
 

 
 
 
 

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL MARC DEL PROGRAMA “LA DIPU ET 
BECA” 2014 

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques. L’objecte de la present 
convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 43 beques en les següents 
àrees d’activitat: 

 
TITULACIONS  Nº DEPARTAMENTS 

GRAUS   
G. en Arquitectura / G. Enginyeria d'Obres Públiques 1 Urbanisme 
G. Enginyer de Camins, Canals i Ports 1 Urbanisme 
G. Enginyer Forestal i Medi Natural/ G. Ciències Ambientals / G. Biologia/  
G. Enginyer Agroalimentari i del Medi  Rural 

2 Medi Ambient 

G. Enginyeria  Industrial 1 Activitats 
G. Relacions Laborals i Recursos Humans/G. Sociologia/G. Psicologia 2 ADL /  RRHH 
G. Enginyeria en Disseny  1 Turisme 
G. Comunicació/ G. en Periodisme 1 Premsa 
G. Veterinària 1 Sanitat 
G. Turisme 1 Turisme 
G. Enginyeria informàtica 1 Informàtica 
G. Filologia Catalana 1 Modernització 
G. Enginyer Telecomunicacions/ Màster Postproducció Digital 2 Modern/Joventut 
G.  Treball Social  1 Benestar Social 
G. Educació Social 1 Benestar Social 
G. Ciències de l’Activitat Física i dels Esports 1 Esports 
G. Informació i Documentació, G. Història, G. Estudis Anglesos, G. 
Filologia, G. Estudis Hispànics, , G. Filologia Clàssica. 

2 
Biblioteques/ 
Tècnic Lingüístic 

G.ADE / G. Econòmiques / G. Empresarials / G. Negocis Internacionals 
/G. Business Adm./G.Dret/G.C. Politiques 

2 
Intervenció 
Contractació 

G. Química / G. Bioquímica / G. Biologia / G. Ciències Ambientals/G. 
Farmàcia/ G. Nutrició /Biotecnologia 

2 EDAR 

Grau en Enginyeria elèctrica/G Enginyeria elèctrica Electrònica 1 Obres i Serveis 
TOTAL 25  

CICLES   
CF Comerç i Màrqueting 1 Comerç 

CF Administració i Gestió 5 

Benestar Social 
Esports 
OMIC 
Secretaria 

CFGM Cures auxiliars d'infermeria / CFGM Atenció a persones en 
situació de dependència 

1 Benestar Social 

CF Informàtica i Comunicacions 2 Turisme/Joventut 
CF Instal·lació i Manteniment 1 Esports 
CF Electricitat i Electrònica 2 Obres i Serveis 
CF Turisme 1 Turisme 
CF Agrària 3 Obres i Serveis 
CFGS Animació Soci Cultural 1 Joventut 
CF Activitats Físic Esportives 1 Esports 
TOTAL 18  

 



 

 
 
 
 

 
La concessió definitiva del nombre concret de beques en cada una de les àrees 
d’activitat queda supeditada al perfil dels sol·licitants d’aquesta convocatòria. 

Les titulacions exigides s’han adaptat al Pla d’Estudis vigent. Malgrat això es 
consideraran vàlides les del Pla anterior. 

BASE SEGONA. Dotació, pagament i durada de les beques. 

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts 
mensuals a abonar en períodes vençuts. En aquells supòsits que impliquen un 
període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent. 

El període de durada de les beques comença l’1 de juliol del 2014 i finalitzarà 
com a màxim el 31 d’agost del 2014, sent la durada inicial d’1 mes, i es podrà 
prorrogar automàticament fins al màxim de dos mesos, excepte comunicació de 
finalització anticipada de la beca a l’estudiant, la qual es notificarà amb, 
almenys, 5 dies naturals abans del seu acabament. 

El període de gaudiment de la beca ha de produir-se necessàriament durant els 
mesos de juliol i agost, no es pot, per cap causa, prolongar la durada de les 
beques més enllà del mes d’agost. 

BASE TERCERA. Requisits i mèrits 

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de 
concurrència competitiva entre les persones que aspiren i que reunisquen els 
següents requisits abans de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds i ho acrediten documentalment: 

1. Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de 
València. 

2. Tindre 18 anys complits. 

3. Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: cicle 
formatiu de Formació Professional, Ensenyaments Universitaris Oficials de 
Grau, Diplomatura o Llicenciatura o màster oficial impartit per las Universitats. 

