Per mitjà del present es fa públic, que mitjançant Resolució d’Alcaldia, Decret
Núm. 2018-0568 de data 08/06/2018, s’ha resolt aprovar les bases que seguidament es
transcriuen per a la concessió de beques de formació en el marc del programa “La Dipu et
beca” 2018.
Les bases es troben a disposició de les persones interessades en el Tauler d’Anuncis
virtual i físic, portal de transparència i a la pàgina web de l’Ajuntament de Xeresa,
apartat AODL.

“BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER LES
ENTITATS LOCALS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE PRÁCTIQUES
FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2018
L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants en
l'àmbit de l'Administració Pública Local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements
adquirits al llarg del curs acadèmic.
En aquest sentit, i a fi de beneficiar els estudiants, l'Ajuntament de Xeresa s'ha adherit a la
convocatòria de beques de formació en el marc del programa de Practiques Formatives per a
joves de la Diputació de València, publicitat de la convocatòria del programa en virtut d’anunci
publicat en el BOP de la Província de Valencia núm.89, de 10/05/2018
Seran destinataris de les beques, els estudiants empadronats en algun municipi de la província
de València abans de la data de la publicació de la present convocatòria, majors de 18 anys i que
es troben cursant estudis oficials, entenent com a tals els estudis universitaris (d’acord amb el
que disposa l’article 2, de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació
Investigació, Cultura i Esport) i estudis de cicles formatius.
BASE PRIMERA.- Objecte i nombre de beques.
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de dos beques de formació en les següents
àrees d’activitat:
.- 1 per a l’àrea de periodisme
.- 1 per a l’àrea d’informàtica
La concessió del nombre concret de beques en cada una de les àrees queda supeditada al perfil
dels sol·licitants d’esta convocatòria.
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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE XERESA SOBRE LA APROVACIÓ
DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE DOS BEQUES DE
FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA
“LA DIPU ET BECA” 2018

BASE SEGONA.- Dotació, pagament i duració de les beques.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, (en aquells
supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional
corresponent), a abonar en períodes vençuts, que són cofinançats per la Diputació de València
en un 80%, sent a càrrec de l’Ajuntament: el import brut mensual restant (20%) i la cotització
pertinent a la Seguretat Social, tenint en compte la normativa d’aplicació per als participants en
programes de formació.
Sobre el import total, es practicaran les retencions corresponents a la cotització a la S. Social, en
els termes establits en el R.D. 1493/2011, de 24 d’octubre, així com les oportunes retencions a
l’IRPF, tenint en compte la normativa d’aplicació.
El període de duració de les beques comença l’1 de juliol de 2018, finalitzarà com a màxim el
31 d’agost de 2018 i la duració màxima serà de dos mesos.
El període per a gaudir de la beca, ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i
agost de 2018, i en cap cas, es podrà prolongar la duració de les beques més enllà del mes
d’agost de 2018.
BASE TERCERA.- Requisits i mèrits.
Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran per mitjà de 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.- Ser veïnat administratiu en algun municipi de la província de València, esta última 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: Cicles Formatius de
Formació Professionals o 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.

5.- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de 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 durant el període de gaudir de la beca.
7.- No patir malaltia o discapacitat, que impedisca el compliment de les obligacions inherents a
la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.
Cada estudiant, només podrà gaudir d’una beca en un municipi simultàniament.
A fi de garantir la màxima difusió d’estes 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.
En tot cas, en cas d’empat, es valorarà amb caràcter preferent: Aquells casos en què el /la
sol·licitant acredite situació de discapacitat, prevalent el candidat que acredite major grau de
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4.- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies contingudes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

discapacitat, i en cas de nou empat, el fet de no haver desfruitat el /l’estudiant “una beca a
l’estudi”, durant l’últim curs acadèmic (el que ara finalitza).
BASE QUARTA.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar.
1.- El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 22/06/18, a comptar des de l’anunci
d’esta convocatòria en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web del mateix, sense perjuí
de que es realitze publicitat, a través d’altres mitjans de comunicació usuals.
2.- Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que consta en les dependències de
l’Ajuntament de Xeresa i web de la Corporació (annex I de les presents bases), es presentaran
en el registre d’aquest Ajuntament, situat al carrer Alcodar núm.16-46790-Xeresa.
3.- Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants hauran de presentar la documentació
següent:
 Fotocòpia compulsada del DNI.
 Documentació acreditativa d’estar cursant les ensenyances oficials que al·lega, en la
qual conste el tipus d’ensenyança, curs, centre educatiu… (Matrícula o certificat emès
pel centre educatiu)
 Certificat d’empadronament en algun municipi de la província de València.
 Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic.
 Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.
 Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 3
de la Llei General de Subvencions, realitzada per mitjà de declaració responsable.

