
 
 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ DINTRE DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL “Joves Emergents/Talent Jove 2021. L’ Ajuntament  et Beca” 

 

El programa “Joves Emergents/Talent Jove 2021. L’ Ajuntament  et Beca” pretén (1) 
complementar i contribuir activament al procés de formació i aprenentatge  dels 
estudiants locals mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits dintre de l’ 
àmbit acadèmic i (2) ficar en valor el talent jove com a element de transformació i 
progres social. 
 

BASE PRIMERA. OBJECTE, DURADA I NOMBRE DE BEQUES. 
L’objecte de la present convocatòria és regular el procés per a la concessió de fins a un 
màxim de 10 beques, amb una durada màxima d’un mes i en les àrees d’activitat 
municipal que es relacionen: 
 

• Educació/cultura 

• Benestar social. 

• Administració Municipal. 

• Joventut. 

• Esports. 

• Electricitat / Manteniment. 

• Informàtica. 

• Xarxes socials. 

• Arxiu i Biblioteca. 
 

La realització de les practiques formatives queda condicionada a l’ apertura i/o 
funcionament  dels serveis municipals vinculats a cadascuna de les àrees d’ activitat 
ofertades, atenent a la normativa vigent derivada de la crisis sanitària.  
 

La concessió final, total o parcial, queda vinculada al punt anterior.  
 

Aixi mateix la concessió nominal queda supeditada a l’ existència de relació entre el  
perfil i l’ itinerari formatiu del sol·licitant i les funcions pròpies de cadascuna de les 
activitats/àrees ofertades. 
 

Al respecte i atenent a la gran diversitat i varietat  d’estudis universitaris i de formació 
professional existent, aquelles persones aspirants que manifesten un itinerari formatiu 
i curricular que no s’ajuste a les funcions pròpies de l’  àrea d’ activitat elegida, podran 
no ser objecte de valoració, quedant conseqüentment excloses del procés de selecció. 
 

Cada  aspirant sols podrà presentar sol·licitud a una de les àrees, quedant exclosa del 
procés cas de presentar-ne a vàries. 
 

BASE SEGONA. DOTACIÓ NOMINAL, TEMPORALITZACIO DEL PROGRAMA I 
PAGAMENT/JUSTIFICACIO. 



Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, als 
quals s'aplicaran les retencions legals que corresponguin (IRPF i seguretat social), estant 
en tot cas subjectes a la normativa de la seguretat social), s’abonaran en períodes 
vençuts i amb càrrec al Pressupost Municipal. 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 del 2021 i finalitzarà, com a 
norma general,  abans del 30 de setembre  del 2021.  
 

Extraordinàriament i en cas de no apertura del corresponent servei municipal vinculat a 
la practica formativa, durant el període esmentat  i previ informe tècnic justificatiu i la 
consulta amb el beneficiari,  la beca es podrà gaudir en el període octubre - desembre 
2021. 
 

Les practiques formatives que a 1 de desembre no puguen realitzar-se per la No 
prestació del corresponent servei municipal, per motiu de força major, quedaran sense 
efecte. 
 

L'Ajuntament d’ Aielo de Malferit podrà cancel·lar la incorporació de personal becari que 
resulti beneficiari del programa, si les circumstàncies relacionades amb el COVID-19 no 
permet les condicions òptimes de seguretat. No generant cap dret a la persona 
beneficiària. 
 

L'import dels ajuts concedits es farà efectiu en els últims dies del mes que correspongui. 
 

Realitzant-se el pagament mitjançant transferència bancària, d'acord amb les dades 
aportades per les persones beneficiàries. 
 

La justificació de el present programa es realitzarà al finalitzar les pràctiques formatives, 
en els deu primers dies del mes següent, mitjançant la presentació de l'Annex II, que 
contindrà la memòria de cadascuna de les mensualitats, elaborada per la persona 
beneficiàri. 
 

La persona beneficiària podrà en qualsevol moment renunciar a l'cobrament de la 
subvenció. La renúncia haurà comunicar-se de manera escrita i expressa. La renúncia 
comportarà la pèrdua de la condició de persona beneficiària. 
 

BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS.- Les beques objecte d’aquesta convocatòria 
s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants, que 
reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds i ho acrediten documentalment: 

• Posseir veïnat administratiu en la localitat d’ Aielo de Malferit amb anterioritat 
al 30 de gener de 2021. 

• Tindre entre 18 i 30 anys complits. 

• Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments 
universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de 
conformitat amb la normativa vigent; ensenyances artístiques superiors o 
màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de FP. 

• No estar gaudint d'una altra ajuda finançada amb fons públics per a la mateixa 
finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral que resulti incompatible 



amb el gaudi de la beca, que interfereixi amb l'horari o objecte de la beca i / o 
dificulti el compliment de les obligacions derivades de l'exercici de la mateixa, 
segons el parer de l'entitat local responsable de la convocatòria. 

• Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la seguretat 
social i impostos municipals i per reintegrament de subvencions. 

• Sol·licitar la concessió d'aquesta subvenció dins el termini que serà establert en 
la present convocatòria. 

• No incórrer en cap de les condicions establertes en els articles 13.2 i 3 de la Llei 
General de Subvencions. 

 

BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ.- 
El període de presentació de sol·licituds  serà entre l’1  i l’11 de juny de 2021. Les 
sol·licituds es presentaran al Registre d’aquest ajuntament,  i s’acompanyaran dels 
justificants dels requisits i els mèrits que s’al·leguen. 
 
Podent-se presentar igualment en qualsevol de les formes establertes en la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En 
aquest cas, s'enviarà un mail a aielo.cultura@cv.gva.es, adjuntant la còpia registrada 
amb la data i manera de remetre la documentació exigida en la convocatòria. 
 

Per a acreditar els requisits, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent: 
0.- FOTOCOPIA del DNI o documentació acreditativa equivalent. 
1.- INSTANCIA, segons model normalitzat. 
2.- EXPEDIENT ACADEMIC.-  Certificat de notes corresponent al curs immediatament 
anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud. 

• Estudiants d’ ensenyances universitàries oficials de grau, diplomatura, 
llicenciatura: Expedient acadèmic que quedarà acreditat amb l’ expedient que 
facilita l’ aula virtual. 

• Estudiants que estiguen realitzant un màster oficial impartit per alguna 
universitat: Expedient acadèmic corresponent als estudis que han cursat i que 
han permès l’ accés al Master. 

• Estudiants de Cicles Formatiu: Expedient Certificat de notes on conste la nota 
mitja del curs. 

• Els estudiants universitaris o de cicles formatius de 1er curs:  Expedient Certificat 
de notes on conste la nota mitja del curs anterior. 

3.- CURRICULUM VITAE i fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits relacionats 
en la base 5ª, si procedeix 
4. Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials requerides en la 
qual consti el tipus d'ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emès pel 
centre / secretaria virtual ...). 
 

4.- SITUACIO SOCIOECONOMICA i FAMILIAR, si procedeix.- 

• Títol de família nombrosa o monoparental. 

• Membres de la unitat familiar (pare/mare) desocupats i inscrits com a 
demandants d’ ocupació.  

• Membres de la unitat familiar (pare/mare) no  perceptors de cap prestació 
publica d’ ocupació.  



• Becaris MEC. Certificat / comunicació emesa pel Ministeri amb indicació 
expressa de la condició de becari per al curs 2020/2021. 

 

BASE CINQUENA . REQUISITS I MÈRITS.- Els mèrits que es valoraran i els percentatges 
de ponderació a l’efecte d’aquesta convocatòria són els següents:  
 

1.- Estudis actuals: 0’5 punts per cada curs superat en relació als estudis manifestat per 
l’ interessat i que al·lega per a participar en la present convocatòria, fins un màxim de 2 
punts. 
 

2.- Expedient acadèmic: nota mitjana de l’expedient acadèmic. 

• 2.1. - Nota mitja entre 5,00 y 7,00: 1 punts. 

• 2.2. - Nota mitja entre 7,01 y 8,00: 2 punts. 

• 2.3.- Nota mitja entre 8,01 y 9,00: 2’5 punts. 

• 2.4. - Nota mitja entre 9,01 y 10,00: 3 punts. 
 

3.- Idiomes i formació complementaria. 

• 3.1.- Valencia. B1/B2: 0’25 punts / C1: 0´5 punts / C2: 1 punt. S’acreditaran 
mitjançant els certificats emesos per la JQCV, universitats i/o organismes oficials.  

• 3.2.-Cursos específics en la matèria de les àrees ofertades, fins a 1 punt a raó de 
0’25 per cada acció formativa acreditada, relacionada amb l’ àrea elegida i amb 
una durada mínima de 20 hores. 

