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Vista l’autorització per la Diputació de València, per decret del Diputat Delegat del Programa 
«Pràctiques Formatives per a joves, modalitat Post» número 12215, de 29 de desembre de 2017, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 9, de 12 de gener de 2018, del 
projecte anomenat «SIMAT UN POBLE TRANSPARENT I PARTICIPATIU», es procedeix, de 
conformitat amb l’article sisè de les bases reguladores de la convocatòria que determina la 
selecció dels destinataris a concretar les 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ «POSTGRAU», 
EMMARCADES EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES 
DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE L'EXERCICI 2017. 

L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació en l’àmbit local de joves 
postgraduats mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació 
i en el marc d’un projecte innovador plantejat per esta entitat. En eixe sentit, i amb la finalitat 
citada, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna es va adherir al Programa de la Diputació de València 
de «PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES (MODALITAT POST)» de l’exercici 2017. 

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques. 

L'objecte de la present convocatòria és la concessió d’una beca per a un becari o becària, la qual 
estarà vinculada al desenvolupament del projecte «Simat, un poble transparent i 
participatiu». 

BASE SEGONA. Dotació, pagament i duració de la beca. 

Esta beca està dotada amb un import de 1000,00 euros bruts mensuals que s’abonaran en 
períodes vençuts, sent finançats per la Diputació de València en un 100%. En aquells supòsits que 
impliquen un període inferior al mes natural, s’abonarà la part proporcional corresponent. 

A la quantia bruta a percebre per la becària o becari es practicaran les retencions corresponents a 
la cotització a la Seguretat Social en els termes establerts en el Reial Decret 1493/2011, de 24 
d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la 
Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament d’allò 
previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, 
adequació o modernització del sistema de la Seguretat Social, així com la resta de retencions que 
resulten d'aplicació. 

La present beca tindrà una duració de sis mesos, amb una dedicació setmanal de 30 hores, si bé 
podrà ser prorrogada, fet condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, i a l’autorització 
de la citada pròrroga amb càrrec a futures convocatòries. 

BASE TERCERA. Requisits. 

La beca objecte d'esta convocatòria s'adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre les 
persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment dins del citat termini: 

1. Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València, amb una 
antiguitat mínima ininterrompuda d’un any immediatament anterior a la data de publicació 
de les presents bases. 

2. Estar en possessió del títol oficial universitari (Grau, Llicenciatura o Diplomatura) en: 

• Dret. 
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• Ciències Polítiques i de l’Administració Pública. 
• Sociologia. 
• Gestió i Administració Pública o similars. 

3. Tindre 18 anys complits i no ser major de 35 

4. No dur a terme activitat laboral regular. 

5. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies determinades en l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

6. No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a 
la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. 

7. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la 
Tresoreria de la Seguretat Social, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració 
responsable. 

Serà imprescindible per a participar en el present procés selectiu, que les persones interessades 
aporten els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits en el paràgraf anterior, 
dins del termini de presentació de les sol·licituds establert en la base quarta de la present 
convocatòria. 

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

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de la publicació de les 
presents bases en la pàgina web de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, (www.simat.org). 

Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com a Annex I, i que consta en 
la pàgina web, es presentaran preferentment en el registre d’entrada d’esta Entitat Local situat en 
la Plaça Constitució, 1, 46.750 de Simat de la Valldigna. A les sol·licituds s’haurà d’adjuntar 
justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen, mitjançant còpia 
que serà validada en les dependències municipals. 

Junt a la sol·licitud, per tal d’acreditar els requisits abans llistats s’adjuntarà la documentació que 
consta tot seguit: 

− Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent de la persona 
sol·licitant. 

− Volant-Certificat d'empadronament, acreditatiu de la residència en la província de 
València, llevat que el sol·licitant tinga la seua residència en Simat de la Valldigna. 

− Original de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que permet 
optar a la present beca, amb indicació expressa de la nota mitjana ponderada. 

− Còpia dels documents que acrediten la resta dels mèrits puntuables:  

− Còpia del Certificat de coneixements de valencià de la JQCV o Certificats 
acreditatius d’EOI. 

− Còpia dels Certificat de coneixement d’idiomes comunitaris expedits per 
centres oficials. 

− Còpia de Certificats d’altres titulacions oficials, cursos o assistència a 
jornades o seminaris relacionats amb les tasques a realitzar. 
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− Certificat acreditatiu de la condició de discapacitat. 

− Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els 
membres de la unitat familiar, o certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de no haver-la 
presentada, referida a l’últim exercici fiscal (2016). 

− Els requisits 4, 5 i 6 s'acreditaran mitjançant declaració responsable emesa a 
l'efecte en la pròpia sol·licitud de participació. 

− Memòria descriptiva de possibles tasques a realitzar. 

BASE CINQUENA. Requisits i mèrits. 

