
 

BASES  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  BEQUES  DE  FORMACIÓ  «LA  DIPU  ET  BECA»  DE  L’AJUNTAMENT  DE

PAIPORTA 2019.

L’objectu primordil  de es presents blses té com l fnl itlt l formlció de ’estudilntlt en ’àmbit ocl

mitjlnçlnt ’lp iclció pràctcl de s coneixements ldquirits l  lrg de l seul formlció. En lquest sentt i l f

de benefcilr ’estudilntlt, ’Ajuntlment de Pliportl s’hl ldherit l  progrlml de l Diputlció de Vl èncil

«Pràctques formltves per l joves» LLl Dipu et iecl).

BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES

L’objecte de l present convocltòril és l concessió de fns l un màxim de 20 beques lmb unl durlció de

dos mesos de ju io  i lgost de  2019.

BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES

Cldl unl de es beques està dotldl lmb un import de 500 euros bruts mensul s, que s’lbonlrln en

períodes vençuts, serln cofnlnçlts per l Diputlció de Vl èncil en un 80% i ’Ajuntlment se’n flrà càrrec

de ’import  restlnt. En lque s supòsits  que imp iquen un període inferior  l  mes nlturl ,  serà l plrt

proporcionl  corresponent.

E  període de durlció de es beques començlrà e  1 de ju io  de  2019 i fnl itzlrà, com l màxim, e  31

d’lgost de  2019; l durlció inicil  serà de dos mesos.

E  període de gludi de l becl hl de produir-se necessàrilment durlnt e s mesos de ju io  i  lgost, i  l

durlció de es beques, en clp cls, no es podrà pro onglr més en à de  mes d’lgost.

BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS

Les  beques  objecte  d’lquestl  convocltòril  s’ldjudiclrln  mitjlnçlnt  concurrèncil  compettvl entre  es

persones lspirlnts l lquestes, que reunisquen e s següents requisits lblns de l fnl itzlció de  termini de

presentlció de so · icituds i ho lcrediten documentl ment:

1. Posseir veïnlt ldministrltu en l gun municipi de l províncil de Vl èncil; requisit lquest que hl

de comp ir-se lmb lnterioritlt l l dltl de pub iclció de l convocltòril de l subvenció, és l dir,

lmb lnterioritlt l  dil 4 de juny de 2019.

2. Tindre 18 lnys comp its.
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3. Troblr-se  curslnt  estudis  ofcil s,  entenent  per  tl s  l 'efecte  d'lquestl  convocltòril,  e s  que

comp isquen lmb 'indiclt  en 'lrtc e  2  de  'Ordre 21/2016,  de  10 de juny,  de  l  Conse eril

d'Educlció,  Investglció,  Cu turl  i  Esport  LDOCV  núm.  7805,  de  14  de  juny  de  2016),  i  que

s'estlb eixen en 'Annex I d'lquestl convocltòril. 

4.  No troblr-se incurs en clp de es circumstàncies lrrep egldes en ’lrtc e 13.2 de l L ei 38/2003,

de 17 de novembre, generl  de subvencions, rel itzldl mitjlnçlnt dec lrlció responslb e o l

trlvés  de  qul sevo  de s  mitjlns  estlb erts  en  e  lrtc e  13,7  de  ’esmentldl  ei  i  lrtc es

concordlnts de  seu reg lment.

5. No estlr gludint d’unl l trl becl o ljudl, de l mlteixl o lnà ogl fnl itlt, i no desenvo uplr unl

lctvitlt lborl  durlnt e  període de gludi de l becl.

BASE  QUARTA.  TERMINI  I  LLOC  DE  PRESENTACIÓ  DE  SOL·LICITUDS,  I  DOCUMENTACIÓ  QUE  S’HI  HA

D’APORTAR

E  termini de presentlció de so · icituds serà de 10 dies nlturl s, comptldors l plrtr de ’endemà l  de l

pub iclció d’lquestes blses en e  tlu er d’lnuncis de ’Ajuntlment i en l web municipl .

Les so · icituds, presentldes lmb e  mode  de so · icitud que s’inc ou com l Annex I i que constl en l web

municipl , es presentlrln úniclment de forml e ectrònicl l trlvés de l seu e ectrònicl de ’Ajuntlment

mitjlntçlnt  l  frml  e ectrònicl.  No  serln  và ides  lque es  so · icituds  que  no  hln  sigut  frmldes

e ectròniclment.

