BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2019.
MODALITAT ESTUDIANTS
Base primera. Objecte i finalitat:
L'objecte de les presents bases és establir la regulació per a la concessió de subvencions,
per a la realització de beques formatives en la modalitat de “Pràctiques per a joves estudi ants universitaris o de formació professional en l'Ajuntament de Xirivella”.
L'Ajuntament de Xirivella s'ha adherit al programa de la Diputació de València «PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2019», per a la
concessió de fins a un màxim de 18 beques, d'acord amb les titulacions establides en els an nexos I i II d'aquestes bases.
Base segona. Destinataris i característiques
•

Seran destinataris de les beques els estudiants que posseint veïnatge administratiu
en algun municipi de la província de València abans de la data de la publicació de la
present convocatòria, siguen majors de 18 anys i que es troben cursant estudis oficials, entenent per tals, als efectes d'esta convocatòria, els que complisquen amb allò
que s'ha indicat en l'article 2 de l'Orde 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, (DOCV núm. 7805 de 14 de juny de 2016), i
que s'establixen en l'annex II d’esta convocatòria.

L’estudiant no haurà d'estar gaudint d'una altra beca o ajuda de mateixa o anàloga finalitat,
ni podran desenrotllar 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'exercici de la mateixa, segons l’ajuntament de Xirivella.
Cada estudiant només podrà gaudir d'una beca en un municipi simultàniament.
•

•
•

Durada: màxim dos mesos, necessàriament entre juliol i agost. L'Ajuntament de Xirivella podrà adjudicar les beques per termini inferior i, si escau, renovar-les, sempre
que en conjunt no superen el termini anteriorment indicat de dos mesos i sempre que
la durada mínima siga de 15 dies.
Dedicació setmanal: 20 hores
Import mensual brut per beca concedida: 500 euros

El període de durada de les beques comença des de la data d’atorgament de la beca, i finalitzarà com a màxim el 31 d'agost de 2019. La dedicació dels destinataris de les beques, se rà de 20 hores setmanals, que hauran de ser realitzades segons les necessitats de cadas cun dels departaments i atenent les instruccions del tutor.
L'Ajuntament de Xirivella:
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•
•
•

Adjudicarà les beques, i resoldrà la concessió de conformitat amb el règim jurídic de
les subvencions aplicable a les entitats locals.
Designarà un tutor o diversos per a l'alumnat becat.
Sobre l'import mensual brut de la dotació per a l'alumnat becat, practicarà la retenció
corresponent a la cotització a la Seguretat Social i les altres que puguen correspondre.