• 3.3.-Altres idiomes comunitaris: 1 punt a partir del nivell B1, segons allò establert 
al MCER i sempre que siga acreditat per organismes i/o entitats publiques, i a rao 
de 0’25 punts per nivell acreditat. 
 

4.- Situació socioeconòmica i familiar: 
4.1. – Família nombrosa i/o monoparental: 2 punts. S’ acreditarà mitjançant fotocopia 
del corresponent document acreditatiu. 
 

4.2. – Membres de la unitat familiar (pare/mare) que convisquin amb el/la sol·licitant i 
que queda acreditada que la dita convivència es anterior al 31 de maig de 2021, i es 
troben desocupats i inscrits com a demandants d’ ocupació: 1 punt per cada membre, 
fins a un màxim de 2 punts.  
 

Per justificar esta circumstancia caldrà presentar certificat de situació laboral del servei 
LABORA on conste expressament la situació de desocupació. Estos certificats s’ obtenen 
telemàticament des de “Punt LABORA”. 
 

4.3. – Membres de la unitat familiar (pare/mare) que convisquin amb el/la sol·licitant i 
que queda acreditada que la dita convivència es anterior al 30 de maig de 2021, i que 
no son perceptors de cap prestació publica d’ ocupació (SEPE): 1 punt per cada membre, 
fins a un màxim de 2 punts.  
 

Per justificar esta circumstancia caldrà presentar certificat de situació emes pel SEPE, on 
conste expressament la no percepció de cap prestació publica. Estos certificats s’ 
obtenen telemàticament des de la web https://sede.sepe.gob.es. 
 

4.4.- Becaris MEC, fins a 0’75 punts, sumatius 

• Beca matricula 0’25 punts. 

• Beca residencia 0’25 punts. 

https://sede.sepe.gob.es/


• Beca excel·lència acadèmica 0’25 punts. 
 

5.- No haver sigut beneficiari del programa LA DIPU ET BECA i/o  L’ AJUNTAMENT ET 
BECA, en qualsevol de les convocatòries anteriors:  4 punts.  
 

6. Aspirants amb diversitat funcional acreditada: fins a 1 punt, atenent a la següent 
escala: Menor o igual al 33%: 0,3 punts; Entre 34% i 65%: 0,6 punts; Entre 66% i 100%: 
1 punt. 
 

7.- Altres merits: adequació dels estudis al lloc/servei de practiques elegit: 2 punts. 
 

8.- Altres merits: Escrit  multinacional, amb una extensió màxima de 250 paraules, 
indicant els motius pels quals l’ interessant podria ser beneficiari. 1 punt. Es valorarà el 
contingut, la presentació i la qualitat ortogràfica  
 

9.- Altres merits: Programa ACCIO SOLIDARIA / VOLUNTARIAT MUNICIPAL, ser 
membre actiu del programa municipal, 2 punts. 
 

En cas d’empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells casos en què 
el sol·licitant acredite, pel següent ordre de criteris:  aspirants amb diversitat funcional, 
major puntuació en els merits acreditats en l’ expedient acadèmic, situació socio 
econòmica en els punts 4.2 i 4.3, estar cursant l’ últim any d’ estudis. 
 
BASE SISENA. COMISSIÓ AVALUADORA, RESOLUCIO, NOTIFICACIO I SEGUIMENT.-Per 
a l’examen de les sol·licituds  es constituirà una comissió avaluadora i de selecció 
integrada per 4 tècnics municipals (funcionaris) i tots els seus membres actuaran amb 
veu i vot. 
 

La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes 
les comprovacions que estime necessàries per a una millor qualificació dels mèrits 
adduïts.  
 

La comissió podrà estar assessorada pel personal tècnic o professional que es considere 
necessari, podent assistir a la sessió / es amb veu, però sense vot. 
 

El funcionament de la Comissió s'adaptarà al que establix la present convocatòria i de 
manera subsidiària a les regles contingudes en els articles 15 a l'18 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic. 
 

La comissió de valoració, previ estudi, de les sol·licituds presentades, avaluarà les 
mateixes i d'acord amb l'establert en aquestes Bases, emetrà el corresponent informe-
proposta, que inclourà una relació prioritzada de les sol·licituds presentades i que, 
considera hauran de resultar beneficiàries dels ajuts i quantia de les mateixes, en base 
els criteris establerts. 
 

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades a la present convocatòria és 
l' Alcaldia - Presidència de la Corporació, que dictarà la corresponent resolució motivada 
a la vista de la proposta de concessió de la Comissió de Valoració, amb indicació de les 
persones beneficiàries dels ajuts i de l' import, així com les denegades o desestimades, 
si s'escau, i el motiu de denegació. 
 