Les so · icituds s’lcomplnylrln de s justfclnts de s requisits enumerlts en l blse tercerl i e s mèrits que

s’l · eguen.

Per l lcreditlr e s requisits esmentlts, es persones lspirlnts hlurln d’entreglr l documentlció següent:

 Certfclt d’empldronlment en l gun municipi de l províncil de Vl èncil.

 Documentlció lcreditltvl d'estlr curslnt o hlver fnl itzlt e s ensenylments ofcil s, l 'efecte

d'lquestl convocltòril, en l qul  conste e  tpus d'ensenylment, curs, centre educltu Lmltrícu l,

certfclt emès pe  centre...). 

 Documentlció lcreditltvl de s criteris de se ecció reco its en es presents blses. 

 Fotocòpil de s documents que lcrediten e s mèrits.

A es so · icituds s’hlurà d’lcomplnylr 'imprès d'luto blremlció. LANNEX III)

BASE CINQUENA . REQUISITS I MÈRITS
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E s  mèrits  que  es  blremen i  e s  percentltges  de  ponderlció  l  ’efecte  d’lquestl  convocltòril  són  e s

següents:

1.- Empldronlment: veïnlt l  municipi de Pliportl : 2 punts

2.- Expedient lcldèmic: màxim 1,5 punts

Notl mitjlnl de ’expedient lcldèmic lportlt de  curs lnterior i  ldequlció de es ensenylnces

lportldes, l f de es distntes beques convocldes: fns l 1 punt Lnotl mitjlnl/10).

Màster: 0,5 punts.

Grlu 4 lnys:

Ú tm curs: 0,5 punts. 

3r curs: 0,4 punts.

2n curs:              0,2 punts.

1r curs:            0,1 punts.

Cic es formltus: mitjà i superior: 

2n curs: 0,3 punts.

1r curs: 0,1 punts.

3.- Coneixements de vl encià: lcreditlts ofcil ment. Màxim 1 punt.

S’lcreditlrà mitjlnçlnt certfclt expedit per ’orglnisme púb ic competent segons e  Mlrc Comú Europeu 

de Referèncil per l es L engües, segons e  següent blrem, tenint en compte que només es vl orlrà e  tto  

superior:

Nive  C2 o equivl ent 1,00 punt

Nive  C1 o equivl ent 0,75 punts

Nive  i2 o equivl ent 0,50 punts

Nive  i1 o equivl ent 0,25 punts

4.- Formlció comp ementàril: Màxim 0,5 punts.
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4.1.-  A tres  mèrits,  com  lrl  cursos  específcs  en  l  mltèril,  coneixement  d’informàtcl,  rel itzlció  de

jornldes, seminlris re lcionlts.

1. De 5 l 25 hores:               0,1 punts.
2. De 26 l 50 hores:             0,2 punts.
3. De 51 l 75 hores:             0,3 punts.
4. De 76 l 100 hores:           0,4 punts
5. De més de 100 hores:     0,5 punts.

4.2.- A tres idiomes:

Nive  C2 o equivl ent 0,5 punts

Nive  C1 o equivl ent 0,4 punts

Nive  i2 o equivl ent 0,3 punts

Nive  i1 o equivl ent 0,2 punts

5.- Situlció socioeconòmicl de l unitlt flmi ilr de l personl so · icitlnt: màxim 3 punts.

A lquests efectes, s’entén per unitlt flmi ilr l integrldl per l personl so · icitlnt,  cònjuge Lo plre l

lnà ogl)  f s  i  f es  menors  de  26  lnys,  menors  lco its,  persones  lmb  disclplcitlt  d'l menys  33%  i

lscendents  de  primer  grlu  de  conslnguinitlt,  sempre  que  s’lcredite  l  convivèncil  mitjlnçlnt  e

corresponent empldronlment i ibre de flmí il.

Ll rendl de l unitlt flmi ilr es cl cu l per l suml de s ingressos de tots e s membres de l unitlt dividint

pe  nombre  de  membres  que  l  componen.  I  s’hlurà  d'lcreditlr  lmb ’ú tml  dec lrlció  de  l  rendl

presentldl lmb tots e s membres de l unitlt flmi ilr o certfclts d'ingressos de ’Agèncil Tributàril.

Rendl per càpitl: Punts:

Fins l 2380 euros 3

Des de 2381 fns l 6000 euros 2

Des de 6001 fns l 9585 euros 1

6.- No hlver sigut destnltlri/àril lmb lnterioritlt en e  mlteix progrlml de beques:  1,5 punts.