Base tercera. Dels destinataris de les beques i la seua selecció
Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones que hi aspiren, que reunisquen els requisits exposats a continuació,
acreditats documentalment abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
L'alumnat que, posseint el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València abans del 4 de juny de 2019 (BOP 106), data de publicació de l’anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del decret de president número 6507 de
30 de maig de 2019 pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva als municipis i entitats locals menors per a la realització
de pràctiques formatives per a joves, modalitat estudiants, La Dipu et Beca 2019. BDNS
(Identif.): 458869, aspire a ser destinatari de les beques que es concedisquen per aplicació
de les presents bases, per a la realització de pràctiques formatives, haurà de presentar la
sol·licitud d'inscripció en l'Ajuntament de Xirivella i haurà de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents:
1. Posseir el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València abans del
4 de juny de 2019.
2. Tenir 18 anys complits.
3. Trobar-se cursant els estudis oficials, i s’entendran per tals, els que complisquen amb allò
que s’ha indicat en l’article 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7805, de 14 de juny del 2016), i que s’estableixen
en l’annex II d’aquesta convocatòria. S'entén que els alumnes estan cursant estudis quan estiguen matriculats en el curs acadèmic 2018/2019.
4. No hauran d’estar gaudint de cap altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, ni
podran desenvolupar cap activitat laboral durant l’exercici de gaudiment de la beca.
5. Cada estudiant només podrà gaudir d’una beca en un municipi simultàniament.
Base quarta. Dotació econòmica
La subvenció que concedeix la Diputació té com a finalitat sufragar el 80% de la dotació
mensual bruta de la beca que ha de percebre el becari. Als efectes d’aquesta convocatòria
s’estableix una dotació bruta mensual de 500 €, per la realització de 20 hores de pràctiques
setmanals, als quals s’aplicaran les retencions legals que hi corresponguen, i, en tot cas, estaran subjectes a la normativa de la Seguretat Social.
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El nombre màxim de beques que correspon al municipi de Xirivella és de 18. Si alguna de
les beques específiques queda deserta per no existir estudiants que l'hagueren sol·licitat, incrementarà el nombre de les beques genèriques, per ordre de puntuació obtinguda. En prin cipi, es podrà optar únicament a una beca específica. Només en el cas que quedara deserta
alguna beca específica, es podria atorgar una beca genèrica en substitució de la beca no
atorgada.
Base cinquena. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. Selecció de candidats.
El termini de presentació de sol·licituds serà de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Pro víncia de València. També podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes en la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pú bliques. Alhora, les bases es publicaran íntegrament en la pàgina web de l'Ajuntament.
Les persones interessades presentaran sol·licitud en el registre general de l'Ajuntament (Pl.
de la Concòrdia, 6), o en el registre del barri de la Llum (c/ Constant Llombart, 1), en els ho raris acordats del registre. També podran presentar-la en qualsevol de les formes previstes
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. En aquest cas la persona interessada haurà de comunicar-ho a l’ajuntament de
Xirivella, adjuntant còpia escanejada de tota la documentació presentada, al correu electrònic adl@xirivella.es.
A les sol·licituds s'adjuntarà la documentació que justifique els requisits enumerats en la
base tercera i els mèrits que s'al·leguen per a la posterior valoració. Al mateix temps es com plimentarà un formulari web amb les dades de la sol·licitud i els mèrits que s’acompanyen,
formulari que estarà a la plana web de l’ajuntament.
No es tindrà en compte cap sol·licitud que no es realitze i no es presente de la manera indi cada en els punts anteriors, abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
No es valorarà cap mèrit quant a documentació que no s'haja presentat en el termini de pre sentació d'instàncies.
Els estudiants tindran l'opció de sol·licitar les beques oferides per l'Ajuntament, sempre que
estiguen cursant estudis de les titulacions que consten en els annexos I i II d'aquestes bases. Cada aspirant, d'acord amb els estudis que estiga cursant, tindrà l'opció de sol·licitar
una única beca, bé especifica o bé genèrica.
5.1 Documentació
Aquestes beques s'adjudicaran entre els estudiants que les sol·liciten, que presentaran sol·licitud d'inscripció en l'Ajuntament de Xirivella a la qual acompanyaran la documentació se güent original o amb fotocopia compulsada:
•

DNI o documentació acreditativa equivalent.
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•
•

•

•

Documentació acreditativa d'estar cursant les ensenyances oficials als efectes d'esta
convocatòria, en la que conste el tipus d'ensenyança, curs, centre educatiu (matrícula,
certificat emès pel centre…).
Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2
de la Llei General de Subvencions, realitzada per mitjà de declaració responsable o a
través de qualsevol dels mitjans establits en l'article 13.7 de la dita Llei i articles con cordants del seu Reglament.
Certificat d'empadronament, acreditatiu de la residència dins de la província de València abans del 4 de juny de 2019, data de la convocatòria de la Diputació de València.
En el supòsit de veïns de l'Ajuntament de Xirivella, només es requerirà la comprova ció, per part del funcionari, de l'empadronament del sol·licitant en el padró d'habitants
de l'Ajuntament, que en deixarà constància en la instància de l'interessat.
Documentació acreditativa dels criteris de selecció i, en tot cas, ajustada al que estableix la base sisena.

