
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 5 BEQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA “BEQUES
D'ESTIU DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES 2021”

L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació d'els/les estudiants en
l'àmbit  local  per  mitjà  de  l'aplicació  pràctica  dels  coneixements  adquirits  al  llarg  de  la  seua
formació.

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques.
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 5 beques.

Les persones participants presentaran una única sol·licitud en la qual indicaran la titulació que li
dona accés a la Beca.

La concessió de les beques queda supeditada al perfil de les persones sol·licitants, podent quedar
vacants en cas que els/les candidats/as no complisquen els requisits establits.

ÀREA CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES ESTUDIS REQUERITS

Informàtica

1 beca

Tasques:
- Administració d'usuaris i diagnòstic de disfuncions del 
sistema i serveis de xarxa.
- Gestió de Base de dades.

Horari: 20h semanals al matí.

Cicle Formatiu de Grau 
Superior d'Administració de 
Sistemes Informàtics en Xarxa

Urbanisme

2 beques

Beca 1:
Tasques:
- Suport a les tasques d'enginyeria i manteniment.
- Informació i atenció al públic.

Beca 2:
Tasques:
- Atenció al públic.
- Suport administratiu.

Horari: 20h semanals al matí.

Beca 1:
Grau en Enginyeria 
Electrònica, Industrial i 
Automàtica.

Beca 2:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Tècnic en Gestió 
Administrativa

Esports, 
Cultura, 
Educació i 
Joventut

2 beques

Beca 1:
Tasques: 
- Bibliopiscina.
- Atenció al públic.
- Biblioteca.

Beca 2:
Tasques:
- Atenció al públic.
- Suport administratiu.
- Gestió d'expedients.

Horari:
20 h setmanals distribuïdes segons necessitat del servei.

Beca 1:
Grau en Biblioteconomia i 
Documentació.

Beca 2:
Grau en Gestió i Administració
Pública.

BASE SEGONA. Dotació, pagament i duració de les beques.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500,00€ bruts mensuals que s'abonaran
en períodes vençuts. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la
part proporcional corresponent.

El període de duració de les beques serà d'un màxim de 2 mesos a partir del mes de juliol.

ADL

Expediente 785451ENIF: P4603500B

Bases beques estiu 2021 - SEFYCU 2721727

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: LDAA M2JJ WZH3 W4WY LKVMAYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

FIRMADO POR

El
 A

lca
ld

e 
de

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
DE

 A
lm

us
sa

fe
s

07
/0

6/
20

21

Pág. 1 de 6

https://almussafes.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=LDAAM2JJWZH3W4WYLKVM
https://almussafes.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=6087450&csv=LDAAM2JJWZH3W4WYLKVM


BASE TERCERA. Requisits de les persones sol·licitants
Les  beques  objecte  d'aquesta  convocatòria  s'adjudicaran  mitjançant  concurrència  competitiva
entre les persones aspirants a les mateixes que reunisquen els següents requisits a la presentació
de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1.  Estar  empadronada  i  mantindre  la  residència  efectiva  en  el  municipi  d'Almussafes
almenys un any, requisit  aquest que ha de complir-se amb anterioritat  a la data de
finalització de presentació de sol·licituds.

 2. Tindre 18 anys complits.
 3. Trobar-se cursant alguna dels ensenyaments oficials requerits en la Base Primera.
 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.

 6. No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat així com no
desenvolupar  una  activitat  laboral,  la  qual  cosa  acreditarà  mitjançant  declaració
responsable.

 
Tindran  preferència  aquells  sol·licitants  que  no  hagen  resultat  beneficiaris  de  les  Beques  de
l'Ajuntament d'Almussafes ni  de la Dipu et Beca en edicions anteriors (S'acreditarà mitjançant
declaració responsable).

BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds i documentació a aportar al
costat d'aquestes.
Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de dades Nacional de
Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades les mateixes, tant en el Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes com en la seua pàgina web www.almussafes.es 

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  serà  de  7  dies  naturals a  partir  de  l'endemà  a  la
publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Provincial, fins les 14.30h de l’últim dia natural de
presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament a través del tràmit establit a aquest efecte en
la Seu Electrònica 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  (Annex  I),  el  qual  estarà  disponible  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, les persones aspirants hauran de presentar la següent
documentació:
- DNI de la persona sol·licitant.
- NUSS / SIP de la persona sol·licitant.
- Documentació acreditativa d'estar cursant la titulació requerida (Matrícula del curs 2020-2021).
- Expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el
moment de la sol·licitud on consten l'extracte de l'expedient acadèmic consolidat amb els crèdits
obtinguts, les notes i nota mitjana ponderada (curs 2019/2020).
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.
- Documents que acrediten els mèrits.
- Declaració de la renda de l'any 2019 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.
- Certificat de discapacitat superior al 33%, si és el cas.
-  Les  persones  sol·licitants  NO hauran  d'aportar  certificat  d'empadronament.  El  compliment
d'aquest requisit es comprovarà d'ofici per l'Ajuntament d'Almussafes.
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BASE CINQUENA. Mèrits del barem.
Els mèrits que es baremen a l'efecte d'aquesta convocatòria, amb un màxim de 100 punts, són els
següents:

 1. Expedient acadèmic aportat del curs immediatament anterior. Fins a 15 punts.
Es  realitza  la  mitjana  de  les  notes  de  l'expedient  acadèmic  consolidat  amb  els  crèdits
obtinguts/assignatures aprovades,  atorgant  15 punts a la  màxima puntuació  (10)  i  aplicant
proporcionalment la mitjana obtinguda.

2. Coneixements de Valencià Certificats per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
o un altre títol homologat a l'anterior, es valorarà en els següents termes: Fins a 10 punts

 
 Certificat de Nivell A1 del coneixement del valencià: 2,5 punts
 Certificat de Nivell A2 del coneixement del valencià: 4,0 punts
 Certificat de Nivell B1 del coneixement del valencià: 5,5 punts
 Certificat de Nivell B2 del coneixement del valencià: 7,0 punts
 Certificat de Nivell C1 del coneixement del valencià: 8,5 punts
 Certificat de Nivell C2 del coneixement del valencià: 10 punts

L'obtenció de puntuació per l'acreditació d'un nivell exclourà la puntuació dels nivells inferiors.

 3. Formació complementària: 
Cursos, jornades, seminaris específics en la matèria, relacionats amb els ensenyaments que
s'estan realitzant i amb la beca a la qual s'opte així com coneixements d'informàtica. 
Es valoraran altres estudis relacionats sempre que no siguen els que donen accés als estudis
que s'estiguen cursant en l'actualitat.

 Es valoraran els cursos de duració a partir de 10 hores: Fins a 10 punts
De 10 a 40 hores 1 punts
De 41 a 100 hores 2 punts 
De 101 a 200 hores 3 punts
De 201 a 300 hores 4 punts
De més de 300 hores 5 punts

No s'atorgarà puntuació als cursos, jornades o seminaris amb una duració inferior a 10 hores o
a aquells en què no s'especifique el nombre d'hores.

4. 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  2019  de  tots  els
membres de la Unitat Familiar.

S'entendrà per  Unitat Familiar:  La integrada per la persona interessada, el/la 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.

Per al càlcul de les rendes se sumaren els ingressos de tots els integrants de la unitat
familiar, dividida pel nombre 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.
La situació socioeconòmica (per al  que es tindrà en compte la  renda per càpita de la  unitat
familiar) es valorarà segons l'última declaració de l'IRPF d'acord amb la següent escala:
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Renda per càpita fins a 2.000,00€ 30 punts
Renda per càpita de 2.000,01€ fins a 4.000,00€ 20 punts

 Renda per càpita de 4.000,01€ fins a 6.000,00€ 10 punts
 Renda per càpita de 6.000,01€ fins a 10.000,00€  5 punts
 Renda per càpita superior a 10.000,00€  0 punts

Si  no s'aporta la  declaració de la  renda de tots  els  empadronats en el  mateix  domicili  o  no
s'autoritza l'Ajuntament per a la seua obtenció, l'aspirant obtindrà 0 punts pel present apartat.

5.  No  haver  sigut  beneficiari/a  amb  anterioritat  en  el  programa  de  beques  de  l'Ajuntament
d'Almussafes o de la Dipu et Beca. 15 punts.

6. 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 Comú 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.

La  valoració  del  coneixement  de l'idioma comunitari  s'efectuarà  puntuant  exclusivament  el
NIVELL MÉS ALT OBTINGUT en cadascun dels idiomes comunitaris. Fins a 15 punts.
 Certificat de Nivell A1: 2,5 punts
 Certificat de Nivell A2: 4,0 punts

 Certificat de Nivell B1: 5,5 punts
 Certificat de Nivell B2: 7,0 punts
 Certificat de Nivell C1: 8,5 punts
 Certificat de Nivell C2: 10 punts  

7. Discapacitat de la persona sol·licitant (superior al 33%) 5 punts

En cas d'empat de puntuacions es donarà prioritat a la sol·licitud que tinga major puntuació
en els següents apartats:

- En primer lloc:   la persona sol·licitant que acredite situació de discapacitat mínima del 33%
- En segon lloc:   la persona sol·licitant que no haja gaudit amb anterioritat del programa de

beques de l'Ajuntament d'Almussafes ni de la Dipu et beca.
- En  tercer  lloc  :  la  persona  sol·licitant  que  tinga  major  puntuació  en  l'apartat  4  situació

socioeconòmica.

