
                                                                                         
BASES  PER A LA CONCESSIÓ DE 40 BEQUES DE FORMACIÓ,  17 EN EL MARC DEL PROGRAMA LA DIPU
ET BECA I 23 DE  L'AJUNTAMENT ET BECA

BASE PRIMERA.- OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fns a un màxim de 40 beques a desenvolupar en
l’Ajuntament de Cullera, en les següents Àrees d'Actvitat

AREA D'ACTIVITAT ESTUDIANTS / ES DE GRAU NOMBRE DE PLACES

INFORMATICA ENGINYERIA INFORMATICA 2

AREA DE RECURSOS HUMANOS DRET / CIENCIAS POLITIQUES /
SOCIOLOGIA

1

SECRETARIA / REGIM INTERIOR DRET / CIENCIAS POLITIQUES /
SOCIOLOGIA 

4

SERVICIS ECONOMICS ECONOMIA / ADE 4

SERVEIS SOCIALS ADMINISTRACIO I GESTIO 1

PATRIMONI HISTORIC I MUSEUS ARQUEOLOGIA , MASTER OFICIAL
ARQUEOLOGIA, HISTORIA DE  L’ART

4

OMIC I MERCATS ADE / ECONOMIA 1

ADL GEOGRAFIA / MASTER  OFICIAL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

1

CASA CULTURA DOCUMENTACIO /
BIBLIOTECONOMIA

3

MEDI AMBIENT CIENCIES AMBIENTALS 2

TURISME GRAU TURISME, MASTER OFICIAL
TURISME

4

ESPORTS CIENCIES ACTIVITAT FISICA Y
ESPORTS

2

CICLES FORMATIUS

INSTAL · LACIONS I MANTENIMENT ELECTRICITAT  I ELECTRONICA. 2

TRANSPORT Y MANTENIMENT DE
VEHICLES

2

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT 2

ADMINISTRACIO I GESTIO 1

REGISTRE GENERAL ADMINISTRACIO I GESTIO 2

CULTURA ADMINISTRACIO I GESTIO 2

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.  En  aquells  supòsits  que  impliquen  un  període  inferior  al  mes  natural,  en  serà  la  part
proporcional corresponent.

El període de duració de les beques comença l’1 de juliol del 2018 i fnalittarà com a màxim el 31 d’agost
del 2018; la duració inicial serà de un mes i podrà prorrogar-se, si és el cas,  fns al  màxim de 2 mesos.

El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost, i no es
podrà per cap causa prolongar la duració de les beques més enllà del mes de agost.

BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS

Les beques objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurrència compettva entre les
persones aspirants a elles que reuneixen els següents requisits abans de la fnalittació del termini de
presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1. Posseir veïnat administratu en algun municipi de la província de València amb anterioritat a la data
de publicació de les bases del programa “La Dipu te Beca” de la Diputació de València.

2. Tindre 18 anys complits.

3.  Trobar-se  cursant  alguna  de   les  següents  ensenyances  ofcials:  Cicles  Formatus  de  Formació
Professional  o Ensenyaments universitaris ofcials de Grau, Diplomatura, Llicenciatura o Màster Ofcial.

4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’artcle 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 davant de la Seguretat Social,
la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.  

6. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga fnalitat així com no desenrotllar
una actvitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

Només es podrà triar una àrea d'actiitat. En cas d'haver inscrit més d'una, només es tndrà en compte
la que aparega en primer lloc.

En cas de no cobrir-se alguna de les beques oferides amb els perfls proposats en la base primera, es
procedirà a baremar les sol·licituds de qualsevol altra de  les ensenyances ofcials (Cicles Formatus de
Formació Professional  o Ensenyaments universitaris ofcials de Grau o Màster Ofciall presentades per a
aquesta Àrea d’Actvitat.

A f de garantr la màxima difusió d’estes beques entre els estudiants,  tndran preferència aquells que
no hagen resultat benefciaris d’estes beques en edicions anteriors, sempre que el perfl dels sol·licitants
ho permeta.