Els aspirants hauran d'adjuntar a la instància la documentació següent per a la valoració dels
mèrits, original o amb fotocopia compulsada:
1) Document acreditatiu de la Secretària del centre o de la Secretaria virtual, que continga la
nota mitjana de l'expedient acadèmic corresponent als estudis que s'estan cursant.
Si l'alumne és seleccionat, tindrà l'obligació de presentar, en un termini de deu dies hàbils, el
certificat original expedit per la Universitat o pel centre de formació on s’estan cursant els estudis, que acredite el que es disposa en aquest punt.
2) En cas de tindre la condició de discapacitat, es presentarà certificat emès per l'òrgan tèc nic corresponent.
3) Certificat del nivell de valencià, expedit per la Junta Qualificadora o centre oficial reconegut.
4) Formació complementària. Cursos no inclosos en l'expedient acadèmic i relacionats amb
el perfil de la beca que se sol·licita, mitjançant original o fotocòpia compulsada de formació
cursada en organismes oficials legalment reconeguts. Aquest punt es baremarà només en
les beques específiques.
5) Situació sociolaboral, haurà d'aportar:
I. Llibre de família, o document que acredite el grau de parentiu.
II. Certificat expedit per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, en el qual
conste la situació de aturat de tots els membres de la unitat familiar en edat laboral.
III. Certificat expedit pel SEPE (Servei Públic d'Ocupació) en el qual conste la percepció
o absència de prestació econòmica de tos els membres de la unitat familiar en edat
laboral.
IV. Certificat del INSS o de la Conselleria de Benestar Social de la percepció o absència
de pensions contributives o no contributives, si escau, de tots els membres de la unitat familiar que siguen pensionistes.
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6) Certificat emès per centre oficial del curs que s'està estudiant.
7) Certificat o document acreditatiu, expedit per entitats de voluntariat, que acredite la subscripció de l'acord d'incorporació del voluntari a l'entitat de voluntariat, en els termes establits
en la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, així com certificat o document acreditatiu
expedit per les citades entitats, en què s'acredite la durada de l'activitat de voluntariat realitzada per l'interessat. Així mateix, en el supòsit de voluntariat de protecció civil, es requerirà
certificat acreditatiu de les funcions realitzades en voluntariat expedit per l'òrgan competent.
La condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral o administrativa ni amb
la Diputació de València ni amb l'Ajuntament de Xirivella.
En el supòsit de personal afecte a discapacitat i/o pensionista, que no estiga en actiu per ser
incompatible amb el treball, s'haurà d'aportar, a més del certificat expedit pel SEPE, docu mentació que acredite la seua condició i certificació de l'organisme corresponent que no perceben prestació econòmica.
Declaració jurada de no haver sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa de be ques, declaració inclosa en la instància de sol·licitud.
Base sisena. Criteris ponderats per a selecció de destinataris
Com a obligació per a l'adequat compliment de la finalitat de la beca, garantint una major
igualtat de tracte als estudiants sol·licitants quant als municipis en els què sol·licite la beca,
l'Ajuntament de Xirivella s'ajusta als criteris de selecció següents, així com el percentatge de
ponderació que s'estableix a continuació:
Criteris de selecció

