AJUNTAMENT DE RÒTOVA
BASES/CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE RÒTOVA A JOVES ESTUDIANTS.
L’objectiu de les presents base té com a finalitat la formació de les persones estudiants
en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la
seua formació.
PRIMERA.- OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES.
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins un màxim de 3 beques en les
següents àrees:
-

Escoleta d’Estiu (1)

-

Biblioteca (1)

La concessió del nombre concret de en cadascuna de les bases queda supeditat al perfil
de les persones sol·licitants d’aquesta convocatòria.
SEGONA.- DOTACIÓ ECONÒMICA, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a
abonar en períodes vençuts. En aquells casos 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 2020 i acabarà com a
màxim el 31 d’agost de 2020, sent la duració inicial de dos mesos amb una jornada de 25
hores setmanals distribuïdes segons les necessitats de la plaça a la que s’opta.
El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de
juliol i agost, no podent-se per cap motiu prolongar la duració de les beques més enllà
del mes d’agost. En tot cas correspon a l’Ajuntament establir aquests períodes i el seu
possible fraccionament, pròrroga o disminució.

TERCERA.- REQUISITS I MÈRITS
Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència
competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reuneixen els següents
requisits abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten
documentalment:
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1- Estar en possessió de la nacionalitat espanyola, de qualsevol dels estats membres
de la Unió Europea o d’algun estat Part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu i veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València,
aquesta última amb anterioritat a la aprovació d’estes bases
2- Tindre 18 anys complits, o complir-nos l’any 2020.
3- Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments
universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llincenciatura, o equivalent, de
conformitat amb la normativa vigent; en ensenyances artístiques superiors o
màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de Formació
Professional, que capacite a la persona interessada per a la realització de les
activitats relacionades amb els perfils de les dues beques que l’Ajuntament de
Ròtova ha aprovat atorgar.
4- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades a l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5- Estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i front a la
seguretat social, el qual s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
6- No estar gaudint de cap 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.
Amb la finalitat de garantir la màxima difusió d’aquestes beques entre les persones
estudiants tindran preferència aquelles persones que no hi hagen segut beneficiàries
de beques similars en edicions anteriors (Dipu et beca), sempre que el perfil de les
persones sol·licitants ho permeta.

QUARTA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ A
APORTAR JUNT A LES MATEIXES.
El període de presentació de sol·licituds serà entre el 22 i el 25 de juny de 2020.
Les sol·licituds, segons model que s’inclou com annex i que consta a les oficines de
l’ajuntament de Ròtova i a la web municipal www.rotova.es, s’hauran de presentar de
forma
telemàtica
per
mitjà
de
la
seu
electrònica.
(https://rotova.sede.dival.es/opencms/opencms/sede)
Cal adjuntar a les sol·licituds els justificants dels requisits enumerats a la base tercera i
els mèrits que s’al·leguen per a la baremació.
Per acreditar els requisits esmentats, les persones aspirants hauran de lliurar la següent
documentació:
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-

Fotocòpia del DNI.

-

Certificat d’empadronament a qualsevol municipi de la província de València.

-

Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits.

-

Documentació acreditativa d’estar cursant els ensenyaments oficials que al·lega a
les quals ha de constar el tipus d’ensenyament, curs, centre educatiu...

-

Acreditació de no incórrer en cap de les causes recollides a l’article 13.2 de la Llei
General de Subvencions i que es realitzarà mitjançant declaració responsable..

La presentació de la sol·licitud d’admissió suposa l’acceptació incondicional d’aquestes
bases i del Programa de la “Beca de Ròtova”.
CINQUENA.- REQUISITS Y MÈRITS
Els mèrits que es baremen i els percentatges de ponderació a l’efecte d’aquesta
convocatòria són els següents:
1.- Mèrits:
•
•
•
•

Expedient acadèmic: nota mitjana de l’expedient acadèmic.
Cursos d’idiomes comunitaris acreditats (1p).
Empadronament al municipi (3p).
Coneixements oficials de valencià:
 Certificat junta coneixements oral: 0,25p
 Certificat junta coneixements elemental: 0,50p
 Certificat junta coneixements mitjà: 1p
 Certificat junta coneixements superior: 1,5p

• Realització de jornades i/o seminaris relacionats i/o formació complementària en la
matèria específica objecte de la beca (0,5 punts per cada curs que supere les 30
hores) fins a un màxim de 2 punts.
• Titulació de monitora o monitor d’oci i temps lliure o acreditació d’estar cursant
formació per a l’obtenció del títol en la data de presentació de la documentació (2
punts).
2.-Situació de discapacitat (0,5 p).
3.-No haver gaudit amb anterioritat de cap beca en el marc d’aquest programa en
edicions anteriors. (2 punts).
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En cas d’empat de puntuacions es prioritzarà en aquells casos que s’acredite situació de
discapacitat i la situació socioeconòmica de la unitat familiar de la persona sol·licitant,
així com no haver gaudit de beca en el marc d’aquest programa en edicions anteriors o
de la Dipu et Beca.
SISENA.- COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ Y SEGUIMENT DE LES BEQUES.
Per a l’examen, valoració i proposta d’adjudicació de les beques es constituirà una
comissió avaluadora que estarà integrada per:
-

Tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Ròtova.

