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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ «LA DIPU ET 

BECA», EMMARCADES EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES 

PER A JOVES, MODALITAT ESTUDIANTS, DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

PER A L'EXERCICI 2019. 

L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants en 

l'àmbit local mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs 

acadèmic. En eixe sentit, i, per tal de beneficiar els estudiants, l'Ajuntament de Simat de la 

Valldigna s'ha adherit al Programa de la Diputació de València de «PRÀCTIQUES 

FORMATIVES PER A JOVES», modalitat estudiants, («La Dipu et Beca»), per a 

l’exercici 2019. 

BASE  PRIMERA. Objecte i nombre de beques. 

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de beques, fins a un màxim de huit 

mensualitats, en les següents àrees d'activitat: 

TIPUS ESTUDIS FAMÍLIA O RAMA 

PROFESSIONAL / 

ÀREA 

TITULACIÓ 

FORMACIÓ 

PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ 

CFGS ADMINISTRACIÓ 

I FINANCES 

SERVEIS CULTURALS I 

A LA COMUNITAT 

CFGS EDUCACIÓ 

INFANTIL 

ACTIVITATS FÍSIQUES 

I ESPORTIVES 

CFGS ANIMACIÓ 

D'ACTIVITATS 

FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

ESTUDIS 

UNIVERSITARIS 

GRAUS (o equivalents) 
MAGISTERI - 

EDUCACIÓ FÍSICA 

INFERMERIA 

ESTUDIS ANGLESOS 

MAGISTERI – 

EDUCACIÓ PRIMARIA 

CIÈNCIES POLÍTIQUES 

I DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

GESTIÓ I 

ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 

PSICOLOGIA 

DRET 

ECONOMIA 

FISIOTERÀPIA 

ADE 

RELACIONS 

LABORALS I 

RECURSOS HUMANS 
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MÁSTER   

 

La present relació de beques ofertades per a titulacions universitàries i cicles formatius té la 

consideració de previsió inicial, per la qual cosa la concessió del nombre concret en 

cadascuna de les àrees queda supeditada al perfil dels/les  sol·licitants d'esta convocatòria, 

tractant d’assignar la beca als estudiants. 

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

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals que 

s’abonaran en períodes vençuts, sent cofinançats per la Diputació de València en un 80%, 

assumint l'Ajuntament l'import restant (20%) i les despeses relatives a la cotització en 

matèria de Seguretat Social. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes 

natural, serà la part proporcional corresponent. 

A la quantia bruta a percebre per la becària/becari s'aplicarà el percentatge de retenció en 

concepte d'impost sobre la renda de les Persones Físiques així com la quota de cotització a 

la Seguretat Social que resulta d'aplicació. 

El període de duració màxim de les beques començarà l'1 de juliol de 2019 i finalitzarà 

com a màxim el 31 d'agost de 2019, sent la duració inicial d'1 mes podent prorrogar-se, si 

és el cas, fins al màxim de dos mesos. 

El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i 

agost, no podent per cap causa prolongar la duració de les beques més enllà del mes 

d'agost. 

La dedicació dels becaris serà de 20 hores setmanals, a raó de 4 hores diàries, de dilluns a 

divendres, en horari de 9:00 a 13:00 hores, llevat necessitats/requisits específics del lloc de 

treball. 

BASE TERCERA. Requisits. 

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran 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 el veïnat administratiu en algun municipi de la província de València, 

este últim amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria del programa de 

pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València (BOPV núm. 106, de 4 de 

juny de 2019). 

2.- Tindre 18 anys complits. 

3.- Trobar-se cursant algun dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius 

de Formació Professional o Ensenyaments universitaris Oficials de Grau, Diplomatures o 

Llicenciatures descrites o equivalents, o màsters oficials de les universitats. 
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4.- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies descrites 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 

Tresoreria de 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 dur a terme una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. 

A fi de garantir la màxima difusió d’estes beques entre els estudiants tindran preferència 

aquells que no hagen resultat beneficiaris d’estes beques en edicions anteriors, sempre que 

el perfil dels sol·licitants ho permeta. 

Cada estudiant sols podrà gaudir d’una beca en un municipi simultàniament. 