Percentatge

Empadronament al municipi de Xirivella

20%

Expedient acadèmic

15%

Coneixements de valencià

10%

Formació complementària

5%

Situació socioeconòmica

30%

No haver sigut destinatari amb anterioritat en
el mateix programa de beques

15%

Altres mèrits a fixar per Ajuntament

5%

Detall dels criteris de selecció - Barem:
1. Empadronament al municipi de Xirivella: 20 punts.
2. Expedient acadèmic: Nota mitjana de l'expedient acadèmic que conste en el certificat
emès pel centre de formació, a partir de l'aprovat en l'interval de 0 a 10, multiplicada
per 1,5. Màxim 15 punts.
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3. Coneixements de valencià. Màxim 10 punts, segons titulacions de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
◦ Grau superior: 10 punts
◦ Grau mitjà: 6 punts.
◦ Grau elemental: 2 punts.
4. Formació complementària (valorable només en les beques específiques): Cursos d'organismes oficials que no formen part de l'expedient acadèmic. Màxim 5 punts. Puntuació per curs:
◦ Entre 20 i 40 hores: 0,30 punts.
◦ Entre 41 i 80 hores: 0,60 punts.
◦ Més de 80 hores: 1 punt.
5. Situació socioeconòmica: Màxim 30 punts.
◦ Tots el membres de la unitat familiar en edat laboral estan aturats i no cobren cap
tipus de prestació econòmica: 30 punts
◦ Tots el membres de la unitat familiar en edat laboral estan aturats i entre tots cobren prestacions econòmiques fins a 800 € mensuals, en còmput de 14 pagues
anuals: 20 punts
◦ Tots el membres de la unitat familiar en edat laboral estan aturats i entre tots cobren prestacions econòmiques superiors als 800 € mensuals, en còmput de 14 pagues anuals: 10 punts
◦ Algun membre de la unitat familiar en edat laboral treballa o no acredita la situació
d’aturat: 0 punts
6. Altres mèrits fixats per l'Ajuntament: Màxim 5 punts.
◦ Condició de discapacitat
▪ Igual o superior al 33% i menys del 65% del candidat. 0,5 punts.
▪ Igual o superior al 65% del candidat. 1 punt.
◦ Curs que es cursa màxim 2 punts, segons detall:
▪ Màster 2 punts.
▪ Cicle tècnic superior (1r o 2n) o 3r i 4t de grau 1,5 punts.
▪ Cicle mitjà (1r o 2n) o 1r i 2n de grau 1,00 punt.
◦ Realització de voluntariat en qualsevol de les entitats de voluntariat a les quals es
refereix l'art. 13 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, sempre que es
puga acreditar la realització del voluntariat segons el que es disposa en els termes
de l'art. 12 de la citada Llei 45/2015, així com la realització de voluntariat en l'àmbit
de la protecció civil, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional primera de la Llei 45/2015:

6/10

Activitat de voluntariat a valorar segons la seua durada:
▪ Entre 20 i 40 hores: 1,00 punts.
▪ Entre 41 i 80 hores: 1,50 punts.
▪ Més de 80 hores: 2 punts.
En cas d'empat, les entitats locals valoraran amb caràcter preferent, en primer lloc, aquells
casos en els quals el sol·licitant acredite situació de discapacitat, i en segon lloc el fet de no
haver gaudit l'estudiant una beca d’aquest programa a l’any 2018.
En el cas que es produïsca una renúncia, baixa o finalització del període de vigència de la
beca, l'entitat local podrà cobrir-la mitjançant l'adjudicació als sol·licitants següents per l'ordre
obtingut en el procés de selecció. En el cas que el període de gaudi de la beca siga inferior
al mes natural, l'estudiant beneficiari percebrà la quantitat que li corresponga en atenció al
temps gaudit.
Base setena. Comissió Avaluadora: concessió i seguiment de les beques.
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que es tarà integrada pels membres següents:
•
•
•
•
•
•

Maria Teresa Margareto Pellicer
Cristina Gómez Haro
Miguel Guillem Forment
José Luís López Vila
Beatriz Herrero Muria
Adrián Cañada Bastida

