BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA DE FORMACIÓ MODALITAT “POST” DE
L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA EN EL MARC DEL PROGRAMA “PRÀCTIQUES FORMATIVES PER
A JOVES” DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES
L’objecte de la present convocatòria és la concessió d'una beca amb la finalitat de realizació de
practiques per un/una jove postgraduat/ada per poder aplicar a la pràctica els coneixements
adquirits al llarg de la seua formació i dur endavant el Projecte relatiu a la realització d´un
inventari dels elements de jardins, plaçes ajardinades i arbolat lineal de víes publiques del
municipi de Paiporta, mitjançant sistemes d´informació geogràfica.
BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES.
La beca està dotada amb un import de 1000 euros bruts mensuals (s’haurà de descomptar la
part de cotització a la Seguretat Social) a abonar en períodes vençuts, sent cofinançades per la
Diputació de València en un 100 per cent. En aquells supòsits que impliquen un període
inferior al mes natural, correspondrà la part proporcional que pertoque.
El període de duració de la beca serà de sis mesos.
BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS
Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran per mitjà de concurrencia
competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els requisits següents
abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:
1. Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València amb una
antiguitat mínima ininterrompuda d’un any; requisit aquest que deu complir-se amb
anterioritat a la data de publicació de les presents bases.
2. Tindre 18 anys complits i no excedir els 35.
3. Haver finalitzat estudis universitaris d´Enginyeria Agronómica, Grau d´Enginyeria
Forestal i Medi Ambient, Grau de Geografia i Medi Ambient, Grau de Ciències
Ambientals i Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades 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 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
desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
7. No haver estat persona beneficiària de programes de beques de postgrau en exercicis
anteriors que hagen estat convocades per la Diputació de València.

BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ A
APORTAR JUNT AMB AQUESTES.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 díes hàbils comptats a partir del día següent
a la publicació d´aquestes bases al Tauler d´Anuncis de l´Ajuntament de Paiporta i web
municipal (www.paiporta.es).
Per raó de necessitat d´agilitat de procediment les sol·licituds (presentades segons el model de
sol·licitud que s'inclou com a Annex I) es presentaràn únicament en el Registre d’Entrada
d'aquest Ajuntament. A les sol·licituds s’hauran d’acompanyar obligatòriament els justificants
dels requisits enumerats en la base quarta i els mèrits que s'al·leguen.
Per a acreditar els requisits mencionats, les persones aspirants hauràn de presentar la
documentació en original (per a la seua digitalització) següent:
DNI
- Llibre de familia
- Certificat d'empadronament col·lectiu en algun municipi de la província de València. Si
es té veïnat a Paiporta, no caldrà.
- Documentació acreditativa dels estudis que al·lega.
- Expedient acadèmic o certificat de notes, on figure la nota mitjana obtinguda dins la
titulació cursada.
- Documents que acrediten els mèrits que té la persona sol·licitant (cursos de formació,
valencià, etc.).
- Certificat de diversitat funcional de l’estudiant, si és el cas.
- Justificants d’ingressos de la unitat familiar: declaració de la renda de 2015 de les
persones obligades o certificat de no estar obligada a fer-la.
A les sol·licituds s’haurà d’acompanyar l’imprés d’autobaremació. (ANNEX I)
Finalitzat el termini de presentació d´instàncies, es publicarà al Tauler d´Edictes de
l´Ajuntament i en la web municipal (www.paiporta.es) la lista provisional d´admessos i
exclossos, concedint un termini de tres díes hàbils per formular, en el seu cas, reclamacions o
alegacions.
BASE CINQUENA. REQUISITS I MÈRITS
Els mèrits que es puntuen a l’efecte d’aquesta convocatòria són els següents, amb un màxim
de 10 punts:
1. Empadronament a Paiporta: 2 punts.
2. Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat: fins a 2 punts.
Se calculará con la siguiente fórmula: nota media de expediente x2/10)
3. Coneixements de valencià: acreditats per la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià o Escola Oficial d´Idiomes. Sols es tindrà en compte el nivell més alt assolit.
a. Oral: 0,25 punts
b. Elemental: 0,5 punts
c. Mitjà: 0,75 punts
d. Superior: 1 punt
4. Formació complementària: màxim 1 punt. Cursos específics en la materia impartits per
organismes oficials, jornades/seminaris específics en la materia impartits per
organismes oficials, informática (impartit per organismes oficials), altres idiomas