La publicació de la resolució substituirà la notificació, i té els mateixos efectes en els 
termes que s'estableixen en l'article 45 de la llei 39/2015 d'1 d'Octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i serà exposada a el públic en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en les xarxes socials municipals. 
 
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Contra la mateixa podrà interposar 
potestativament recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini 
d'un mes comptat des del dia següent a la data de la notificació, o impugnar directament 
davant la Sala del Contenciós-Administratiu, del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la data 
de la notificació, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre que consideri oportú. 
 

Finalitzada la baremació de les instàncies presentades, La Comissió Avaluadora farà 
públic el resultat provisional  el 18 de juny de 2021.  
 

Els aspirants tindran 4 dies, des de la publicació del llistat provisional, per a realitzar 
qualsevol reclamació en relació a les puntuacions atorgades, sense donar peu este 
termini a presentar documents no presentats  inicialment.  
 

Resoltes les possibles reclamacions, el dia 25 de juny es publicarà el llistat definitiu. 
 

La proposta d’ adjudicació definitiva 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 desenvolupament 
d’aquesta. 
 
L’entitat local obligatòriament, nomenarà un o més tutors/tutores que en faran el 
seguiment i la coordinació i, a més, ordenaran l’activitat de formació del personal becari 
i el temps de dedicació a les activitats esmentades. 
 

Si alguna persona proposada com a becària no pot ser donada d’alta en la Seguretat 
Social per incompliment dels requisits necessaris, es proposarà al següent reserva per 
ordre de puntuació.  
 

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, 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 la corporació municipal a cancel·lar l’ adjudicació. 
2. La participació en aquest programa de formació té caràcter formatiu, sense que 
aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris i 
aquesta entitat local. 
3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultaran d’aplicació 
les obligacions arreplegades en l’article 14 de la Llei General de Subvencions. 
 
4. Són obligacions dels/les becaris/àries: 

• Incorporar-se a l'entitat local corresponent en la data prevista en la resolució de 
concessió. 

• Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor / a. 



• Complir l'horari que es programi pel tutor, que no superarà les 80 hores 
mensuals. 

• Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor / a. 

• Guardar el corresponent sigil i reserva sobre les activitats realitzades en l'exercici 
de la 

• pràctica formativa. 
 

5.- L’incompliment, sense causa justificada, de les condicions establides en la present 
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. 
6. Davant de les renúncies, les baixes o la 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 es 
finançarà amb càrrec al Pressupost Municipal vigent. 
 
BASE NOVENA. PROTECCIO DE DADES.- D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals s'informa als 
participants en aquesta convocatòria que les seves dades personals seran 
emmagatzemades per l'Ajuntament, amb l'única finalitat de tenir en compte la seva 
candidatura per als llocs afectats. Les seves dades personals, juntament amb la seva 
valoració, podran aparèixer publicats en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina 
web municipal, amb la finalitat de donar publicitat al procediment. Té la possibilitat 
d'exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en relació amb les seves dades 
personals dirigint-se a aquest Ajuntament. La documentació lliurada per formar part en 
aquest procés podrà ser retornada prèvia petició per escrit de la persona interessada, 
un cop finalitzat el procés de selecció. 
 

BASE DESENA.- ENTRADA EN VIGOR, RECURSOS I REGIM JURIDIC.- Aquestes bases 
entraran en vigor l'endemà de la publicació del corresponent extracte en el butlletí 
oficial de la província. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar en el 
termini d'un mes, recurs potestatiu de reposició, davant del mateix òrgan que ha dictat 
l'acte, o bé, directament el recurs contenciós-administratiu, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de el de la seva 
notificació de conformitat amb el que preveuen els article 10.1.a) i 46.1) de la Llei 29/98, 
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que s'utilitze qualsevol altre que consideri oportú. 
 
Per a tots els extrems no previstos en aquestes Bases i convocatòria, serà aplicable la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; RD. 887/2006, de Reglament 
de la Llei 38/2003; Reial Decret Legislatiu 2/2004, de Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals i restant normativa de desenvolupament de la mateixa; Llei 19/2013, de 
Transparència, de 9 de desembre de 2013; Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 7/1985, de 02 d'abril, RBRL, en 



la redacció que en fa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local; Pressupost Municipal vigent i Bases d'Execució; i 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les 
administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de l' Sector 
Públic. 