Serà imprescindible per a participar en el present procés selectiu, que les/els interessats 

aporten els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits en els paràgrafs 

anteriors, dins del termini de presentació de les sol·licituds establert en la base quarta de la 

present convocatòria. 

La no aportació de qualsevol document que acredite els requisits imprescindibles  per a 

participar en esta convocatòria suposarà l'exclusió de la mateixa. 

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

aportar junt amb les mateixes. 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 24 de juny de 2019. La 

publicació de les presents bases es realitzarà al Tauler d'edictes municipal, així com a la 

pàgina web de l'Ajuntament (www.simat.org). 

Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com a annex, i que 

consta en la pàgina web, es presentaran preferentment en el registre d'este Ajuntament siti 

en la Plaça Constitució, 1 de Simat de la Valldigna, o per qualsevol de les formes 

establertes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu de les Administracions Públiques, remetent, en este cas, una còpia de la 

sol·licitud, dins del termini de presentació establert a l’efecte, al fax núm. 962811984, junt 

al justificant de remissió. A les sol·licituds s’haurà d’adjuntar justificants dels requisits 

enumerats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen, mitjançant fotocòpia compulsada. 

Junt a la sol·licitud s’adjuntarà la documentació que consta tot seguit: 

 DNI o documentació acreditativa equivalent del 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. 

 Document acreditatiu de la matrícula del curs actual 2018-2019 dels 

ensenyaments oficials requerits, identificant en el citat document el curs acadèmic 

que es troba cursant de forma clara. 

 Còpia de l'expedient acadèmic. Haurà de constar els crèdits / assignatures de 

la titulació, els superats per l'aspirant i la nota mitjana ponderada. 
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 Còpia dels documents que acrediten la resta dels mèrits puntuables.  

 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 (2017). 

 Els requisits 4, 5 i 6 s'acreditaran mitjançant declaració responsable emesa a 

l'efecte en la pròpia sol·licitud de participació. 

BASE CINQUENA . Requisits i mèrits 

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

amb el següent barem (tot d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2017 aprovada per 

junta de govern de la Diputació de València amb data 14 d’abril de 2017): 

PUNTUACIÓ MÀXIMA: 30 PUNTS 

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

2. Expedient acadèmic ................................................................................. fins a 4,5 punts 

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

dels ensenyaments aportats a l’objecte de les distintes beques convocades: 

a) Nota mitjana de l'expedient acadèmic aportat.........................................  fins a 2,5 

punts 

Nota Puntuació 

5 0 

6 0,5 

7 1 

8 1,5 

9 2 

10 2,5 

b) Segons la titulació i el curs  ....................................................................  fins a 2 punts 

TITULACIÓ CURS 

LLICENCIATURA/

GRAU 

PRIMER SEGON TERCER QUART-

CINQUÉ 

DIPLOMATURA PRIMER SEGON TERCER  

MÀSTER  PRIMER SEGON  

CICLES 

FORMATIUS 

PRIMER SEGON   

PUNTUACIÓ 0,5 1 1,5 2 

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

1. Coneixement oral/A2: 0,50 punts. 

2. Nivell elemental/B1: 1,00 punts. 

3. Nivell mitjà/C1:  2,00 punts. 

4. Nivell superior/C2: 3,00 punt. 

4. Formació complementària......................................................................fins a 1,5 punts 

En este apartat es valorarà cursos específics en la matèria, coneixement d’informàtica, 

realització de jornades, seminaris relacionats... 

Les circumstàncies descrites es valoraran de la següent manera: 

a) Segons la durada dels cursos formatius, jornades etc. (màxim 1,5 punts). 