BASE QUARTA.  TERMINI I  LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I  DOCUMENTACIÓ A APORTAR
JUNT AMB ESTES

El termini de presentació de sol·licituds serà entre els dies  12 I 15 de juny de 2018, amb dos inclosos.



                                                                                         
Les sol·licituds, emplenades en el model d’instància que s’inclou com a annex,  es presentaran en el
Registre General de l’Ajuntament, Plaça de la Verge, 5,  en horari d’ofcina.

En cas de no presentar-se en el registre de l’Ajuntament, es podrà presentar la sol·licitud per qualsevol
dels mitjans previstos a la legislació vigent. Quan les proposicions s'envien per correu, registre d’una
altra insttució, etc. s'haurà de justfcar la data de remissió de la instància mitjançant fax (961730325l o
correu electrònic (cord@cullera.es l en el mateix dia.

A les sol·licituds hauran d’acompanyar-se els justfcants dels requisits enumerats en la base tercera i els
mèrits que s’al·leguen. Només es valoren els mèrits aportats juntament amb la sol·licitud, no havent
tràmit posterior de subsanació.

Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:

• Fotocòpia compulsada del DNI.
• Certfcat  d’empadronament  en  algun  municipi  de  la  província  de  València.  (Requisit  no

necessari per a persones empadronades a Culleral
• Fotocòpia compulsada de document que acredite trobar-se cursant alguna de  les ensenyances

ofcials indicades a la base primera.
• Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior

al que es troba cursant en el moment de la sol·licitud.
• Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.
• Fotocòpia compulsada de la últma declaració de IRPF.

BASE CINQUENA. REQUISITS I MÈRITS

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

1. Empadronament. Estar empadronat a Cullera avanç de la publicació de la convocatòria:  20
punts

2. Expedient acadèmic. Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat: fns a 15 punts
3. Coneixements de valencià. Fins a 10 punts
4. Formació complementària (Cursos i jornades vinculades amb l’àmbit de la pràctcal: fns a 5

punts
5. Situació socioeconòmica. Fins a 30 punts
6. No haver estat destnatari amb anterioritat del programa la Dipu et Beca: 15 punts
7. Altres mèrits. Fins 5 punts (Coneixement d’informàtca fns a 2 punts; coneixement d’idiomes

fns 3 puntsl

 Expedient acadèmic. Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat  fns a 15 punts

o Nota mitjana menor de 5 : 0 punts

o Nota mitjana entre 5 – 6,5 : 4 punts

o Nota mitjana entre 6,51 – 8 : 8 punts

o Nota mitjana entre 8,01 – 9 : 12 punts

o Nota mitjana entre 9,01 – 10 : 15 punts

 Coneixements de valencià. Fins a 10 punts



                                                                                         
El coneixement del valencià es valorarà fns a un màxim de 10 punts, mitjançant certfcació expedida o
homologada per la Junta Qualifcadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent:

o Coneixement oral: 2 punts
o Grau Elemental: 4 punts
o Grau Mitjà: 7 punts
o Grau Superior: 10 punts.

No  es  tndran  en  consideració  les  sol·licituds  del  certfcat  de  coneixements  del  valencià.  Tampoc
aquelles certfcacions que ja hagen estat objecte de valoració dins el corresponent ttol formatu.

 Formació complementària. fns a 5 punts.
Cursos i  jornades vinculades amb l’àmbit  de  la  pràctca.  Només es valoraran els  de durada igual  o
superior a 20 hores. Cada 20 hores: 0,5 punts.

No es compten els fets per convalidar crèdits de lliure elecció.

 Situació socioeconòmica. Fins a 30 punts.
Es tndrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar segons l'últma declaració de l'IRPF, d'acord
amb l'escala següent:

• Fins 3.872,00 €: 30 punts
• Des de 3.872,01 € fns 4.518,00 €: 20 punts
• Des de 4.518,01 € fns 7.744,00 €: 10 punts
• Des de 7.744,01 € fns 9.034,00 €: 5 punts
• Des de 9.034,01 €: 0 punts

S'entendrà per  unitat  familiar  la  integrada pel  declarant,  cònjuge,  flls  menors  de  26  anys,  menors
acollits  i  persones  amb  discapacitat  igual  o  superior  al  33%,  sempre  que  acrediten  la  convivència
mitjançant el corresponent certfcat.