4.- La presentació de la sol·licitud signada pel sol·licitant es considera acreditació suficient
respecte als dos últims punts, sempre que no existisquen en la part declarativa, esborranys,
ratlladures o esmenes que puguen interpretar-se com a rectificació o renuncia de totes o alguna
de les declaracions allí arreplegades.
BASE QUINTA. Requisits i mèrits
Els mèrits que es baremen a l'efecte d'aquesta convocatòria són els següents:
1. Veïnat en el municipi (fins a 2 punts)
L'acreditació del veïnat a Xeresa s'haurà de realitzar a través de certificat d'empadronament,
segons els termes exposats en la base tercera punt primer.
2. Expedient acadèmic (fins a 1´5 punts)
- Nota mitjana entre 5 i 6: 0´5 punts
- Nota mitjana entre 6´1 i 7: 0´75 punts
- Nota mitjana entre 7´1 i 8: 1 punts
- Nota mitjana entre 8´1 i 9: 1´25 punts
- Nota mitjana entre 9´1 i 10: 1´5 punts
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 Acreditació del requisit 1.6 arreplegat en la Base Tercera, per mitjà de declaració
responsable.

3. Coneixements del valencià (fins a 1 punt)
El coneixement de valencià es valorarà fins a un màxim d’un punt, prèvia acreditació d'estar en
possessió del certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià, d’acord amb el barem següent, i sols tenint en compte el nivell més alt de
coneixements de valencià que es posseïsca:
- Grau elemental: 0,3 punts.
- Grau mitjà: 0´6 punts
- Grau superior: 1 punt.
4. No haver segut destinatari d’aquesta beca en edicions anteriors (fins a 1´5 punts)
Aquest extrem s’acreditarà mitjançant la declaració que hi figura a la mateixa instància i que
haurà de signar l’interessat i a través dels serveis municipals de l’Ajuntament.
5. Situació socioeconòmica del sol·licitant (fins 3 punts):
En aquest apartat es tindrà en compte la situació de desocupació del sol·licitant tenint en compte
dos extrems: data inscripció en l’atur i ser o no perceptor de paro o subsidi.
a) Tenint en compte la data d’inscripció com a demandant d’ocupació es valorarà de la
següent forma:
- De 0 fins a 3 mesos com a demandant d’ocupació: 0´50 punts
- De 3 a 6 mesos com a demandant d’ocupació: 0´75 punt
- De 6 mesos fins a l’any com a demandant d’ocupació: 1´5 punt
- Mes d’un any com a demandant d’ocupació: 2 punts
Aquest extrem es valorarà mitjançant l’aportació del DARDE i el certificat de períodes
d’inscripció (extret de la pàgina del servef-autoservef). En cas de no aportar-hi aquest
document, es valorarà amb 0 punts.

6. Formació complementària (fins 0´5 punts).
En aquest apartat es valoraran cursos, jornades o seminaris relacionats amb l’àrea de la beca,
així com cursos d’informàtica, fins a un màxim de 0´5 punts, segons el barem següent:
- fins a 20 hores………………0´10 punts
- entre 21 hores i 50 hores…..0´20 punts
- entre 51 hores i 100 hores…0´35 punts
- A partir de 101 hores…………..0´5 punt
7. Adequació de les ensenyances a l’àrea de la beca sol·licitada (fins 0´5 punts)
.- Per a la beca de l’àrea de periodisme, es valorarà fins a 0´5 punts estar estudiant:
- Llicenciatura, Grau o Màster en “Periodisme”
.- Per a la beca de l’àrea d’informàtica, es valorarà fins a 0´5 punts estar estudiant:
- Llicenciatura, Grau o Màster en Enginyeria Informàtica
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b) Tenint en compte la característica de ser perceptor o no perceptor de paro o
subsidi s’atorgaran 1 punts al sol·licitant que no siga perceptor de ninguna prestació per
desocupació.
Per a acreditar aquest extrem s’ha d’aportar certificat de situació (emés per el SEPE), el
qual certifica la situació de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació en la data de
la sol·licitud. En cas de no aportar-hi aquest document, es valorarà amb 0 punts.