 

DURADA DEL CURS PUNTUACIÓ 

De 100 o més hores 0,75 

De 75 a 99 hores 0,60 

De 50 a 74 hores 0,45 

De 25 a 49 hores 0,30 

De 15 a 24 hores 0,15 

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

S’atendrà al criteri següent: 

a) SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR  

Renda per càpita Puntuació 

De 0 a 5.040,00€ (40% SMI) 9 punts 

De 5040,01€ a 6.930,00€  (>40-55% SMI) 7 punts 

De 6.930,01€ a 8.820,00€ (>55-70% SMI) 5 punts 

De 8.820,01€ a 10.080,00€ (>70-80% SMI) 3 punts 

De 10.080,01€ a 11.340,00€ (>80-90% SMI) 1,5 punts 

Igual o més de 11.340,01 € (>90% SMI) 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. No haver estat beneficiari d'una beca del programa «La Dipu et beca» en edicions 

anteriors ..................................................................................................................4,5 punts 

7. Altres mèrits...............................................................................................fins a 1,5 

punts 

7.a) Discapacitat igual o superior al 33% acreditada pel corresponent certificat 

emès per l'administració competent  ............................................... ........0,75 

punts 

7.b) Coneixement d’idiomes comunitaris ....................................... fins a 0,75 

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: 

A1 0,10 punts 

A2 0,20 punts 

B1 0,40 punts 

B2 0,50 punts 

C1 0,60 punts 

C2 0,75 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 del/la sol·licitant. 

 No haver gaudit l’estudiant 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. Mª Sara Sancirilo Mogort, administrativa de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna. 

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

3. Mª Rosa Mestre Solanes, administrativa de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna. 
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 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. 

La comissió es reunirà a les 9 hores del dia 25 de juny de 2019, en les dependències 

municipals per valorar totes les sol·licituds dels i les aspirants. 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 les beques, perquè les dictamine i 

s'aprove, si és el cas, per resolució 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'adeqüen a les característiques concretes necessàries per al correcte 

desenvolupament de la mateixa. 

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 20 hores setmanals per becària/becari. 

BASE  SETENA. Drets i obligacions dels becaris, 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 a 

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 enunciades en l'article 14 de la Llei General de Subvencions. 

4. Són obligacions dels becaris: 

4.1. Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que li 

siguen indicades pel seu tutor. 

4.2. Tindre la dedicació que s'estableix en les bases d'estes beques, que hauran de 

ser realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.  

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

4.4. Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor, d’acord 

amb les indicacions facilitades. 

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 restant, segons l'ordre de puntuació que haja resultat del procés de 

selecció. 
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BASE  HUITENA. Pressupost 

El pressupost de despeses de la present convocatòria que li correspon assumir a 

l'Ajuntament de Simat de la Valldigna es finançarà amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries «241 1399 La Dipu et beca: Sous» i «241 16099 LA DIPU ET BECA: 

Seguretat Social» del pressupost de despeses de la Corporació de l'any 2019. 

L'import total pressupostat per a esta convocatòria ascendeix, inicialment, a 4.278,40 €, 

dels quals van a càrrec de l'Ajuntament 1.078,40 (20 per cent de l'import de les beques més 

cotitzacions a la Seguretat Social) i 3.200 € a càrrec de la Diputació (80 per cent de l'import 

de les beques). 

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 

«SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 

FORMATIVES PER A JOVES, MODALITAT ESTUDIANTS, DE LA DIPUTACIÓ 

DE VALÈNCIA. EXERCICI 2019»

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 

ESTUDIS QUE CURSA: 

ESTUDIS 

 

CURS 

El sotasignat manifesta la seua voluntat de participar en el Programa de Pràctiques 

Formatives de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, corresponent a la convocatòria 

publicada en el Tauler d’Edictes municipal. 

I DECLARA responsablement: 

a) que no està gaudint d’altra beca o ajuda d’anàloga o similar finalitat, ni 

desenvoluparà activitat laboral durant la beca. 

b) que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat 

Social. 

c) que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca. 

d) No estar sotmès a las prohibicions per tal d’obtenir la condició de beneficiari/a 

assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 

e) Beneficiari/beneficiària de beca del programa «La Dipu et beca» en l'edició ...... a 

l'Ajuntament de ........................... SÍ   NO   

S’adjunta fotocòpia dels següents documents: 

 DNI o NIF 

 Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyaments oficials: Cicles de 

Formació Professionals o Ensenyaments Universitaris oficials de Grau, 

Diplomatura o Llicenciatura. 



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    
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 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 (2017). 

 Resta de documents acreditatius dels mèrits:  

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

LLOC I DATA FIRMA REGISTRE ENTRADA 
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