7.- A tres mèrits l fxlr per ’Ajuntlment: màxim 0,5 punts.
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Disclplcitlt: per grlu de minusvl idesl igul  o superior l  33%   0,5 punts.

En  cls  d’emplt  de  puntulcions  es  vl orlrà  lmb  clràcter  preferent  lque s  clsos  en  què  l  personl

so · icitlnt lcredite situlció de disclplcitlt, com tlmbé e  fet de no hlver gludit d’unl becl d’estudi durlnt

’ú tm curs lcldèmic.

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

Per l ’exlmen de es so · icituds de beques es consttuirà unl comissió lvl uldorl que estlrà integrldl pe s

membres següents:

 President/l: funcionlri/àril de clrrerl de ’Ajuntlment.

 Vocl s: funcionlris/àries de clrrerl de ’Ajuntlment.

 Secretlri/àril: de ´Ajuntlment o funcionlri/àril en qui de egue.

Ll comissió lvl uldorl té flcu tlts per l rel itzlr, per mitjà de s seus membres, totes es comprovlcions

que estme necessàries per l unl mi or qul ifclció de s mèrits ldduïts. 

Unl vegldl fnl itzlt ’estudi corresponent de s expedients de cldl personl lspirlnt, l comissió lvl uldorl

formu lrà  l  propostl  d’ldjudiclció  de  es  beques,  perquè  es  dictlmine  i  s’lproven,  si  és  e  cls,  per

reso ució d’A cl dil. Ll reso ució de concessió pot dec lrlr desertl l coberturl de l becl corresponent l

l gunl de es àrees d’lctvitlt, si e  perf  de es persones so · icitlnts no s’ldequl l es clrlcterístques

concretes necessàries per l  correcte desenvo uplment d’lquestl.

L’enttlt ocl  nomenlrà un/unl o més tutors/tutores que en flrln e  seguiment i l coordinlció i, l més,

ordenlrln ’lctvitlt de formlció de  personl  beclri i e  temps de dediclció l es lctvitlts esmentldes, que

no superlrà es 20 hores setmlnl s per beclri/àril. 

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS/ÀRIES, I INCIDÈNCIES

1. Aquestes beques són incompltb es lmb e  gludi de qul sevo  l trl becl, ljudl de semb lnt o lnà ogl

fnl itlt,  o  lctvitlt  lborl  regu lr.  Ll  infrlcció  d’lquestl  reg l  lutoritzl  l  l  Corporlció  municipl  l

clnce · lr e  gludi de l becl.
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2. Ll plrtciplció de s/de es beclris/àries en lquest progrlml de formlció té clràcter formltu, sense que

lquestl lctvitlt consttuïscl en clp moment unl re lció lborl  entre e s/ es beclris/àries i lquestl enttlt

ocl .

3. A  personl  beclri, com l perceptor de subvencions púb iques, i resu tlrln d’lp iclció es ob iglcions

lrrep egldes en ’lrtc e 14 de l L ei generl  de subvencions.

4. Són ob iglcions de s/ es beclris/àries:

1.- Desenvo uplr es seues lctvitlts l es dependències municipl s que i siguen indicldes pe  seu

tutor/l.

2.- Tindre l dediclció que s’estlb eix en es blses d’lquestes beques, que hlurln de ser rel itzldes

seguint es indiclcions de  tutor o de l tutorl. 

4.- E lborlr unl memòril d’lctvitlts que hlurà de ser lprovldl pe  tutor o per l tutorl, omp int

’lnnex II.

5.- Gulrdlr l corresponent preclució i  reservl sobre es lctvitlts rel itzldes en ’exercici de l

pràctcl formltvl.

5. L’incomp iment, sense clusl justfcldl, de es condicions estlb ides en l present convocltòril podrà

deixlr sense efecte l concessió de l becl, i  s’hlurà de procedir l  reintegrlment, si  és e  cls,  de es

qulnttlts percebudes fns l  moment.

6. Dlvlnt de es renúncies, es blixes o l fnl itzlció de  període de vigèncil, es procedirà l cobrir l becl

pe  temps restlnt, segons ’ordre de puntulció que hljl resu tlt de  procés de se ecció.
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ANNEX I

 Estudis universitaris ofiiaass Tots eas estudis de ionformitat amb a'artiae   de a'Ordre  1/ 016, de 10

de juny, de aa Conseaaeria d'Eduiaiió, Investiaiió, Cuatura i Esport. 

