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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT DE
FONTANARS DELS ALFORINS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

“LA DIPU ET BECA 2016”.

L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants en  l'àmbit local mitjançant
l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic.

BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 2 beques per a estudiants majors de 18
anys  que cursen ensenyances  oficials  de Cicles Formatius  de Formació  Professional,  Ensenyanes  Universitàries
Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o equivalent de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyances
Artístiques Superiors o master oficial  impartit  per les Universitats,  necessàriament entre juliol  i  agost amb una
dedicació setmanal de 20 hores i amb un import mensual brut per beca de 500 euros. 

Estudis Universitaris: tots els estudis Oficials
Màsters Universitaris: reconeguts oficialment.
Cicles Formatius: Famílies que s'indiquen a continuació:

● Activitats físiques i esportives
● Administració i Gestió
● Agrària
● Arts Gràfiques
● Arts i Artesania
● Comerç i Màrqueting
● Electricitat i Electrònica
● Fabricació Mecànica
● Hostaleria i Turisme
● Imatge i So
● Informàtica i Comunicacions
● Instal·lació i Manteniment
● Fusta, moble i suro
● Marítim pesquera
● Sanitat
● Seguretat i Medi ambient
● Serveis socioculturals i a la Comunitat  
● Transporte i manteniment de vehicles.
● Energia i aigua

No es determina la preferència per cap àrea, s'adjudicaran d'acord amb els mèrits aportats.

BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURADA DE LES BEQUES

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts,
sent cofinançats per la Diputació de València en un 80%, corrent l'ajuntament amb l'import restant. En aquells
supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent. Sobre aquest
import es practicarà, si escau, la retenció corresponent a la cotització de la Seguretat Social, en els termes establits
en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el Règim
General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del
previst  en  la  disposició  addicional  tercera  de  la  Llei  27/2011,  d'1  d'agost,  sobre  actualització,  adequació  i
modernització del sistema de la Seguretat Social.



El període de gaudiment de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost, no podent
per causa alguna perllongar la durada de les beques més enllà del mes d'agost.

BASE TERCERA. REQUISITS

Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones
aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de
sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1. Posseir  veïnatge administratiu  en algun municipi  de la  província  de València;  requisit  aquest  que deu
complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases.

2. Tenir 18 anys complits.

3. Trobar-se cursant alguna dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professional,
corresponents a les famílies que es relacionen en la base primera o Ensenyaments Universitaris Oficials de
Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyaments
Artístics Superiors o màster oficial impartit per les Universitats.

4. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, la qual
cosa acreditarà mitjançant declaració responsable.

5. No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat així com no desenvolupar una
activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. Cada estudiant només podrà gaudir d'una beca en
un municipi. 

En cas d'empat es valorarà amb caràcter preferent aquells casos en els quals el sol·licitant acredite situació de
discapacitat així com el fet que no hagueren gaudit de beca en el marcd'aquest programa en les edicions anteriors.
Es prendrà en consideració, sempre que açò siga possible, la situació socioeconòmica de la unitat familiar del
sol·licitant.

BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
AL COSTAT DE LES MATEIXES

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 6 de juny del 2016. La publicació d'aquestes Bases es farà en
la pàgina web de l'Ajuntament (www.fontanarsdelsalforins.es) i en el tauló d'edictes.

Les sol·licituds,  presentades en el  model  de sol·licitud  que s'inclou com a annex en la bases,  es presentaran
preferentment en el registre d'aquest ajuntament situat en C/ Rei Alfons XIII, 2, sense perjudici del que es disposa
en l'art. 38 de la Llei 30/1992.

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 de lliurar la següent documentació obligatòria:

● Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.

● Certificat d'empadronament en algun municipi de la província de València.

● Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la Llei
General  de Subvencions,  realitzada mitjançant  declaració  de responsable  o  a través  de qualsevol  dels
mitjans.

● Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials que al·lega en la qual conste
el tipus d'ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emès pel centre,…)

● Documentació complementària (Si s'al·leguen aquests mèrits):

http://www.fontanarsdelsalforins.es/
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 Fotocòpia  compulsada  de  l'expedient  acadèmic  corresponent  al  curs  immediatament
anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud, on conste la nota mitjana
ponderada. En cas de trobar-se matriculat en primer any del cicle formatiu, ensenyament
secundari o màster universitari,  haurà d'aportar-se l'extracte o fotocòpia de l'expedient
acadèmic  dels  estudis  cursats  immediatament  anterior.  En  cas  de  no aportar  aquesta
documentació la puntuació serà 0.