comunitaris (impartit per organismo oficial). NO ES CONSIDERARÀ FORMACIO
COMPLEMENTÀRIA ELS CURSOS DE LLIURE ELECCIÓ- LLIURE CONFIGURACIÓ.
0,1 punts cada 50 hores de formació acreditada documentalment.
5. Situació socioeconòmica de la família: Ingressos per càpita de la unitat familiar: (Dades
de referencia: Renta de 2015. Casilla nº 380: Base Imponible General)
a. Fins a 33.001€: 3 punts.
b. Superior a 33.001€: 0 punts.
A l'efecte de les presents bases s'entén per unitat familiar aquella formada per aquelles
relacions familiars i per vincles matrimonials o parella de fet, degudament acreditada, tant per
consanguinitat o afinitat fins al segon grau de parentiu, que residisquen en el mateix domicili
de la persona sol·licitant.
Primer grau de consanguinitat
Primer grau d'afinitat
Pares del cònjuge
Fills del cònjuge
Segon grau de consanguinitat
Segon grau d'afinitat
Avis del cònjuge
Germans del cònjuge
Néts
Els membres de la unitat familiar declarats hauran de coincidir amb les dades inscrites en el
padró municipal. En cas de separació o divorci, aquesta circumstància s'haurà d'acreditar
mitjançant sentència, conveni regulador o mesures provisionals.
Per als membres de la unitat familiar amb 16 anys o més hauran d'aportar (en el cas que NO es
troben inclosos en la Declaració de Renda dels seus progenitors/tutors): Declaració de Renda
corresponent a l'exercici 2015 (presentada en 2016) segellada per alguna de les oficines
habilitades pel Ministeri d'Hisenda per a la seua presentació o verificada electrònicament.
En el cas de trobar-se exempt de l'obligació de presentar declaració del referit Impost,haurà de
presentar-se certificat de l'Agència Tributària en el qual consten les imputacions.
En cas de NO aportar les declaracions de renda o certificat de l'Agència Tributària de trobar-se
exempt de l'obligació de presentar declaració del referit Impost en el qual conste, si escau, les
imputacions de tots els membres de la unitat familiar, la puntuació de la persona aspirant serà
de 0 punts.
6. Grau de diversitat funcional acreditat per l´organisme competent: màxim 1 punt.
- Menor o igual al 33%: 0,3 punts.
-Entre 34% i 65%: 0,6 punts.
-Entre 66% i 100%: 1 punt.
En cas d'empat de puntuacions, es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació
en els apartats següents:
Acreditar la diversitat funcional
- No haver gaudit d´una beca d´estudis durant l´últim curs acadèmic.
- Situació socioeconómica

-

Nota mitjana de l'expedient acadèmic
Si persisteix l´empat, es realitzarà per sorteig simple.

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 designada
per Resolució d´Alcaldía.
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.
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, perquè les
dictamine i s’aprove per Resolució d’Alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la
cobertura de la beca corresponent, si els perfils de les persones sol·licitants no s’adeqüen a les
característiques concretes necessàries per al seu desenvolupament correcte.
L’entitat local nomenarà un tutor que realitzarà el seguiment, la coordinació i ordenarà
l’activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites activitats, que no
superarà les 30 hores semanals.
BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BECÀRIES, I INCIDÈNCIES
1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant
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.
2. La participació dels becaris o les becàries en aquest programa té caràcter formatiu, sense
que aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre el personal becari i
aquesta entitat local.
3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d'aplicació les
obligacions assenyalades en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.
4. Són obligacions de les becàries i dels becaris:
1. Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que li siguen indicades pel
seu tutor o tutora.
2. Tindre la dedicació que s'estableix en les bases d'aquestes beques, que hauràn de ser
realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora
3. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats per la tutora o el tutor.
4. Elaborar una memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor o la tutora.
5. Guardar el corresponent sigil i reserva sobre les activitats realitzades en l'exercici de la
pràctica formativa.
6. L'incompliment sense causa justificada de les condicions establides en la present
convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, havent de procedir al
reintegrament, si escau, de les quantitats percebudes fins al moment.
7. Davant 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 VUITENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Les dades que aporte seran tractats conforme a la Llei Orgànica de 15/99, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal per a l'exercici de les seues pròpies funcions en
l'àmbit de la seua competència.

