AJUNTAMENT de PUÇOL
Plaça Joan de Ribera, s/n
46530 – Puçol (València)
Telèfon 96 142 13 03
Fax: 96 146 45 56

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ “LA DIPU ET BECA”
DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
“PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants
en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la
seua formació. En este sentit i a fi de beneficiar els estudiants, l'Ajuntament de Puçol
s'ha adherit al programa de la Diputació de València de “pràctiques formatives per a
jóvens” (La Dipu Et Beca).
BASE PRIMERA. OBJECTE I NÚMERO DE BEQUES.
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 15 beques
(juliol i/o agost) (resultant un total de 30 mensualitats) destinades a les àrees següents:
-

Àrea Informàtica (núm. beques: 1 d'1 mensualitat, prorrogable per 2
mensualitats): Títol universitari de grau en Enginyeria Informàtica.

-

Àrea Ocupació (núm. beques: 1 d'1 mensualitat, prorrogable per 2
mensualitats): Estudiants universitaris de Relacions Laborals, Llicenciatura en
Ciències del Treball, o Títol universitari de grau en Relacions Laborals i
Recursos Humans.

-

Àrea Turisme (núm. beques: 2 d'1 mensualitat, prorrogables per 2
mensualitats): Grau en Turisme, Diplomatura en Turisme, Tècnic Superior Guia,
Informació i Assistències Turístiques. Tècnic Superior Agències de Viatges i
Gestió d'Esdeveniments. Tècnic superior en gestió d'allotjaments turístics.
Destinació: Tourist Info. horari de matins o vesprades; distribuït en torns
rotatoris inclosos caps de setmana, respectant-se en tot cas els descansos
legalment establits.

-

Àrea Comunicació (núm. beques: 1 d'1 mensualitat, prorrogable per 2
mensualitats -Horari de demà i /o vesprada-) : Estudiants de Periodisme.

-

Àrea Comunicació (núm. beques: 1 d'1 mensualitat, prorrogable per 2
mensualitats -Horari de demà i /o vesprada-) : Estudiants de Cicle formatiu de
Disseny Gràfic, Publicitat, Comunicació Audiovisual, Belles Arts.

-

Àrea Festes i Joventut (núm. beques: 1 d'1 mensualitat, prorrogable per 2
mensualitats -Horari de demà i /o vesprada-): Estudiants de Cicle formatiu en
Animació Sociocultural (TASOC). Estudiants universitaris d'Educació Social.
Estudiants universitaris de Treball Social.

-

Àrea Servicis Socials (núm. beques: 5 d'1 mensualitat en el mes de juliol, 2 d'1
mensualitat prorrogable per 2 mensualitats; 1 d'1 mensualitat en el mes d'agost,
-Horari de demà i /o vesprada-): Estudiants universitaris de Treball Social,
Psicologia, Pedagogia, Magisteri, Educació Social, estudiants de cicle formatiu
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d'Educació Infantil, Estudiants de cicle formatiu de grau mitjà “Persones en
situació de dependència”, Estudiants de cicle formatiu de grau superior
“d'integració social”.
-

Àrea Administrativa (núm. beques: 2 d'1 mensualitat prorrogable per 2
mensualitats; 1 d'1 mensualitat per al mes de juliol, i 1 d'1 mensualitat per al
mes d'agost): Estudiants dels cicles formatius de Secretariat i Administració i
Finances o equivalent.
Les funcions d'esta àrea comprendran, entre altres, tasques de suport
administratiu, així com les tasques inherents a la transferència de documentació
a l'arxiu municipal.