 Altres mèrits. Fins 5 punts 

o Idiomes comunitaris (fns a 3 puntsl.

En aquest apartat es valoraran els nivells de coneixement dels següents idiomes comunitaris (anglès,
francès, italià i alemanyl. S'hauran de puntuar d'acord amb l'escala següent:

• Nivell A1: 0,25 punts

• Nivell A2: 0,50 punts

• Nivell B1: 0,75 punts

• Nivell B2: 1 punt

• Nivell C1: 1,50 punts

• Nivell C2: 2 punts

No es tndran en consideració aquelles certfcacions que ja hagen estat objecte de valoració dins el
corresponent ttol formatu.



                                                                                         
o Cursos d'informàtca (fns a 2 puntsl

Només es valoraran els de durada igual o superior a 20 hores. Cada 20 hores: 0,5 punts

En  cas  d’empat  de  puntuacions  es  preferirà  la  sol·licitud  amb  la  millor  puntuació  en  els  apartats
següents:

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 Curs que es troba cursant en el cicle educatu que es tracte.
 Altres mèrits.

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

Per a l’examen de les sol·licituds de beques es consttuirà una comissió avaluadora que estarà integrada
per quatre  tècnics municipals o persones al servici de l’administració.

La comissió avaluadora té facultats per a realittar, per mitjà dels seus membres, totes les comprovacions
que estmen necessàries per a la millor qualifcació dels mèrits adduïts.

Una vegada fnalittat  el  corresponent estudi  dels  expedients  de cada un dels  aspirants,  la  comissió
avaluadora  formularà proposta d’adjudicació de les beques. La resolució de concessió nomenarà les
persones becades, i pot declarar deserta la cobertura de la beca corresponent a alguna de les àrees
d’actvitat, si els perfls dels sol·licitants no s’adeqüen a les característques concretes necessàries per al
seu correcte desenrotllament.

L’enttat  local  nomenarà  els  tutors/tutores  que  realittaran  el  seguiment,  coordinació  i  ordenaran
l’actvitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites actvitats. 

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS I INCIDÈNCIES

1. Estes beques són incompatbles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o anàloga
fnalitat, o actvitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritta la corporació municipal a cancel·lar
el gaudi de la beca.

2.  La  partcipació  dels  becaris  en  este  programa de  formació  té  caràcter  formatu,  sense  que  esta
actvitat consttuís en cap moment una relació laboral entre els becaris i esta enttat local.

3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d’aplicació les obligacions
assenyalades en l’artcle 14 de la Llei General de Subvencions.

4. Són obligacions dels becaris:

1. Desenrotllar les seues actvitats en els àmbits municipals que li siguen indicats pel seu tutor.

2. Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’estes beques, que hauran de ser realittades
seguint les indicacions del tutor o tutora. 

3. Realittar les actvitats i complir els objectus marcats pel tutor.

4. Elaborar memòria d’actvitats que haurà de ser aprovada pel tutor.

5. Els tutors o tutores ordenaran les actvitats de formació del personal becari i organittaran el temps de
dedicació a les dites actvitats, que serà de 25 hores setmanals, que hauran de realittar-se atenent el
règim de funcionament del centre on es duga a terme la beca.



                                                                                         
6. L’incompliment sense causa justfcada de les condicions establides en la present convocatòria podrà
deixar sense efecte la concessió de la beca, i s’haurà de procedir al reintegrament, si és el cas, de les
quanttats percebudes fns al moment.

7. Davant de les renúncies, baixes o fnalittació del període de vigència, es procedirà a cobrir la beca pel
temps restant, segons l’ordre de puntuació que haja resultat del procés de selecció.



                                                                                         