En cas de persistir l'empat es resoldrà per sorteig.

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: - Eva Ortiz Rodrigo.

- Puri García Ginés
- Secretària:   Marta Pla Orobal. Amb veu i sense vot.
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SUPLENTS:
- President:    Mª Ángeles Ferrandis Doménech
- Vocals: - Olga Baldoví Ribes

                                   -  Elena Baldoví Pedrón
- Secretària:    Esperanza Marí Benito. 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. 

Prèviament a elaborar la proposta de resolució, es publicaran a l'efecte de notificació en la pàgina
Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els següents llistats:

a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries de les beques per haver presentat
la  seua  sol·licitud,  reunint  la  totalitat  de  requisits  i  documentació  requerida  en  la
convocatòria.

b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant
la seua sol·licitud desestimada.

c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.

Les persones sol·licitants disposaran d'un termini de  7 dies naturals a partir de l'endemà a la
publicació dels llistats en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i pàgina Web municipal, fins
a les 14.00h de l'últim dia natural de presentació d'al·legacions, perquè al·leguen el que en el seu
dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació
requerida.

Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això, i
prèvia  fiscalització  de  la  Intervenció  Municipal,  s'elevarà  la  proposta  de  resolució  a  l'òrgan
competent i es procedirà a la seua posterior publicació.

En els casos de circumstàncies o casuístiques no previstes de manera expressa en aquestes
bases, o que suscite dubtes quant a la seua interpretació a l'hora de dictar resolució, s'estarà als
criteris que determine la Comissió de Valoració.

La  resolució  serà  objecte  de  publicació,  en  la  pàgina  Web  municipal,  en  el  tauler  d'edictes
electrònic  de l'Ajuntament  i  en la  Base de dades Nacional  de Subvencions,  assortint  aquesta
publicació els efectes de la notificació.

La resolució de concessió pot  declarar  deserta la cobertura de la beca corresponent a
alguna  de  les  àrees  d'activitat,  si  el  perfil  de  les  persones  sol·licitants  no  s'adequa  a  les
titulacions requerides. En el  cas que en algunes de les àrees d'activitat  no es presentara cap
aspirant que reunisca els requisits exigits, la Comissió Avaluadora podrà proposar l'assignació de
la beca o beques vacants ampliant la seua quantitat en altres àrees o especialitats.

En el cas que una vegada resoltes les beques es produïsquen renúncies o baixes, es podrà, nomenar
altres becaris que hagen resultat reserves segons l'ordre de puntuació que haja resultat del procés de
selecció, i si no quedaren, nomenar reserves d'altres àrees o especialitats.

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 superarà les 20 hores setmanals, i que hauran de realitzar-se atés el règim de funcionament del
centre on es realitze la beca.
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BASE SETENA. Drets i obligacions d'els/les becaris/as, 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 d'els/les becaris/as en aquest programa de formació té caràcter formatiu, sense
que aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre aquests i l'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 d'els/les becaris/a:
1.  Desenvolupar  les  seues  activitats  en  les  dependències  municipals  que  li  siguen

indicades pel seu tutor/a.
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/a
4.  Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a.

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.

BASE OCTAVA. Tractament de dades de caràcter personal.
Les dades facilitades pel sol·licitant, així com els que siguen sol·licitats en posterioritat passaran a
formar  part  dels  fitxers  de  dades  de  caràcter  personal,  la  titularitat  i  l'ús  del  qual  pertany  a
l'Ajuntament  d'Almussafes amb finalitats  estadístiques,  d'avaluació  i  seguiment  del  programa i
enfront del qual es podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació.

Amb la  cessió  de  les  dades  es  presta  consentiment  exprés  perquè  es  puga  dur  a  terme el
tractament d'aquestes, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.

La  participació  en  la  convocatòria  mitjançant  la  presentació  de  la  sol·licitud  implicarà  el
consentiment de les persones titulars perquè les seues dades de caràcter personal siguen cedits a
l'Ajuntament d'Almussafes amb finalitats estadístiques, d'avaluació i seguiment del programa.

BASE NOVENA. Pressupost.
El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida 2410-
48100 Premis, Beques, Promoció de l'ocupació, del pressupost de despeses de la corporació de
l'any 2021. 

L'import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a 5.485,00 Euros a càrrec de
l'Ajuntament d'Almussafes.

L’ Alcalde President

ADL
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