4. No trobar-se sotmès en cap de les circumstàncies establertes a 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

5. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i 
front a la Seguretat Social. 

6. No gaudir d’una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga 
finalitat així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de 
durada de la beca. 



 

 
 
 
 

 
 

BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i 
documentació a aportar. 

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 19 de maig de 2014, 
data de la publicació d’aquestes Bases en el Tauler d’Edictes Municipal i en la 
pàgina web de l’Ajuntament (www.oliva.es), fins el 29 de maig de 2014, tots 
dos inclosos. 

Les persones interessades han d’emplenar els formularis habilitats al respecte 
(sol·licitud i full d’autobaremació), que s’inclou com a annex i que consta en la 
pàgina web www.oliva.es. 

En el formulari d’autobaremació s’ha d’especificar una titulació o agrupació de 
titulacions per Departaments de la beca a que s’opta. 

Únicament pot presentar-se la sol·licitud per a beques d’una única titulació o 
agrupació de titulacions per àrea d’activitat. 

Es presentaran preferentment en el registre d’aquest ajuntament, situat a la 
Plaça de l’Ajuntament, 1 d’aquesta localitat. A la sol·licitud i autobaremació, 
hauran d’acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base 
tercera i els mèrits que s’al·leguen, tot això mitjançant fotocòpia compulsada. 

Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants han de presentar junt a la 
sol·licitud la documentació següent: 

- DNI, o permís de residència. 

- Volant individual d’empadronament, acreditatiu de la residència en un 
municipi de la província de València. 

- Certificat del centre en què es trobe cursant els estudis de formació 
professional ajustat al model que s’estableix amb document annex, o 
informe, o extracte de l’expedient acadèmic universitari (crèdits de la 
titulació, crèdits superats, nota mitjana) que l’estudiant pot traure per 
internet. No obstant això, els estudiants universitaris, una vegada 
seleccionats disposaran fins el 15 de juliol per tal d’aportar certificat 
original de la expedida per la universitat o centre oficial on estiguen 
matriculats per tal de contrastar la veracitat de l’informe o extracte 
inicialment aportat. 

- Declaració responsable del compliment dels requisits 4, 5 i 6 enunciats 
en la base quarta. 

 

http://www.oliva.es/
http://www.oliva.es/


 

 
 
 
 

 
BASE QUINTA. Valoració dels mèrits. Resolució d’empats. 

Els mèrits que es baremen a l’efecte d’aquesta convocatòria són els següents: 

1. . Nota mitjana de l’expedient acadèmic: 

NOTA MITJANA PUNTUACIÓ, 

5 a 6,4 0,25 

6,5 a 7,4 0,5 

7,5 a 8,4 1 

8.5 a 9,4 1,5 

9,5 a 10 2 

Per a la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar un informe o extracte 
de l’expedient acadèmic que informe de la nota mitjana, que l’estudiant pot 
traure per internet. No obstant això, els estudiants universitaris, una vegada 
seleccionats disposaran fins el 15 de juliol per tal d’aportar certificat original de 
la universitat o centre oficial on estiguen matriculats per tal de contrastar la 
veracitat de l’informe o extracte inicialment aportat. 

 

2. Adequació i volum de les ensenyances aportades amb l’àrea 
d’activitat objecte de la beca assenyalada per l’interessat: Fins a 8 
punts. 

La puntuació que es pot obtindre per estar cursant algun dels següents cicles 
formatius de formació professional o cicles d’estudis universitaris és la que es 
detalla en el quadre que s’exposa tot seguit. 

 

 
CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESTUDIS UNIVERSITARIS 

GRAU MITJÀ 

(TECNIC ) 

GRAU SUPERIOR 

(TÈCNIC SUPERIOR) 

TITULACIONS DE 
DIPLOMATURA (PRIMER 
CICLE) 

TITULACIONS DE 
GRAU/LLICENCIATURA 
(PRIMER I/O SEGON 
CICLE) 

Fins a 1,5 punt Fins a 3,0 PUNTS Fins a 5,0 PUNTS Fins a 8,0 PUNTS 



 

 
 
 
 

 
Mètode de valoració dels estudis: 

A) CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: 

Per la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar una còpia compulsada 
del certificat del centre de formació professional acreditatiu dels següents 
requisits i/o mèrits: 

- PER A ESTUDIANTS DEL CICLE GRAU MITJÀ: 

- Matrícula en primer curs del cicle mitjà: requisit 0,00 punts. 