Únicament es valoraran els mèrits al·legats justificadament junt amb la sol·licitud, d’acord amb el 
següent barem: 

PUNTUACIÓ MÀXIMA: 30 PUNTS 

1. Empadronament: Veïnatge al municipi de Simat de la Valldigna ................... 6 punts 

2. Expedient acadèmic ................................................................................. fins a 6 punts 

En este apartat es valorarà la nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat: 

a) Nota mitjana de l'expedient acadèmic aportat ..........................................................  fins a 6 punts 

Nota Puntuació 

De 5 a 5,99 2 

De 6 a 6,99 3 

De 7 a 7,99 4 

De 8 a 8,99 5 

De 9 a 10 6 

Els expedients acadèmics en què no conste expressament la nota mitjana, es valoraran amb 0 
punts. 

3. Coneixements de valencià  ........................................................................ fins a 3 punts 

Els coneixements de valencià seran valorats per la presentació del «Certificat Oficial 
Administratiu» amb el número de registre corresponent, expedit per la Junta Qualificadora de 
Coneixements de València, o els certificats emesos per Escoles Oficials d’Idiomes, d'acord amb la 
puntuació següent: 
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Nivell Nivell Puntuació 

Coneixement Oral A2 0,5 

Elemental B1 
1 

- B2 

Mitjà C1 2 

Superior C2 3 

4. Formació complementària......................................................................fins a 3 punts 

En este apartat es valorarà l’acreditació de màster, altres titulacions universitàries no justificades 
com a requisit de participació, cursos de formació específics en la matèria, coneixement 
d’informàtica, realització de jornades o seminaris relacionats que hagen estat realitzats o 
homologats per organismes oficials. 

Les circumstàncies descrites es valoraran de la següent manera: 

a) Segons la durada dels cursos formatius, jornades etc. 

Durada Puntuació 

De 100 o més hores 1,00 

De 75 a 99 hores 0,90 

De 50 a 74 hores 0,75 

De 25 a 49 hores 0,40 

De 15 a 24 hores 0,25 

5. Situació socioeconòmica de la unitat familiar .....................................  màxim 9 punts 

S’atendrà al criteri següent: 

SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR   

Renda per càpita Puntuació   

Fins a 4.121,04 € 9 punts 

De 4.121,05 fins a 5.151,30 € 7 punts 

De 5.151,31 fins a 6.181,56 € 5 punts 

De 6.181,57 € fins a 7.211,82 € 3 punts 

De 7.211,83 fins a 8.242,08 € 1,5 punts 

De 8.242,09 fins a 9.272,34 € 0,75 punts 

Igual o més de 9.272,35 € 0 punts 
*Per unitat familiar entendrem la integrada per l’interessat/da, pare, mare o tutors i germans menors 

de 26 anys i els menors en acolliment. 
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6. Altres mèrits...............................................................................................fins a 3 punts 

6.a) Discapacitat igual o superior al 33% acreditada pel corresponent certificat emès 
per l'administració competent  ........................................................................... ........1 punt 

6.b) Coneixement d’idiomes comunitaris ........................................................ fins a 2 punts 

Els mèrits es valoraran d’acord amb el Marc Europeu Comú de referència per a les llengües, 
acreditats per una Escola Oficial d’Idiomes u organismes oficials acreditats d’acord amb el següent 
barem: 

Nivell Puntuació 
A1 0,25 punts 
A2 0,50 punts 
B1 0,75 punts 
B2 1,00 punts 
C1 1,50 punts 
C2 2,00 punts 

En cas d'empat de puntuacions es decidirà a favor de la sol·licitud que tinga la millor puntuació en 
els apartats següents: 

− Discapacitat de la persona sol·licitant. 
− No haver gaudit la persona sol·licitant de beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic. 
− Veïnatge a Simat de la Valldigna. 
− No beneficiari de beca en edicions anteriors. 
− Major puntuació relativa a la situació socioeconòmica de la unitat familiar. 
− Nota mitjana de l'expedient acadèmic. 

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 que estarà 
integrada pels membres següent: 

− President: Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna. 

− Vocals:  

1. Nathalie Ripoll Barba, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna. 

2. Anna Ripoll Fons, administrativa de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

3. Mª Sara Sancirilo Mogort, administrativa de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

− Secretària: Paula Torres Cuenca, agent d’ocupació i desenvolupament local de 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

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 adduïts. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, la Comissió avaluadora es 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84    

_____________________________________________________________________________________9 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

9

reunirà a les 9 hores del dia 28 de febrer de 2018, en les dependències municipals per procedir 
a l’estudi dels expedients de cadascuna de les persones candidates. Així mateix, en cas de resultar 
necessari, la Comissió es reunirà en posteriors sessions en el lloc abans indicat per a finalitzar la 
valoració de les sol·licituds presentades. 

Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la 
comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de la beca, perquè la dictamine i aprove, si 
és el cas, per resolució de l'alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de 
la beca, si el perfil de les persones sol·licitants no s'adequa a les característiques concretes 
necessàries per al correcte desenvolupament del projecte. 