 Màsters  universitlris  ofcil s.  Tots  e s  màsters  ofcil s  de conformitlt  lmb 'lrtc e 2  de 'Ordre
21/2016, de 10 de juny, de l Conse eril d'Educlció, Investglció, Cu turl i Esport. 

 Cic es formltus. Flmí ies que s' indiquen l contnulció:

 Actvitlts fsiques i esportves.

 Administrlció i gestó.

 Agràril.

 Arts gràfques.

 Arts i lrteslnil.

 Comerç i màrquetng.

 Edifclció i obrl civi .

 E ectricitlt i e ectrònicl

 Energil i ligul

 Flbriclció mecànicl.

 Hostl eril i turisme.

 Imltge i so.

 Informàtcl i comuniclcions.

 Instl · lció i mlnteniment.

 Mlrítm pesquerl.

 Slnitlt.

 Seguretlt i medi lmbient.

 Serveis socil s i l l comunitlt.

 Trlnsport i mlnteniment de vehic es.
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ANNEX II

INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA ESTUDIANT

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM

NÚM. IDENTIFICACIÓ FISCAL DATA DE NAIXEMENT NACIONALITAT

CARRER, AV., PLAÇA NÚMERO

CODI POSTAL LOCALITAT PROVÍNCIA

CONTACTE

TELÈFON FIX TELÈFON MÒiIL FAX CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA

ESTUDIS FAMÍLIA PROFESSIONAL /TITULACIÓ…. CURS

E / l  sotlsignlt  mlnifestl  l  vo untlt  de  plrtciplr  en  e  progrlml  de  pràctques  formltves  de
___________, corresponent l l convocltòril pub icldl en ________,

I DECLARA responslb ement: 
l) Que no està gludint d’unl l trl becl o ljudl d’lnà ogl o semb lnt fnl itlt, ni exercirà clp lctvitlt
lborl  durlnt l becl.

b) Que es trobl l  corrent de es ob iglcions tributàries i dlvlnt de l Seguretlt Socil .
c) Que mlntndrà lquestes condicions durlnt l vigèncil de l becl.
d)  Que  no  està  sotmès/l  l  es  prohibicions  per  l  obtenir  l  condició  de  benefcilri/benefciàril
lssenyl ldes en e s lplrtlts 2 i 3 de ’lrtc e 13.7 de l L ei 38/2003, de 17 de novembre, generl  de
subvencions.
e) Sí □  No □ vl ser benefcilri/àril de beques de formlció en e  mlrc de  progrlml l Dipu et iecl en
edicions lnteriors ’lny……… l ’Ajuntlment de…….   LAssenyl eu e  que procediscl)

S’lcomplnyl fotocòpil de s documents següents:
□ Documentlció lcreditltvl d’estlr curslnt ensenylnces ofcil s reco ides en es presents blses. 
□ ……………………….
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LLOC I DATA FIRMA

.............................................

REGISTRE D’ENTRADA DE 
L’AJUNTAMENT
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ANNEX III IMPRÈS D'AUTO BAREMACIÓ

A) DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM

NOM DNI

ADREÇA I POiLACIÓ 

TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC

B) AUTO BAREMACIÓ DE MÈRITS 
AL·LEGATS ACREDITATS

1) Empldronlment l Pliportl.
Màxim: 2 punts

Indicl l teul puntulció

2) Expedient lcldèmic. Notl mitjlnl de 'expedient 
lcldèmic. 
Màxim 1,5 punts: L*)

Indicl l teul puntulció

3) Coneixements de vl encià:
Màxim 1 punt:
- Nive  C2 o equivl ent: 1,00 punt.
- Nive  C1 o equivl ent : 0,75 punts.
- Nive  i2 o equivl ent: 0,50 punts.
- Nive  i1 o equivl ent: 0,25 punts.

Indicl l teul puntulció
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4) Formlció Comp ementàril.
Màxim 0,5 punts:

4.1)
- De 5 l 25 hores:       0,1 punts.
- De 26 l 50 hores:     0,2 punts.
- De 51 l 75 hores:     0,3 punts.
- De 76 l 100 hores:   0,4 punts
- més de 100 hores:   0,5 punts.

4.2)
- Nive  C2:   0,5 punts.
- Nive  C1:   0,4 punts.
- Nive  i2:   0,3 punts.
- Nive  i1:   0,2 punts.