 En el cas de tenir reconegut algun grau de minusvalidesa haurà d'aportar fotocòpia de la
resolució de reconeixement de la condició de grau de minusvalidesa amb un grau no
inferior del 33 % emès per l'òrgan competent de la corresponent Comunitat Autònoma.

 Certificat expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

 En cas que algun dels progenitors/tutors estiga en desocupació s'acreditarà a través d'un
certificat expedit pel SEPE (Servei Públic d'Ocupació) en el qual conste expressament que
la persona consta inscrita en l'oficina del SEPE com a aturada, la data des que està en
aquesta situació i  si  cobra o no alguna prestació. En el moment de la presentació dit
certificat podrà ser substituït per una declaració jurada, i en cas de ser seleccionat haurà
de presentar el certificat.

Respecte de la documentació complementària només serà valorada aquella que s'haguera presentat dins
del termini i en la forma escaient.

BASE CINQUENA. MÈRITS

Els mèrits que es baremen a l'efecte d'aquesta convocatòria són els següents (màxim 10 punts)

1.- Nota mitjana de l'expedient acadèmic aportat: 1.5 punts 

●  De 5 a 5,99: 0,25 punts
●  De 5,99 a 6,99: 0,50 punts
●  De 7 a 7,99: 0.75 punts
●  De 8 a 8,99: 1 punts
●  De 9 a 10: 1.5 punts

2.- Coneixements de Valencià: 1 punt

● Grau Superior: 1 punt
● Grau Mitjà: 0.50 punts
● Grau Elemental: 0,25 punts

3.- Discapacitat igual o superior al 33% (acreditat mitjançant certificat justificatiu del grau de discapacitat igual o
superior al 33% expedit per l'òrgan competent): 0.5 punts

4.- Per no haver gaudit de beca del programa de “La Dipu et beca” amb anterioritat en cap Ajuntament de la
Comunitat Valenciana: 1.5 punts.

5.- Situació econòmica de la unitat familiar: 3 punts 

● Que els dos progenitors/tutors estiguen en desocupació sense cobrar prestació econòmica: 3 punts.
● Que els dos progenitors/tutors estiguen en desocupació i cobre prestació un d'ells: 2 punts.
● Que els dos progenitors/tutors estiguen en desocupació i cobren la prestació els dos: 1 punt.

6.- Empadronament en el municipi de Fontanars dels Alforins: 2 punts.

7. Formació Complementària: 0.50 punts

Per haver realitzat el doctorat: 0.25 punts.
 



Obtenció de premis: per l’obtenció de qualsevol d’aquests premis 0.25 punts

·  Premi Extraordinari Fi de Carrera.

·  Premi Nacional Fi de Carrera.

·  Premi Generalitat Valenciana Fi de Carrera.
 

En cas d'empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els següents apartats:

- Situació socioeconòmica.

- Nota mitjana de l'expedient acadèmic.

- Coneixements de llengua valenciana.

Complint amb el requisit de preferència d'aquells casos en els quals el sol·licitant acredite situació de discapacitat
així com el fet que no hagueren gaudit de beca en el marc d'aquest programa en les edicions anteriors. Es prendrà
en consideració, sempre que açò siga possible, la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant.

A tenir en compte:

o Únicament es valorarà la documentació presentada pels candidats i rebuda en aquesta administració fins al
6 de juny del 2016.

o La llista d'admesos i la composició de la comissió avaluadora per a la selecció es publicarà en la web
municipal www.fontanarsdelsalforins.es. NO S'AVISARÀ ALS CANDIDATS PER CAP ALTRE MITJÀ.

BASE SISENA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES BEQUES

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.

L'entitat local nomenarà un o diversos tutors/tutores que realitzaran el seguiment, coordinació i ordenaran l'activitat
de formació del personal becari i el temps de dedicació a aquestes activitats.

BASE SETENA: DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES

1. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra beca, ajuda de similar o anàloga finalitat, o activitat
laboral regular. La infracció d'aquesta regla autoritza a 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 arreplegades
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. Tenir 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.

http://www.fontanarsdelsalforins.es/
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5. Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i organitzaran el temps de
dedicació a aquestes activitats, que serà com a mínim de 20 hores setmanals, que hauran de realitzar-
se atenent al règim de funcionament del centre on es realitze la beca.

6. 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.

7. 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.

BASE VUITENA: PRESSUPOST

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida 920.143 corresponent del
pressupost de despeses de la corporació de l'any 2016.

Fontanars dels Alforins, 24 de maig del 2016

L’Alcalde,

Firmat: Julio Ramón Biosca Llin 