En cas d’empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud de l’interessat que acredite situació de
discapacitat. En cas de continuar l’empat, es seleccionarà a l’interessat que tinga la millor
puntuació en els apartats següents:
 No haver gaudit de beca a l’estudi (de qualsevol tipus) durant l’últim curs acadèmic.
 Adequació de les ensenyances a fi de la beca.
 Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 Empadronat en el municipi de Xeresa.
 Nivell d’estudis.
 Altres mèrits.
Al finalitzar la Fase de Baremació es redactarà Acta de Selecció amb el nom i cognoms de les
persones beneficiàries de les beques, així com els de qui hagen quedat en Borsa de Reserva per
a les possibles substitucions de baixes o renúncies.
La esmentada Acta de Selecció es penjarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Xeresa, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i estant
autoritzat l’Ajuntament per mitjà de la firma prestada en la instància de sol·licituds de
participació.
BASE SEXTA. Comissió Avaluadora, concessió i seguiment de les beques.
1. Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà
integrada pels membres següents:




President: La Tinent-Alcalde de la Corporació o persona en qui delegue.
Secretari: La Secretària de la Corporació o persona en qui delegue
Vocals: L’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local o persona en qui delegue.

2. 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.

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 desenrotllament de la mateixa.
4. L'entitat local anomenarà un tutor/a que realitzarà el seguiment, coordinació i ordenarà
l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites activitats.
BASE SÈPTIMA.- 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 regular. La infracció d'esta 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 l’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.
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3. Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada un dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques, perquè les dictamine i
s'aproven, si és el cas, per Resolució d'Alcaldia.

4. Són obligacions dels becaris:
- Incorporar-se a l’entitat local corresponent en la data prevista en la resolució de
concessió de la beca
- Desenrotllar les seues activitats en les dependències municipals que li siguen indicades
pel seu tutor
- Tindre la dedicació que s'establix en les bases d'estes beques, que hauran de ser
realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora
- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
- Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor
5. El tutor o tutora ordenarà les activitats de formació del personal becari i organitzarà el temps
de dedicació a les dites activitats, que serà 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 és el cas, de les quantitats percebudes fins al moment.
7. Davant de les renúncies, baixes o 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.
BASE OCTAVA.- Pressupost
El pressupost de despeses de la present convocatòria que correspon assumir a l’Ajuntament de
Xeresa es finança a càrrec del pressupost de despeses de la corporació de l’any 2018.
L’import pressupostat per a esta convocatòria és 2.000 € (80% dels quals estan financiats per la
Diputació de València), a més de la cotització mensual a la seguretat social, per part de
l’Ajuntament, a cada un dels becaris.
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En Xeresa, a la data de la signatura electrònica
L’Alcalde-President
Tomàs Ferrandis Moscardó
(document signat electrònicament al marge)

INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA LA DIPU ET BECA 2018
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DNI

DATA NAIXEMENT

NACIONALITAT

DIRECCIÓ

NÚMERO

CODI POSTAL
CONTACTE
TELÈFON FIX

SEXE

LOCALITAT

TELÈFON MÒBIL

ESTUDIS QUE CURSA
ESTUDIS (Universitaris o Cicle Formatiu)

PROVÍNCIA

FAX

E-MAIL

Titulació

CURS

El sotasignat manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives en el marc del
Programa “La Dipu et beca” a l’Ajuntament de Xeresa.
I DECLARA responsablement:
a) Que no està desfruitant d’una altra beca o ajuda d’anàloga o semblant finalitat, ni exercirà activitat
laboral durant la beca.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
c) Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmès a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/beneficiària assenyalades
en els apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Que (senyale’ns el que procedisca):
o Sí Va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca durant l’exercici
……………. en l’Ajuntament de ……… ….
o No

Va ser beneficiari de cap altra beca de formació en el marc del programa “La Dipu et Beca”.

o Fotocòpia compulsada del DNI.
o Documentació acreditativa d’estar cursant les ensenyances oficials que al·lega, en la qual conste el
tipus de ensenyança, curs, centre educatiu...(matrícula o certificat emés pel centre)
o Certificat d'empadronament, acreditatiu de la residència en algun municipi de la província de València.
o Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic
o Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.
En Xeresa, a ............ de ..................... de 201…
L’interessat:
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S’acompanya fotocòpia compulsada dels documents següents:

