
 

 
 
 
 

 

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ”LA DIPU ET 
BECA” DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL MARC DEL PROGRAMA 
PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA. 

L’objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels 
estudiantes en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements 
adquirits al llarg de la seua formació. En aquest sentit i a fi de beneficiar els 
estudiants, l’ajuntament d’Oliva s’ha adherit al programa de la Diputació de 
Valencia “ Pràctiques formatives per a joves” (La Dipu et Beca) 

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques. L’objecte de la present 
convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 22 beques en les següents 
àrees d’activitat: 

 
TITULACIONS  Nº DEPARTAMENTS 

GRAUS   

G. Dret 2 
Policia Local 
Contractació 

G. Ciències Activitat Física i dels Esports 1 Esports 
G. Informació i Documentació 1 Biblioteca 
G. Prevenció de Riscos Laborals/ G. Arquitectura 1 Prevenció R.L 
G. Turisme 2 Turisme 

G. Enginyeria Informàtica 2 
Joventut 
Modernització 

G. Enginyeria Forestal i del Medi Natural / G. Ciències Ambientals 1 Obres i Serveis 

G. Relacions Laborals i Recursos Humans/G. Sociologia/G. Psicologia 2 
RRHH 
ADL 

G. Comunicació/G. Periodisme 1 Comunicació 
TOTAL 13  

CICLES   

CF Administració i Gestió 4 

Comerç/Estadística 
Activitats 
Benestar Social 
Esports 

CF Electricitat i Electrònica 2 Obres i Serveis 
CFGS Animació Soci-Cultural 2 Joventut 
CF Agrària 1 Obres i Serveis 
TOTAL 9  

 

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. 
 

 



 

 
 
 
 

 
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 2016 i finalitzarà 
com a màxim el 31 d’agost del 2016; la duració inicial  serà de mínim 15 dies i 
es podrà prorrogar, si és el cas fins a dos mesos. 

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; aquest requisit ha de complir-se 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:, 
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, o cicle formatiu de 
Formació Professional, corresponent a les famílies que es relacionen l’Annex 
Ide les presents bases. 

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,la qual cosa s’acreditarà mitjançant 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 gaudi 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 a partir de l’endemà 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 7 de juny de 2016. 

Les persones interessades han d’emplenar els formularis habilitats al respecte 
(sol·licitud i full d’autobaremació), que s’inclou com a annex  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. 

Les sol·licituds 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: 

- Fotocopia DNI, o document acreditatiu equivalent. 

- Certificat d’empadronament, en algú municipi de la província de 
València, en el cas dels empadronats a Oliva, no serà necessari que 
presenten l’empadronament, ja que es revisarà d’ofici. 

- 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, 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. 

- Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits. 

BASE QUINTA. Requisits i mèrits. 

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

1. EMPADRONAMENT (màxim 2 punts) 

  Estar empadronat en el municipi d’ Oliva 2 punts.  

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


 

 
 
 
 

 
2. EXPEDIENT ACADÈMIC (màxim 1,5 punts) 

A) Cicles Formatius De Formació Professional: 

Per la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar Certificat del centre  
en què es trobe cursant els estudis de formació professional ajustat al model 
que s’estableix amb document annex 

 Estudiants del Cicle Grau Mitjà: 

-  Matrícula en primer curs del cicle CFGM: 0,25 punts. 

- Matrícula en segon curs CFGM + pràctiques del CFGM en fase de 
realització o acabades: 0,5 punts. 

 Estudiants del Cicle Superior: 

-  Matrícula en el primer curs del CFGS: 0,75 punts. 

-  Matrícula en segon curs del CFGS + pràctiques del CFGS en fase de 
realització o acabades: 1,5 punts. 

B) 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, se li 
computarà 0,00625 punts per crèdit superat, no podent excedir en cap cas 
de la puntuació màxima d ‘1,5 punts. 

C) Màsters Oficials:  

Per a la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar informe o extracte 
que acredite la matrícula en el màster universitari. Puntuació 1,5 punts. 

3.CONEIXIMENTS EN 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: 0,2 punts 

 
- Grau elemental: 0,4punts 
 
- Grau mitjà: 0,7 punts 
 
- Grau superior: 1,00 punts 

4.LLENGÜES COMUNITÀRIES (màxim 0,5 punts) 

 El títol acreditatiu haurà d’ estar expedit per un organisme oficial: 

 
- Nivell A2: 0,1 punts. 

- Nivell B-1: 0,2 punts 

- Nivell B-2: 0,3 punts 

- Nivell C-1: 0,4 punts 

- Nivell C-2: 0,5 punts 

5.SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR DEL 
SOL·LICITANT ( màxim 3 punts) 

 

Per la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar Certificat de 
situació d’ocupació de la demanda ( es facilita en el caixer d’autoservef) 

 

- Pare i mare en atur 3 punts 

- Pare o mare en atur 1’5 punt 

6.NO HAVER SIGUT DESTINATARI AMB ANTERIORITAT EN EL MATEIX 
PROGRAMA DE BEQUES (màxim 1,5 punts) 

 

7.FAMÍLIA NOMBROSA- DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT, (màxim 0,5 
punts)  

Per la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar fotocòpia del títol, 
certificat corresponent o targeta acreditativa expedit per la Conselleria 
corresponent 



 

 
 
 
 

 
En cas d’empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells 
casos en què el sol·licitant acredite situació de discapacitat, com també el fet 
de no haver gaudit l’estudiant una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic. 

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 següent membres tots ells amb veu i vot: 

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

- Vocal: Mª Jose Chavarria  Diaz                      Suplent: Veronica Herrera Brines 

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

- Vocal: Adelina Vilaplana  Guijarro                  Suplent: Rosa de la Peña Aznar 

- Secretari: Ramon LLopis   Martinez               Suplent  Sergio Morillas Gregori 

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. 

Una vegada finalitzat l’estudi corresponent dels expedientes de cada un dels 
aspirants, la comissió avaluadora formularà la proposta d’adjudicació de les 
beques,  perquè les dictamine i s’aproven si és el cas, per resolució de 
l’alcaldia. La resolució de concessió por declarar deserta la cobertura de la 
beca corresponent a alguna de les àrees d’activitat, si el perfil de sol·licitants no 
s’adequa a les característiques concretes necessàries per al correcte 
desenvolupament d’aquesta. 

 L’entitat local nomenarà u o més tutor/tutores que en faran el seguiment i la 
coordinació i, a més, ordenarà l’activitat del personal becari i el temps de 
dedicació a les activitats esmentades que no superarà les 20 hores setmanals 
per becari/ària. 

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  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 llicenciatura. 



 

 
 
 
 

 
En el supòsit de que el període de gaudiment de la beca siga inferior al mes 
natural, l’estudiant/a beneficiari percebrà la quantitat que li correspon en 
atenció al temps gaudit. 

BASE SETENA. 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 
li siguen  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. 

- Elaborar la memòria d’activitats que haurà d’aprovar pel tutor omplint 
l’annex adjunt. 

5. 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. 

6. 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 
2016004033)  - 92000160000 (RC 2016004034)  del pressupost de despeses 
de la corporació de l’any 2015, actualment prorrogat per a l’any 2016. 

L’import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a 5950,56 

 

 

L’ALCALDE 

 

            DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

 

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les presents Bases han sigut aprovades 
per Decret de l’ Alcaldia num._____ de data ________ 

En Oliva a 24 de maig 2016 

Done Fe, 

LA SECRETARIA ACCTAL 

 

Fdo. SOFIA GREGORI BOSCH 