ANNEX I
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES MODALITAT “POST”
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA ESTUDIANT
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
NOM
NIF O NIE
DATA NAIXEMENT NACIONALITAT
SEXE
CARRER, AV., PLAÇA NÚMERO I PORTA
CODI POSTAL
LOCALITAT
PROVÍNCIA
CONTACTE
TELÈFON FIX
TELÈFON MÒBIL
CORREU ELECTRÒNIC
ESTUDIS QUE HA CURSAT
La persona sota signant manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques
formatives Post a l’Ajuntament de Paiporta, corresponent a la convocatòria publicada en el
web municipal
I DECLARA responsablement:
a) Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda d’anàloga o semblant finalitat, ni exercirà
activitat laboral durant la beca.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
c) Que mantindrà aquestes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de 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) No haver estat beneficiària d’una beca de postgrau de la Diputació de València en anys
anteriors.
S’acompanya els documents següents (marcar):
- DNI
- Llibre de família
- Certificat d'empadronament col•lectiu en algun municipi de la província de València. Si
es té veïnat a Paiporta, no caldrà.
- Documentació acreditativa d’estar cursant els estudis que al•lega.
- Expedient acadèmic o certificat de notes, on figure la nota mitjana.
- Documents que acrediten els mèrits que té la persona sol•licitant (cursos de formació,
valencià, etc.).
- Certificat de discapacitat de l’estudiant, si és el cas.
- Ingressos actuals de la família (declaracions de la renda de 2015 o certificats de no
estar obligats a realitzar declaració).

Signatura

ANNEX II (IMPRES D´AUTOBAREMACIÓ)
PARTICIPACIÓ EN LA SELECCIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA
MODALITAT POST”

A)
PRIMER COGNOM

DADES DEL SOLICITANT
SEGON COGNOM

NOM

DNI

ADREÇA I POBLACIO

TELEFON

CORREU ELECTRONIC

B) TITULACIÓ

C)
1) Empadronament a Paiporta:
Màxim: 2 punts.

AUTOBAREMACIÓ
DE
MERITS
ALEGATS
ACREDITATS
Indica
la
teua COMPROBACIÓ:
(Espai
puntuació:
reservat
per
a
l´Administració)

2) Nota mitjana de l´expedient Indica teua puntuació:
acadèmic. Màxim 2 punts
(*)

COMPROBACIÓ
(Espai
reservat
per
a
l´Administració)

3) Coneixements de valencià:
màxim 1 punt:
- Coneixements orals: 0,25 punts.
- Grau elemental:
0,50 punts.
- Grau mitjà:
0,75 punts.
-Grau superior:
1 punt.

COMPROBACIO
(Espai
reservat
per
a
l´Administració)

4) Formació
Màxim: 1 punt.

Complementaria: Indica teua puntuació:

COMPROBACIÓ
(Espai
reservat
per
a
l´Administració)

- Per Màster finalitzat: 1 punt.
- Per cada 50 hores de formació
complementària: 0,1 punts

5) Situació socioeconómica unitat Indica teua puntuació:
familiar: màxim 3 punts:
Fins 33.001€ per unitat familiar: 3
punts.
Superior a 33.001 per unitat
familiar: 0 punts.
Conforme Casilla de referencia:
380
(veure base cinquena)
6) Grau de diversitat funcional. Indica teua puntuació:
Màxim 1 punt.
- Menor o igual a 33%: 0,3 puntos.
- Entre 34% i 65%: 0,6 punts.
- Entre 66% i 100%: 1 punt.

TOTAL:
(SUMA
1+2+3+4+5+6)

COMPROBACIÓ
(Espai
reservat
per
a
l´Administració)

COMPROBACIO

D´APARTATS

(*): Nota mitjana es calcularà amb la següent fórmula:
(nota mitjana de expedient acadèmic x 2) / 10

DECLARACIÓ,
La persona baix firmant DECLARA davall la seua expressa responsabilitat que són certs
quantes dades figuren en el present imprés d'autobarem, i que acredita documentalment tots
els mèrits autobaremats que figuren en este model. Així mateix DECLARE no estar immers en
cap de les circumstàncies arreplegues en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