Base huitena: Procediment.
Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Comissió Avaluadora formularà proposta provisional d'adjudicació de les beques, juntament amb una bo rsa de reserves
per a possibles substitucions de baixes o renúncies. Els aspirants comptaran amb 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntamen t, per a formular
les al·legacions que creen oportunes, que hauran de presentar-se per registre d'entrada de
l'Ajuntament i es resoldran per la Comissió de Valoració. La resolució adoptada es publicarà
al mateix temps que la llista definitiva.
En el cas que no es presenten al·legacions, la proposta provisional s'elevarà a definitiva, per
mitjà de resolució de l'alcaldia, sense necessitat de tornar a publicar.
Si alguna de les beques queda deserta per no existir estudiants que l'hagueren sol·licitat, in crementarà el nombre de les beques genèriques, per ordre de puntuació obtinguda.
L'Ajuntament nomenarà un o diversos tutors que en faran el seguiment, la coordinació i ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació amb la distribució
d'horari concret, d'aquestes activitats.
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Base novena
1) 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'Ajuntament de Xirivella.
2) Els tutors ordenaran les activitats de formació del personal becari i organitzaran el temps
de dedicació a aquestes activitats, que serà de 20 hores setmanals i haurà de realitzar-se
d'acord amb el règim de funcionament del centre on es realitze la beca.
3) L'incompliment sense causa justificada de les condicions establides en la present convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, i s'hauran de reintegrar, si escau,
les quantitats percebudes fins al moment.
4) Davant les renúncies, baixes o finalització del període de vigència, es cobrirà la beca pel
temps restant, sempre que supere els 15 dies, segons l'ordre de puntuació que haja resultat
del procés de selecció.
Base desena. Publicacions i recursos
Aquestes bases es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pagina web, i se'n
farà referència en el BOP.
Contra les presents bases es pot interposar recurs en la forma prevista en la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Podrà interposar, de manera potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les
haja dictat en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de la recepció de la notificació.
O recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'art. 8 de la Llei 29/98, de 13
de juliol (BOE núm. 167 de 14 de juliol), reguladora d'aquesta jurisdicció; en el termini de dos
mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la present notificació, i en absència
de resolució expressa del recurs de reposició potestatiu, el termini serà de sis mesos a partir
de l'endemà a aquell en què d'acord amb la seua normativa especifica, es produïsca l'acte
presumpte. No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs que estime procedent.
Base onzena. Obligacions dels destinataris de les beques
•
•
•
•

Incorporar-se a l'entitat local corresponent en la data prevista en la resolució de concessió.
Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor.
Guardar el corresponent sigil i reserva sobre les activitats realitzades en l'exercici de
la pràctica formativa.

Base dotzena. Règim d'incompatibilitats
El gaudi de les beques i subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda per a aquesta o anàloga finalitat finançada amb fons
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públics o privats espanyols o comunitaris, així com amb el desenvolupament d'una activitat
laboral.
Base tretzena
En la sol·licitud de participació en aquest procés, els aspirants autoritzaran l'Ajuntament de
Xirivella a utilitzar les dades personals que consten en la seua instància, únicament als efectes de publicacions en la pagina WEB de l'Ajuntament, tauler d'anuncis i comunicació a través de plataforma informàtica a la Diputació de València, així com la seua utilització en actes
administratius derivats de la gestió d'aquest procés de selecció i adjudicació de beques per
estudis, autorització que perdurarà durant tot el procés de selecció, en cas contrari en que daran exclosos.
Annex I. Beques específiques 2019 oferides per l'Ajuntament de Xirivella:
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfil 1: 1 beca de cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes
informàtics en xarxa
Perfil 2: 8 beques de cicles formatius de grau mitjà o superior de l’àrea administrativa
Perfil 3: 1 beca de grau en informació i documentació
Perfil 4: 1 beca de grau en gestió i administració pública, o cicles formatius de grau
mitjà o superior de l’àrea administrativa
Perfil 5: 1 beca de cicle formatiu de grau superior en animació sociocultural i turisme,
o cicle formatiu de grau superior en integració social
Perfil 6: 1 beca de grau en periodisme
Perfil 7: 1 beca de grau en comunicació audiovisual
Perfil 8: 4 beques de cicles formatius de grau superior en animació sociocultural i
turisme, o grau de mestre en educació infantil, o grau de mestre en educació primaria

Annex II. Ensenyaments objecte de les beques
Estudis universitaris oficials
Tots els estudis universitaris de conformitat en l'article 2 l'Ordre 21/2016, de 10 de juny de la
Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport.
Màsters Universitaris oficials
Tots els màsters oficials de conformitat en l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny de la
Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport
Cicles formatius
Famílies que s'indiquen a continuació:
- Activitats Físiques i Esportives
- Administració i gestió
- Agrària
- Arts gràfiques
- Arts i Artesania
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- Comerç i màrqueting
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació Mecànica
- Hostaleria i Turisme
- Imatge i so
- Indústries alimentàries
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Moble, fusta i suro
- Marítim pesquera
- Química
- Sanitat
- Seguretat i medi ambient
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Tèxtil, confecció i pell
- Transporte i manteniment de vehicles
- Vidre i ceràmica
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