La concessió del número definitiu en cada una de les àrees queda supeditat al
perfil dels sol·licitants d'esta convocatòria, per la qual cosa podrà variar-se el
número assignat a cada àrea i inclús declarar-se vacants algunes àrees a criteri
de l'Ajuntament.
BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES.
Cada una 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 el dit import haurà de practicar-se, si és el cas, la retenció corresponent a la
cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial Decret 1493/2011,
de 24 d'octubre, i les altres que pogueren correspondre.
El període de duració de les beques comença l'1 de juliol de 2017 i finalitzarà com a
màxim el 31 d'agost de 2017, sent la duració inicial d'1 mes (mínim 15 dies) podent
prorrogar-se, si és el cas, fins al màxim de dos mesos.
El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de
juliol i agost, no podent per cap causa prolongar la duració de les beques més enllà del
mes d'agost.
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.- Posseir la nacionalitat espanyola, d'un dels Estats membres de la Unió
Europea o d'un Estat Part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu i veinatge
administratiu en algun municipi de la província de València, esta última amb anterioritat
a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria del programa La Dipu Et Beca
de la Diputació de València (16-05-2017), de conformitat amb allò que s'ha disposat en
la dita convocatòria.
2.- Tindre 18 anys complits.
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3.- Trobar-se cursant alguna de les ensenyances oficials relacionades en la
Base Primera de les presents Bases: 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, corresponents a les famílies que es
relacionen en l'annex II de les Bases de la Diputació.
4.- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (el que
acreditarà per mitjà de declaració responsable).
5.- Estar al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant
de la Seguretat Social (acreditació per mitjà de declaració responsable).
6.- No estar disfrutant d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat
així com no desenrotllar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca
(acreditació per mitjà de declaració responsable).
Segons allò que s'ha estipulat en la convocatòria ressenyada “cada estudiant només
podrà disfrutar d'una beca en un municipi simultàniament”.
Els seleccionats per a aquelles àrees les comeses de les quals impliquen contacte
habitual amb menors, hauran de presentar, prèviament a l'inici del gaudi de la beca,
certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals, o si és el cas,
autorització a esta Administració perquè accedisca a la dita informació a través de la
Plataforma d'Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
A fi de garantir la màxima difusió d'estes beques entre els estudiants tindran
preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris d'estes beques en edicions
anteriors, sempre que el perfil dels sol·licitants ho permeta.
Aquells estudiants que havent sigut seleccionats en edicions anteriors, hagueren
renunciat a la beca durant el gaudi de la mateixa, quedaran exclosos de la selecció.
BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I
DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNT AMB LES MATEIXES.
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals, a comptar de l'endemà
de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com Annex I i que
consta en les presents bases es presentaran preferentment en el registre d'este
Ajuntament.
Donada l'agilitat del procés, en cas de presentar la sol·licitud a través d'altres mitjans
segons el que establix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, hauran d'enviar
una còpia de la sol·licitud amb el segell de l'organisme o oficina de correus
corresponent, amb la documentació acreditativa dels mèrits escanejada, al següent
correu electrònic: recursoshumanos@pucol.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. De conformitat amb allò que disposa l
article
28 de la Llei 39/2015, els aspirants podran prestar el seu consentiment, perquè
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l'Ajuntament consulte i demane la documentació acreditativa dels mèrits que
s'especifique expressament per l'aspirant. En cas d'oposar-se a això, l'aspirant haurà
de declarar-ho expressament en la instància i acompanyarà còpia compulsada dels
documents.
Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants hauran d'entregar la
documentació següent:
-

-

Certificat d'empadronament en algun municipi de la província de València (Si
està empadronat en l'Ajuntament de Puçol, tan sols es requerirà la comprovació
pel funcionari de l'empadronament del sol·licitant en el padró d'habitants de
l'Ajuntament).
Documentació acreditativa d'estar cursant les ensenyances oficials que al·lega
en la que conste el tipus d'ensenyança, curs, centre educatiu (matrícula,
certificat emés pel centre,…)
Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic corresponent al curs
immediatament anterior a què es trobe cursant en el moment de la sol·licitud.
Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits o autorització si
és el cas.