L'entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que realitzaran el seguiment, coordinació i 
ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les citades activitats, 
que no superarà les 30 hores de dedicació setmanal. 

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BECÀRIES 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 la corporació 
municipal a cancel·lar el gaudi de la beca. 

2. La participació dels becaris i les becàries en el present 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 contemplades en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

4. Són obligacions dels becaris i les becàries: 

1. Desenvolupar les seues activitats en les dependències de l’entitat local que li siguen 
indicades pel seu tutor o tutora. 

2. Tindre la dedicació que s’establisca, i que en tot cas no superarà les 30 hores setmanals, 
efectuades seguint les indicacions del tutor o la tutora. 

3. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor o la tutora. 

4. Elaborar una memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor o la tutora, 
complimentant l’Annex II. 

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. 

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. 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84    

_____________________________________________________________________________________10 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

BASE  HUITENA. Pressupost 

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries «241 13138 LA DIPU ET BECA: Sous» i «241 16038 LA DIPU ET BECA: 
Seguretat Social» del pressupost de despeses de la Corporació de l'any 2018. 

L'import total pressupostat per a esta convocatòria ascendeix a 6.237,48 €. 

BASE NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les dades facilitades passaran a formar dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna, per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues 
competències, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
per mitjà d’instància presentada en el Registre General d’Entrada o bé per mitjà de correu 
electrònic. 

La participació en la convocatòria implicarà el consentiment dels titulars perquè les seues dades de 
caràcter personal siguen cedides a la Diputació amb finalitats estadístiques d’avaluació i seguiment 
del programa. 

Ho signa l'alcalde-president de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, Víctor Mansanet Boïgues, en 
Simat de la Valldigna, a la data de la firma electrònica. 
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ANNEX  I. Model de sol·licitud d’inscripció en el programa. 

«SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 
FORMATIVES «MODALITAT POST» 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT:  

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

   

NIF DATA NAIXEMENT NACIONALITAT 

   

ADREÇA NÚMERO 

  

CODI POSTAL LOCALITAT PROVÍNCIA 

   

CONTACTE: 

TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL ADREÇA ELECTRÒNICA 

   

TITULACIÓ: 

ESTUDIS FAMÍLIA PROFESSIONAL 

  

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El/la sotasignat manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives 
de la Diputació de València modalitat POST, i DECLARA responsablement: 

− que no està disfrutant d’altra beca o ajuda d’anàloga o similar finalitat, ni desenvoluparà 
activitat laboral durant la beca. 

− que està al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
− que va a mantindre estes condicions durant la vigència de la beca. 
− no estar sotmès a cap prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària, 

assenyalada en els apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvenciones. 
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

− DNI. 

− Titulació universitària requerida. 

− Expedient acadèmic en què conste la nota mitjana ponderada. 

− Certificat de coneixements de valencià. 

− Certificats acreditatius d’idiomes comunitaris. 

− Certificats acreditatius de realització de cursos de formació complementària. 

− Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres de la 
unitat familiar, o certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de no haver-la presentada, 
referida a l’últim exercici fiscal (2016) i llibre de família o documentació acreditativa dels 
membres de la unitat familiar. 

− Altres documents acreditatius dels mèrits:  

− ........................................................................................................... 

− ........................................................................................................... 

 

LLOC I DATA FIRMA REGISTRE ENTRADA 
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ANNEX II. Certificat de la pràctica formativa. 

CERTIFICAT DE LA PRÀCTICA FORMATIVA 
(este informe queda depositat en l’Ajuntament i no ha de ser remés a la Diputació de València). 

MUNICIPI 

 

DADES DE LA PERSONA BECÀRIA 

COGNOM 1r COGNOM 2n NOM NIF 

    

TÍTOL DE LA MEMÒRIA QUE S’HI ADJUNTA QUE CONTÉ LES 
ACTIVITATS EN QUÈ HA PARTICIPAT LA PERSONA BECÀRIA EN 
RELACIÓ AMB EL PROJECTE «SIMAT UN POBLE TRANSPARENT I 
PARTICIPATIU» 

 

DADES DEL TUTOR O LA TUTORA 

COGNOM 1r COGNOM 2n NOM NIF 

    

................................................................, en qualitat de tutor o tutora de l’alumne indicat, CERTIFICA 
que ha participat, en este Ajuntament, en el «Programa de Pràctiques Formatives de Postgrau», 
havent presentat la memòria que s’hi adjunta. En conseqüència, es considera un aprofitament 
adequat de la pràctica formativa efectuada. 

LLOC I DATA FIRMA ALUMNAT FIRMA TUTORS 

 
  

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Simat de la Valldigna
	2018-02-13T14:09:21+0100
	Simat de la Valldigna
	VICTOR MANSANET BOIGUES - DNI 20767927P
	ho accepto




