AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
C/ NOU D’OCTUBRE Nº3, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER A
L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR EN EL MARC DEL PROGRAMA
“LA DIPU ET BECA” 2017
BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 4 beques
d’un mes, destinades a estudis universitaris oficials.
Titulacions universitàries o equivalents o agrupacions d'estes titulacions per àrees
d'activitat: 2 Places



1 grado fisioterapia
1 formació professional de sanitat

La present relació de beques per a titulacions universitàries o de formació
professional, té la consideració de previsió inicial, per la qual cosa la concessió del
nombre concret en cada una de les titulacions queda supeditat al perfil dels
sol·licitants d'esta convocatòria.
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, serà la part proporcional corresponent.
El període de duració de les beques començarà l'1 de juliol de 2017 i finalitzarà,
com a màxim, el 31 d’agost de 2017. La duració serà de dos mesos.
El període de la beca ha de ser, necessàriament, durant els mesos de juliol i agost.
BASE TERCERA. Requisits i mèrits
Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran per mitjà de concurrència
competitiva entre les persones aspirants a elles 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 l'Espai Econòmic Europeu i veïnat administratiu en
algun municipi de la província de València, aquest últim amb anterioritat a la data
de publicació de les bases del programa “La Dipu et Beca”, de la Diputació de
València.
2. Tindre 18 anys complits.
3. Trobar-se cursant alguna dels ensenyaments oficials següents:



Grado fisioterapia
Formació professional de sanitat
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4. No trobar-se immers en cap de les circumstàncies recollides en 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 davant la
Seguretat Social, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.
6. No estar fruint 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
que s’ha d’aportar, adjunta
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 7 de juny de 2017, data de la
publicació de l'extracte d'estes bases al tauler d'edictes municipal i del seu
contingut íntegre en la pàgina web de l'Ajuntament de Guardamar de la Safor
(www.guardamardelsafor.org), fins al 20 de juny de 2017, ambdues dates
inclusivament.
Les sol·licituds, presentades mitjançant el model de sol·licitud que s'inclou com a
annex I i que consta en la pàgina web www.guardamardelsafor.org, es presentaran,
en el Registre d'este ajuntament, situat a la C/ Nou d’octubre, 3 de Guardamar de
la Safor.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels justificants dels requisits
enumerats en la base tercera i dels mèrits que s’al·leguen per mitjà de fotocòpia
degudament compulsada o per mitjà de fotocòpia confrontada pels serveis
municipals, sense perjudici de la facultat de la Comissió de Valoració a exigir, en
qualsevol moment, l’exhibició de la documentació original
En les sol·licituds, s'especificarà la titulació o agrupació de titulacions per àrea
d'activitat de la beca a què s'opta. Els estudiants d'altres titulacions que guarden
relació amb la mateixa àrea de coneixement també podran sol·licitar-les i esta
circumstància serà considerada lliurement per la Comissió de Valoració. Únicament
es pot presentar sol·licitud per a beques d'una única titulació o agrupació de
titulacions per àrea d'activitat.
Per tal d’acreditar els requisits mencionats, els aspirants hauran d'entregar la
documentació següent:





Fotocòpia compulsada del DNI.
En el supòsit de no estar empadronat al municipi de Guardamar de la Safor,
certificat d'empadronament, que acredite la residència en qualsevol municipi
de la província de València.
Expedient acadèmic:
 Per a estudis universitaris o equivalents: certificació expedida per la
universitat o el centre oficial on estiguen matriculats, o, si de cas ni
manca, informe o extracte de l'expedient acadèmic universitari que
l'estudiant podrà obtindre per internet.

En la certificació o informe es farà constar el nombre de crèdits
superats i la qualificació mitjana ponderada. En el supòsit d'haver
presentat informe o extracte, els estudiants universitaris, una vegada
seleccionats, disposaran fins al 1 de juliol per a aportar certificació
original expedida per la universitat o centre oficial on estiguen
matriculats, a fi de contrastar la veracitat de l'informe o extracte
inicialment aportat.
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Declaració responsable del compliment dels requisits 4, 5 i 6 de la base
tercera.

BASE CINQUENA. Valoració dels mèrits i entrevista
Únicament es valoraran els mèrits aportats junt amb la sol·licitud, dins de cada una
de les beques sol·licitades.
Els mèrits que es baremen a l'efecte d'esta convocatòria són els següents:


EXPEDIENT ACADÈMIC, fins a un màxim de 15 punts:



VEÏNATGE AL MUNICIPI DE GUARDAMAR DE LA SAFOR:
Estar empadronat al municipi de Guardamar de la Safor. Este mèrit es
comprovarà d'ofici pel mateix Ajuntament de Guardamar de la Safor,
20 punts.



NO HAVER SIGUT BENEFICIARI D'ESTES BEQUES EN EDICIONS
ANTERIORS: 15 punts. A este respecte, en la sol·licitud s'efectuarà
declaració responsable sobre este aspecte.



CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ:
Elemental
Mitja
Superior
Administratiu

02
05
10
10



FORMACIÓ COMPLEMTARIA ADECUADA AL LLOC DE FEINA ADCRIT A LA
BECA.
S’entendrà com a formació adient els cursos realitzats per organismes
oficials
Puntuació màxima 5 punts



SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA:
Pels ingressos de la unitat familiar, entenent-se com a tal, el
sol·licitant, i les persones de les que depèn ecòmicament, el cònjuge
ó similar i els descendents: 30 punts.
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos



fins a 10.000 €: 30 punts
entre 10.001 € i 15.000 €: 20 punts
entre 15.001 € i 20.000 €: 10 punts
entre 20.001 € i 25.000 €: 5 punts

ENTREVISTA PERSONAL:

Domés en cas d’empat o clara dificultat de la comissió de valoració tindrà lloc una
entrevista que consistirà en la formulació de diverses preguntes sobre distints
supòsits relacionats amb les funcions a desenvolupar en les pràctiques en cada àrea
a l'efecte de valorar l'aptitud i actitud de l'estudiant, així com les seues possibles
iniciatives per al millor desplegament de la pràctica.
Servirà de notificació de citació per a l'entrevista l'anunci que es publicarà al tauler
d'edictes de la Casa Consistorial i la pàgina web de l'Ajuntament de Guardamar de
la Safor anteriorment esmentada, amb una antelació mínima de 24 hores a la data
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de l'entrevista. En l’anunci esmentat s'indicarà el dia, l’hora i el lloc de realització de
l'entrevista. La puntuació màxima de l’entrevista serà de 5 punts. La no-presentació
a l'entrevista es valorarà amb 0.
En el cas d'empat de puntuacions, tindrà preferència la sol·licitud amb millor
puntuació en els apartats següents:
1r. Veïnatge al municipi de Guardamar
2n Adequació dels ensenyaments aportats a la finalitat de les distintes
beques.
3r. Entrevista.
BASE SISENA. Comissió Avaluadora, concessió i seguiment de les beques
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora,
la qual estarà integrada pels membres següents, tots ells amb veu i amb vot:
 President titular Mª José Catalá Martí o persona en qui delegue
 Vocals:
Titular: Fernando Seguí Sanmateu o persona en qui delegue
Titular: Juan Cristóbal Aparisi Llopis o persona en qui delegue.
Secretaria titular: María Isabel Amat Ibáñez o persona en qui delegue
La Comissió Avaluadora podrà resoldre els dubtes que es presenten, interpretar
estes bases i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés.
La Comissió Avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres,
totes les comprovacions que considere necessàries, per a la millor qualificació dels
mèrits adduïts.
Una vegada finalitzat l’estudi corresponent dels expedients de cada un dels
aspirants, la Comissió Avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques,
la qual se sotmetrà a l'aprovació de l'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'adequa a les característiques concretes necessàries per
al correcte desplegament d’esta.
L'entitat local nomenarà un o més tutors/tutores, els quals realitzaran el seguiment,
la coordinació, i ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de
dedicació a les dites activitats.
BASE SETENA. Drets i obligacions dels becaris, i incidències
1. Estes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de
finalitat semblant o anàloga, o activitat laboral regular. La infracció d'esta regla
autoritza 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 arreplegades en l'article 14 de la Llei General de
Subvencions.
4. Són obligacions dels becaris:
a. Desenvolupar les activitats a les dependències municipals que els indique
el seu tutor.
b. Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d'estes beques, que
s’hauran de realitzar seguint les indicacions del tutor o la tutora.
c. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
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d. Elaborar una memòria d'activitats, la qual haurà d’aprovar el tutor.
5. Les persones tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i
organitzaran el temps de dedicació a les activitats indicades, que serà de 25 hores
setmanals, les quals s’hauran de realitzar, atenent el règim de funcionament del
centre on es realitze la beca.
6. L’ incompliment, sense causa justificada, de les condicions establides en esta
convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca i s’haurà 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 restant, segons l'ordre de puntuació que haja
resultat del procés de selecció.
BASE HUITENA. Pressupost
El pressupost de despeses de la present convocatòria que correspon assumir a
l'Ajuntament de Guardamar de la Safor es finançarà del Pressupost de Despeses de
la Corporació corresponent a 2017.
L'import total pressupostat per a esta convocatòria ascendeix a 400 €, a càrrec de
l'Ajuntament (20 per cent de l'import de les beques) i 1.600 € a càrrec de la
Diputació de València (80 per cent de l'import de les beques), la qual cosa suposa
un cost total de 2.000 €.

En Guardamar de la Safor, a 6 de juny de 2017.

Vº. Bº.
L’Alcaldessa

Rosana Seguí i Sanmateu

La Secretària Interventora

Mª Isabel Amat Ibáñez.