BASE QUINTA . REQUISITS I MÈRITS
Els mèrits que es baremen als efectes d'esta convocatòria són els següents:
1- Veïnat en el municipi de Puçol (amb anterioritat al dia 16-05-2017 en que es va
publicar l'extracte de la convocatòria corresponent BOP núm. 92) : 20 punts.
2.- Nota mitjana de l'expedient acadèmic (el de l'any anterior a què s'està cursant en
l'actualitat): fins a un màxim de 15 punts
Nota mitjana = de 5,00 a 5,99:
3 punts
Nota mitjana = de 6,00 a 6,99:
6 punts
Nota mitjana = de 7,00 a 7,99:
9 punts
Nota mitjana = de 8,00 a 8,99: 12 punts
Nota mitjana = de 9,00 a 10,00: 15 punts
3.- Coneixements del valencià: fins a un màxim de 10 punts, per mitjà d'aportació del
Certificat del nivell de valencià, expedit per la Junta Qualificadora o Centre Oficial
reconegut.
Per Certificat de nivell A2 o nivell oral (o equivalent):
2 punts
Per Certificat de nivell B1 o nivell elemental (o equivalent): 4 punts
Per Certificat de nivell C1 o nivell mitjà (o equivalent):
7 punts
Per Certificat de nivell C2 o nivell superior (o equivalent):
10 punts
En el supòsit de posseir diversos certificats, només es valorarà el de nivell
superior.
4.- Formació complementària: fins a un màxim de 5 punts.
Idiomes Comunitaris segons el Decret 61/2013, de 17 de maig del Consell (MCERL) ):
-Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell B1, del
Marc Comú Europeu de Referència: 2 punts.
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-Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del
Marc Comú Europeu de Referència: 3 punts.
-Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del
Marc Comú Europeu de Referència: 4 punts
-Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del
Marc Comú Europeu de Referència: 5 punts
Documentació acreditativa: Certificats i diplomes relacionats en el Decret 61/2013, del
Consell, de 17 de maig, modificat per Orde 93/2013, d'11 de novembre, de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, així com les entitats reconegudes per
resolucions posteriors. Únicament es puntuarà el nivell superior aconseguit per cada
idioma al·legat
5.- Situació socioeconòmica : fins a un màxim de 30 punts.
5.1.- Situació de desocupació de la unitat familiar del sol·licitant (ascendents
primer grau): 15 punts com a màxim.
Ascendents de la unitat familiar (en primer grau) que convisquen amb el sol·licitant,
que acrediten que la dita convivència és anterior a la data de publicació de l'extracte de
la convocatòria (16-05-2017) i es troben desempleats i inscrits en l'oficina Servef
corresponent amb anterioritat a la dita data .
La valoració es realitzarà d'acord amb l'escala següent:
- Un membre que es troba en situació de desocupació i no percep cap tipus de
prestació o subsidi: 7,5 punts
- Dos membres es troben en situació de desocupació i no perceben cap tipus de
prestació o subsidi: 15 punts
Es valorarà per mitjà de la presentació dels documents següents:
-original i fotocòpia o còpia compulsada del llibre de família
-certificat d'empadronament col·lectiu (en cas d'estar empadronat en l'Ajuntament de
Puçol, tan sols es requerirà la comprovació pel funcionari de l'empadronament del
sol·licitant en el padró d'habitants de l'Ajuntament).
-documentació acreditativa de què els ascendents de la unitat familiar (primer grau)
que convisquen amb l'estudiant estan en situació de desocupació i inscrits en el
Servef, i de si són perceptors o no de prestacions públiques, a través dels següents
documents, o a falta d'això, autorització firmada per cada un dels membres de la unitat
familiar en desocupació per a la seua consulta per part de l'Ajuntament de Puçol:
-Certificat de Situació Laboral, expedit pel SERVEF, acreditatiu de la situació de
desocupació.
-Certificat de Perceptor/ no Perceptor de Prestacions i/o Subsidis, expedit pel
SEPE, acreditatiu de ser beneficiari o no de prestacions i/o subsidis de
desocupació.
En el cas que l'extinció contractual sobrevinga després de la data de publicació de
l'extracte de la convocatòria (16-05-2017) es baremarà de la mateixa manera la
situació legal de desocupació sempre que s'acredite documentalment abans de la data
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de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En este cas haurà de
presentar-se document acreditatiu de l'extinció contractual.
5.2.- Discapacitat de la persona aspirant: 15 punts.

Documentació acreditativa: Certificat de discapacitat oficial igual o superior al 33%
expedit per l'Administració competent.
6.- No haver sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa de beques
(programa “La Dipu et beca”): 15 punts.
7.- Altres mèrits: Nivell de Formació acadèmica: Curs que es troba rebent en el
cicle que es tracte: fins a 5 punts
Estudis universitaris de Primer Cicle:
3r curs: 3 punts
2n curs: 2 punts
1r curs: 1 punt
Estudis universitaris de Segon Cicle:
5t curs: 5 punts
4t curs: 4 punts
Estudis universitaris de Grau:
Màster Oficial: 5 punts
4t curs:
4 punts
3r curs:
3 punts
2n curs:
2 punts
1r curs:
1 punt
(Només es valoraran els Màsters reconeguts oficialment)
Cicles Formatius de Formació Professional:
2n curs cicle superior: 4 punts
1r curs cicle superior: 3 punts
2n curs cicle mitjà: 2 punts
1r curs cicle mitjà: 1 punts
En cas d'empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació,
seguint l'orde, en els apartats següents:
1. Aspirants amb discapacitat acreditada.
2. Aspirants que no hagen disfrutat de beca en el marc d'este Programa “La Dipu Et
Beca” en anys anteriors.
3. Situació socioeconòmica: Situació de desocupació dels membres de la unitat familiar
que conviuen en el domicili de la persona interessada, inclosa la persona interessada,
sense prestacions ni ajuda econòmica.
4. Curs de matriculació, amb preferència del curs superior enfront de l'inferior.
5. Nota mitjana de l'expedient acadèmic, que ha de figurar ben especificada en
l’expedient.
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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 membres següents:
-

Presidenta: Sra. Aurora Majuelos Pozo, Direcció del Servici de RRHH de
l'Ajuntament
Suplent: Sra. Inmaculada Doménech López , administrativa del Servici de RHH

-

Secretària: Sra. Carmen María España Gregori, Secretària de l'Ajuntament
Suplent: Sra. Esperanza Abril Sanchis, Direcció del Servici d'Urbanisme

Vocals:
- D. Gustavo Mestre Izquierdo, auxiliar del Servici de RRHH
- D. Javier López Moyano, auxiliar del Servici de RRHH
-

Suplents:
Dña. D. Inmaculada Miguel Escriche, Tresorera Municipal
D. Jose Luis García Nadal, Cap del Servici de Benestar Social

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 si ho considera oportú.
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'aprove, si és el cas, per resolució d'Alcaldia. 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'adeqüen a les característiques concretes
necessàries per al correcte desenrotllament de la mateixa.
L'entitat local anomenarà un o més tutors/tutores que realitzaren el seguiment,
coordinació i ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de
dedicació a les dites activitats que no superarà les 20 hores setmanals per becari/a.
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 este programa de formació té caràcter formatiu,
sense que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els
becaris i esta entitat local.
3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d'aplicació
les obligacions arreplegues en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.
4. Són obligacions dels becaris:
1.- Desenrotllar les seues activitats en les dependències municipals que li
siguen indicades pel seu tutor
2.- Tindre la dedicació que s'establix en les bases d'estes beques, que hauran
de ser realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora
3.- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
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4.- Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a, omplint
l'annex II.
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 és el cas, de les quantitats percebudes fins al moment.
6. 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 i si així ho considera oportú l'Ajuntament.
BASE OCTAVA PRESSUPOST
El pressupost de gastos de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 110-241-14304 del pressupost de gastos de la corporació de
l'any 2017.
L'import total pressupostat per a esta convocatòria ascendix a 15.000 €.

Puçol, a 29 de maig de 2017.
L'ALCALDE

Enric Esteve Ramon
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