-

Auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Ròtova.

-

Secretari de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Ròtova.

La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, mitjançant els seus i les seues
membres, totes aquelles comprovacions que hi estime necessàries per a la millor
qualificació dels mèrits i documentacions aportades. Així mateix estan facultats per a
demanar els informes necessaris als departaments corresponents per la comprovació
dels mèrits i situació socioeconòmica de la unitat familiar.
Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada una de les persones
aspirants, la comissió avaluadora formularà proposta d’adjudicació de les beques, per a
que les dictamine i les aprove, en el seu cas, per resolució d’alcaldia. La resolució de
concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca corresponent a alguna de les àrees
d’activitat, si el perfil de les persones sol·licitants no s’adequa a les característiques
concretes necessàries per al correcte desenvolupament de la mateixa.
La entitat local nomenarà una o diverses persones com a tutor o tutora que realitzaran el
seguiment, coordinació i ordenaran l’activitat de formació del personal becari, així com
el temps de dedicació a les esmentades activitats.

SETENA.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIADES AMB UNA BECA I
INCIDÈNCIES.
1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda
de similar o anàloga finalitat o activitat laboral regular. La infracció d’aquesta
regla autoritza a la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
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2. La participació de les persones becàries en aquest programa de formació té
caràcter formatiu, sense que aquesta activitat constitueixa en cap moment una
relació laboral entre els becari i aquesta entitat local.
3. A les persones becàries, com a perceptores de subvencions públiques, els
resultarà d’aplicació les obligacions recollides a l’article 14 de la Llei General de
Subvencions.
4.

Són obligacions de les persones becàries:
o Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que li
siguen indicades per la persona que s’encarregue de la tutoria.
o Tindre la dedicació que s’estableix a les bases d’aquestes beques, que hi
haurà de ser realitzades seguint les indicacions del tutor o la tutora.
o

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

o Elaborar memòria d’activitats que deurà ser aprovada per la tutora o
tutor.
5. La persona o persones encarregades de la tutoria ordenaran les activitats de
formació del personal becari i organitzaran el temps de dedicació a les
esmentades activitats, que hi haurà de realitzar-se atenent al règim de
funcionament del centre on es realitze la beca.
6. L’incompliment sense cap causa justificada de les condicions establertes a la
present convocatòria podrà deixar sense cap efecte la concessió de la beca,
havent de procedir al reintegre, en el seu cas, de les quantitats percebudes fins al
moment.
7. Davant les renúncies, baixes o finalització del període de vigència, es procedirà a
cobrir la beca per el temps restant, segons l’ordre de puntuació que hi haja
resultat del procés de selecció.
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ANNEX I
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE BEQUES DE FORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RÒTOVA
DADES D’IDENTIFICACIÓ.
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NÚM. IDENTIFICACIÓ FISCAL

NOM

DATA DE NAIXEMENT

NACIONALITAT

CARRER, AV., PLAÇA

CODI POSTAL

SEXE

NÚMERO

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CONTACTE
TELÈFON

TELÈFON MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA
FAMÍLIA PROFESSIONAL /TITULACIÓ…. CURS

ESTUDIS

El/la sotasignant manifesta la voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de
l’Ajuntament d’Ador de l’any 2020
I DECLARA responsablement:
a) Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda d’anàloga o semblant finalitat, ni exercirà cap activitat
laboral durant la beca.
b) Que es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
c) Que mantindrà aquestes condicions durant la vigència de la beca.
d) Que no està sotmès a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/beneficiària
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) Sí □ No □ va ser beneficiari/ària de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca a
l’any __________ a l’Ajuntament de______________
(Assenyaleu el que procedisca)
S’acompanya fotocòpia dels documents següents:
- Del DNI o CIF.
- Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyances oficials: cicles de Formació Professional o
ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura
- Declaració responsable d’estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i
front a la Seguretat Social.
- Altres
LLOC I DATA

FIRMA

REGISTRE ENTRADA
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