Indicl l teul puntulció COMPROVACIÓ: 

5) Situlció socioeconòmicl unitlt 
flmi ilr:
Màxim 3 punts:
Rendl per càpitl:

Fins l 2.380 euros:   3 punts

Des de 2.381 fns l 6.000 euros: 2

punts

Des de 6.001 fns l 9.585 euros:  1

punt

Indicl l teul puntulció COMPROVACIÓ: 

6)No hlver sigut destnltlri/àril 
lmb lnterioritlt de  mlteix 
progrlml de beques.
Màxim 1,5 punts

Indicl l teul puntulció COMPROVACIÓ: 

7) Disclplcitlt igul  o superior l  
33%.
Màxim 0,5 punts

Indicl l teul puntulció COMPROVACIÓ: 

TOTAL: (SUMA D'APARTATS 
1+2+3+4+5+6+7)
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L*2): Notl mitjlnl de 'expedient lcldèmic lportlt de  curs lnterior i ldequlció de es ttu lcions 
lportldes, l f que es distntes beques convocldes l notl mitjlnl sigl 10:

 Màster: 0,5 punts.

Grlu, 4 lnys:

Ú tm curs: 0,5 punts. 

3r curs: 0,4 punts.

2n curs:              0,2 punts.

1r curs:               0,1 punts.

Cic es Formltus: mitjà i superior: 

2n Curs: 0,3 punts.

1r Curs: 0,1 punts.

DECLARACIÓ: l personl blix frmlnt DECLARA, sotl l seul responslbi itlt, que són certes qulntes dldes
fguren  en  e  present  imprés  d’lutomlblremlció,  i  que  lcreditl  documentl ment  tots  e  mèrits
lutoblremlnts  que  fguren  en  lquest  mode .  Així  mlteix  DECLARA  no  estlr  immersl  en  clp  de  es
circumstàncies lrrep egldes en ’lrtc e 13.2 de L ei generl  de subvencions.
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ANNEX IV
CERTIFICAT DE LA PRÀCTICA FORMATIVA

LAquest informe quedl depositlt l ’Ajuntlment i no hl de ser remés l l Diputlció de Vl èncil)

MUNICIPI

DADES DE L’ESTUDIANT

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM NIF

TÍTOL DE LA MEMÒRIA QUE S’HI ADJUNTA

DADES DELS TUTORS/DE LES TUTORES

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM LLOC DE TREiALL

E  Sr./Srl. __________________________, en qul itlt de tutor/l de ’l umne/l indiclt, 

CERTIFICA: que ’l umne/l hl plrtciplt en lquest Ajuntlment en e  Progrlml de Pràctques Formltves, i
que  hl  presentlt  l  memòril  que  s’hi  ldjuntl.  En  conseqüèncil,  es  considerl  un
lproftlment ldeqult de l pràctcl formltvl rel itzldl.
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LLOC I DATA FIRMA ALUMNE/ALUMNA

............................................

FIRMA TUTOR/TUTORA

............................................

Nota: mitjlnçlnt  l  signlturl  d'lquestl  instàncil,  l  personl  interessldl  prestl  expresslment  e  seu
consentment perquè 'Ajuntlment de Pliportl dugl l terme es consu tes o verifclcions oportunes per
mitjlns e ectrònics en e  Sisteml de Verifclció d'Identtlt i Residèncil de 'Administrlció Generl  de 'Estlt.

Les  dldes  flci itldes  per  vosté  en  lquest  formu lri  plsslrln  l  formlr  plrt  de s  ftxers  lutomlttzlts
propietlt de 'Enttlt Gestorl i podrln ser ut itzlts per l personl ttu lr de  ftxer per l 'exercici de es
funcions pròpies en 'àmbit de es seues competències. De conformitlt lmb l L ei orgànicl 15/1999, de
protecció de dldes de clràcter personl  vosté podrà exercitlr e s drets d'lccés, rectfclció, clnce · lció i
oposició mitjlnçlnt escrit presentlt dlvlnt e  registre generl  d'entrldl de 'Enttlt Gestorl.
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Identificador SRxd dn7a 9ZwK LCsK mfI+ f86X cfw=   (Válido indefinidamente)

URL https://unica.paiporta.es/PortalCiudadano/

PEDRO RAJADEL GARCIA

Fecha de firma: 11/06/2019 11:11:39

SECRETARIA

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Cargo: TAG SECRETARIA

FRANCISCO JAVIER LLOBELL TUSET

Fecha de firma: 11/06/2019 13:56:02

SECRETARIA

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Cargo: SECRETARI
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