- Matrícula del cicle mitjà + pràctiques del cicle mitjà en fase de 
realització o acabades: 1,50 punts. 

- PER A ESTUDIANTS DEL CICLE SUPERIOR: 

- Matrícula en el primer curs del cicle superior: requisit 0,00 punts. 

- Matrícula en el primer curs del cicle superior + superació del grau mitjà 
de la mateixa família o especialitat: 1,50 punts. 

- Matrícula en segon curs del cicle superior + aprovat el primer curs del 
cicle superior: 1,75 punts. 

- Matrícula en segon curs del cicle superior + cicle grau mitjà de la 
mateixa família o especialitat acabat + aprovat el primer curs del cicle 
superior: 2,00 punts. 

- Matrícula en segon curs del cicle superior + pràctiques del cicle 
superior en fase de realització o acabades: 3,00 punts. 

B) CICLES D’ESTUDIS UNIVERSITARIS: 

Per a la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar un informe o extracte 
de l’expedient acadèmic universitari que l’estudiant pot traure per internet. No 
obstant això, els estudiants universitaris, una vegada seleccionats disposaran 
fins el 15 de juliol per tal d’aportar certificat original de la universitat o centre 
oficial on estiguen matriculats per tal de contrastar la veracitat de l’informe o 
extracte inicialment aportat.  

En aquests documents es farà constar els crèdits de què consta la titulació en 
cada cicle i els crèdits superats per l’estudiant en cadascun d’ells.  

S’obtindrà la puntuació màxima de cada cicle si l’aspirant ha superat el 80% 
dels crèdits possibles en cadascun d’ells. En cas de no arribar a eixe 



 

 
 
 
 

 
percentatge se li computarà 0,04 punts per crèdit superat, no podent excedir en 
cap cas de la puntuació màxima establerta per a cada cicle. 

Respecte dels alumnes matriculats en titulacions universitàries únicament de 
2n cicle se’ls computarà en tot cas la puntuació total corresponent al primer 
cicle més la que els corresponga del segon cicle, no poden excedir en cap cas 
de 8 punts.. 

Altres mèrits: Fins a 18 punts.  
Concepte i documentació acreditativa Puntuació 

Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant 

S'haurà aportar certificat de situació d'ocupació de la demanda 

Pare i mare en atur 2 punts 

Pare o mare en atur 1 punt 

Membre de família nombrosa 

S'haurà aportar fotocòpia del títol 
1 punt 

Estar empadronat en el municipi d’Oliva amb una antiguitat superior a 6 
mesos ( 7 punts). 

S’haurà d’aportar el volant individual d’empadronament.  

7,0 punts 

Coneixements de valencià (màxim 1 punt). 

S’acreditarà per mitjà de certificat de coneixements del valencià expedits per 
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. 

Grau oral: 0,4 punts 

Grau elemental: 0,8punts 

Grau mitjà: 1,6 punts 

Grau superior: 2,00 punts 

Cursos de llengües comunitàries (màxim 2 punts). 

Expedit per organismes oficials 

A-2: 0,4 punts  

B-1: 0,8 punts 

B-2: 1,2 punts 

C-1: 1,6 punts 

C-2: 2,0 punts 

Minusvalidesa del 40% o superior acreditada per mitjà de Certificat expedit per 
l’administració competent (Conselleria de Benestar Social) o resolució de 
l’INSS d’incapacitat permanent absoluta del sol·licitant, pare o mare 

3 punts. 

 

No haver disfrutat de la dipu et beca en edicions anteriors 
8 punts 

 



 

 
 
 
 

 
1.-RESOLUCIÓ D’EMPATS: 

En cas d’empat de puntuacions es preferirà, en tot cas, a l’aspirant que tinga la 
millor puntuació en els apartats següents: 1r. Adequació i volum de les 
ensenyances a l’àrea d’activitat objecte de la beca assenyalada; 2n. Nota 
mitjana 3r. Altres mèrits. 

 2.RESOLUCIÓ DE VACANTS: 

Davant de les renuncies o baixes en alguna de les àrees d’activitat, es 
procedirà a cobrir la beca, segons l’ordre de puntuació que haga resultat dins 
de l’àrea. 

En cas que quede deserta la cobertura d’una àrea es cobrirà segons l’ordre de 
puntuació que haja resultat del procés de selecció general, depenent que la 
baixa siga de cicles formatius , diplomatures o llicenciatures o Graus. 

BASE SEXTA. Comissió Avaluadora, concessió i tutors per al seguiment 
de les beques. 

Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió 
avaluadora que estarà integrada pels següent membres tots ells amb veu i vot: 

- Presidenta: Alicia Morant Grau            Suplent: Mª Fernanda Aranda Malonda 

- Vocal:  Rafaela Reig Catala                                Suplent: Ana Escriva Navarro 

- Vocal:Josep Antoni  Santcreu Grimalt             Suplent: Joan Berbegall Villalba 

- Vocal:  Mª José Canet Gasco                            Suplent: Esther Peiro Sanchis                             

- Secretari: Ramon LLopis   Martinez                 Suplent  Sergio Morillas Gregori 

L’Entitat Local nomenarà  l'assistència en qualitat d'oients, sense veu i sense 
vot d'una persona en representació del Consell de la Joventut d'Oliva, un 
representant del Partit Popular, del Partit Socialista del País València, del Grup 
BLOC-CompromÍs, del Partit Gent d’Oliva i del Partit Projecte Oliva . 

La Comissió Avaluadora pot resoldre els dubtes que es presenten, interpretar 
aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon orde del procés. 

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 presentats. 

Al finalitzar la Fase de Baremació es redactarà ACTA PROVISIONAL DE 
SELECCIÓ, amb el nom i cognoms de les persones beneficiàries de les 
beques, així com de les que hagen quedat en Borsa de Reserva per a 



 

 
 
 
 

 
possibles substitucions de baixes o renúncies, que es publicarà en la pàgina 
Web de l'Ajuntament d'Oliva (www.oliva.es) i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, obrint-se un termini de 5 dies hàbils, a comptar del següent a la 
seua publicació, per a possibles reclamacions que únicament podran estar 
relacionades amb la baremació. Posteriorment es publicarà l'ACTA 
DEFINITIVA, amb el nom i cognoms de les persones beneficiàries de les 
beques, així com de les que hagen quedat en Borsa de Reserva per a 
possibles substitucions de baixes o renúncies. 

La publicitat d'ambdós Actes es realitzarà de conformitat amb la Llei Orgànica 
15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal, i autoritzat l'Ajuntament 
per mitjà de firma prestada en la instància de sol·licitud de participació. L'entitat 
local anomenarà 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 les dites activitats 

Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients, la comissió 
avaluadora formularà una proposta d’adjudicació de les beques per cada àrea 
d’activitat perquè s’aprove per resolució de l’Alcaldia Presidència. La resolució 
de concessió de beques 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 
desenvolupament de la mateixa. 

BASE SÈPTIMA. Drets i obligacions dels becaris, i incidències. 

1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, 
ajuda de semblant o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció 
d’aquesta base 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 establertes en l’article 14 de la Llei General de 
Subvencions. 

4. Són obligacions dels becaris: 

- Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que 
els indique indicades pel seu tutor. 

- Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’aquestes beques, 
que s’hauran de ser realitzar seguint les indicacions del tutor o tutora. 

- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor. 

http://www.oliva.es/


 

 
 
 
 

 
- Elaborar la memòria d’activitats que haurà d’aprovar pel tutor. 

5. Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i 
organitzaran el temps de dedicació a les dites activitats, que serà d’un mínim 
de 25 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 establertes 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 que resta, segons l’ordre de puntuació que 
haja resultat del procés de selecció i àrea d’activitat corresponent. 

BASE OCTAVA. Pressupost 

El pressupost de despeses de la present convocatòria que li correspon assumir 
a l’Ajuntament d’Oliva es finançarà a càrrec de la partida 920004810000 (RC 
201400016719)  - 92000160000 (RC 201400016720) del pressupost de 
despeses de la corporació de l’any 2013, actualment prorrogat per a l’any 2014. 

L’import pressupostat per a aquesta convocatòria es de 11.585,92.- € a càrrec 
de l’Ajuntament (20% de l’import les beques) i 34.400 € a càrrec de la Diputació 
de València (80% de l’import de les beques), la qual cosa suposa un cost total 
de 45.985,92 €. 

L’ALCALDE 

 

SALVADOR FUSTER MESTRE 

 

 

 

 

 

 

 


