
    • Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o equivalents, de
conformitat amb la normativa vigent; en ensenyaments artístics superiors o màster oficial impartit
per  les  Universitats  que  complisquen  els  requisits  establits  en  l'article  segon  punt  2  de  la
convocatòria de la Diputació, l'extracte de la qual va ser publicat amb data 4 de juny de 2019, BOP
núm. 106
      -. Certificat o document acreditatiu de matrícula actual, on conste l'extracte de l'expedient
acadèmic consolidat amb els crèdits obtinguts, les notes i nota mitjana ponderada.
      -.  Universitaris  de primer  any:  expedient  acadèmic corresponent  al  curs immediatament
anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud on conste la nota mitjana (curs
2017/2018)
    • Els estudiants que cursen Màster oficial de la Universitat hauran d'acreditar la carrera que els
dona accés al màster.
    • Documents que acrediten els mèrits.
    • Declaració de la renda de l'any 2017 de tots els membres de la Unitat Familiar o autorització
de tots els membres perquè des dels serveis de l'Ajuntament puguen accedir a aquestes dades.
    • Declaració jurada que no s'ha gaudit de beca d'estudi durant el curs 2018/2019.
    • Fotocòpia del certificat de discapacitat superior al 33%, si és el cas.

BASE CINQUENA. Requisits i mèrits
Els mèrits que es baremen a l'efecte d'aquesta convocatòria són els següents:
    1. Estar empadronat en el municipi d'Almussafes un mínim d'un any immediatament anterior a
la publicació de la convocatòria: 20 punts.

2. Expedient acadèmic aportat del curs immediatament anterior. Fins a 15 punts. 
Es realitza la mitjana de les notes de l'expedient acadèmic, atorgant 15 punts a la màxima
puntuació (10) i aplicant proporcionalment la mitjana obtinguda.
(En el  cas que l'any anterior  no haja estat matriculat  s'aportarà l'últim expedient  acadèmic
anterior al curs que s'estiga cursant actualment).

3. Coneixements de Valencià Certificats per la Junta Qualificadora o Equivalent:  Fins a  10
punts.

Coneixements de Valencià Grau Mitjà 5 punts.
Coneixements de Valencià Grau Superior 10 Punts.

 4. Formació complementària: altres mèrits com, cursos específics en la matèria, jornades,
seminaris relacionats amb els ensenyaments que s'estan realitzant i el departament al qual
s'opte,  coneixements  d'informàtica.  Es  valoraran  altres  estudis  relacionats  sempre  que  no
siguen els que donen accés a l'estudis que s'estiguen cursant en l'actualitat.       
       
Es valoraran els cursos de duració a partir de 10 hores: Fins a 5 punts.
0,025 punts per hora.

    5. Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant. Fins a 30 punts.
       

Aquesta situació s'acreditarà mitjançant la declaració de la renda de l'any 2017 de tots
els membres de la Unitat Familiar.

S'entendrà per  Unitat  Familiar:  La integrada per  l'interessat,  el  cònjuge,  parella  de fet
legalment constituïda i familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o en
qualsevol cas, per adopció i acolliment, sempre que convisquen amb el sol·licitant.
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Per al calcule de les rendes se sumaren els ingressos de tots els integrants de la unitat
familiar, dividida pel numere de membres que la componen.

La comissió farà ús de les dades del Padró Municipal per a comprovar la convivència de la
Unitat Familiar. Als efectes s'entendrà el domicili a la data de publicació de les bases, excepte
força major acreditada documentalment.

Referencia SMI 2017 Punts
Fins a 1 vegada 30 punts.
De 1,01 a 1,5 25 punts.
De 1,51 a 2 20 punts.
De 2,01 a 2,5 15 punts.
De 2,51 a 3 10 punts.
Més de 3     5 punts.

Quedaran exempts de presentar aquesta documentació els sol·licitants els ingressos
dels quals de la unitat  familiar de l'últim exercici  fiscal amb termini  vençut  (exercici  de  2017),
superen en tres vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) d'aqueix any, en aquest cas se li
atorgaria 5 punts. 

Així  mateix,  aquells  sol·licitants  que  no  presenten  documentació  alguna  referent  a  la
declaració de la renda, se li atorgarà 5 punts

1. No haver sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa de beques. 15 punts.

2. Altres mèrits. Coneixements d'idiomes. Titulacions expedides per Universitats, Escola Oficial
d'Idiomes i Centres reconeguts segons el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual
s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la
Comunitat  Valenciana  i  es  crea  la  Comissió  d'Acreditació  de  Nivells  de  Competència  en
Llengües Estrangeres.

Per a puntuar els nivells es tindrà en compte el Marc de Referència Comuna Europeu per a les
Llengües (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages). No es tindran
en compte els Certificats que no es tinga constància de la seua equivalència.

Fins a 5 punts.
Nivell A1: 0,83 punts
Nivell A2: 1,66 punts
Nivell B1: 2,49 punts
Nivell B2: 3,32 punts
Nivell C1: 4,15 punts
Nivell C2: 5 punts

En cas d'empat es valorarà:
    • En primer lloc: sol·licitant que acredite situació de discapacitat mínima del 33%
    • En segon lloc: sol·licitant que no haja gaudit una beca a l'estudi durant l'últim curs acadèmic.
(acreditat mitjançant declaració responsable)

BASE SEXTA. 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 següents membres:

    • President: Laura Acuña Sánchez
    • Vocals: - Elena Baldoví Pedrón.

- Ester Martínez Sapena
    • Secretària: Puri García. Amb veu i sense vot.
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SUPLENTS
    • President: M Ángeles Ferrandis Doménech
    • Vocals: - Angel Soler Tortosa 
              - Esperanza Marí Benito
    • Secretaria: Clara Esteve Garcerán, amb veu i sense vot.

La  Comissió  Avaluadora  té  facultats  per  a  realitzar,  per  mitjà  dels  seus  membres,  quantes
comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.

Una  vegada  finalitzat  el  corresponent  estudi  dels  expedients  de  cadascun  dels  aspirants,  la
Comissió  Avaluadora  formularà  proposta  d'adjudicació  de  les  beques,  perquè  les  dictamine  i
s'aprove, si escau, 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
d'aquesta.

L'entitat local nomenarà un o diversos tutors/tutores que realitzaren el seguiment, coordinació i
ordenaren l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a aquestes activitats,
que  no  superara  les  20  hores  setmanals,  que  hauran  de  realitzar-se  atés  el  règim  de
funcionament del centre on es realitze la beca.

BASE SETENA. Drets i obligacions dels becaris, i incidències.
1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de similar 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 becaris 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  resultarà  d'aplicació  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 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 o tutora 
    3. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
    4. Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor, emplenant 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, havent de procedir al reintegrament, si escau,
de les quantitats percebudes fins al moment.
       
6. Davant 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.
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BASE OCTAVA. Pressupost.
El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida 2410-
48100 del pressupost de despeses de la corporació de l'any 2019.
L'import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a 5.600,00 Euros subvencionats
per la Diputació més 2.078,00€ a càrrec de l'Ajuntament d'Almussafes.

LA DIRECTORA DE L’ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL I
PROMOCIÓ SOCIOECONÒMICA
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LAURA ACUÑA SANCHEZ

Fecha firma: 07/06/2019 10:49:25 CEST

PSICOLOGA

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


