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EDICTE
A l’expedient 1024267T – 17307136.E22 amb data de 2 de juny de 2022, la
Sra. Alcaldessa-Presidenta ha adoptat la Resolució amb número 687, el tenor
literal de la qual es el següent:
Assabentat de la proposta de la Regidora d’Educació sobre la concessió des de
l’Ajuntament de Guadassuar, de beques de formació dins del marc del
programa Pràctiques Formatives per a Joves modalitat estudiants 2022 a
càrrec de l’Ajuntament de Guadassuar, en els mesos de juliol i agost del corrent
exercici.
Resultant que la beca és de 500 € nets al mes per estudiant, i que les
despeses seran a càrrec del gasto computable del 2022, atenent als períodes
de pagament i en càrrec a la partida del Pressupost de despeses destinada a
este fi, sent l'aportació municipal total de 5.250 € per a les beques més
seguretat social a càrrec de l’empresa.
En exercici de les competències que m’atribueix l’article 21 de la Llei 7/1.985
RESOLC:
Primer.- Prestar aprovació a les bases particulars que regiran l'adjudicació de
les beques de formació a estudiants de Guadassuar que es detallen a
continuació:
“BASES/CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE
COL·LABORACIÓ

I

FORMACIÓ

«GUADASSUAR

ET

BECA»

DE

L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR
PRIMERA. OBJECTE
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim
de 10 beques destinades a millorar la formació de l’estudiantat del nostre
municipi, mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del
curs acadèmic, en les àrees d’activitat que es recullen en l’Annex II : La
concessió del nombre concret en cada una de les àrees queda supeditat al
perfil de les persones sol·licitants d’aquesta convocatòria.
SEGONA. DOTACIÓ ECONÒMICA I PAGAMENT DE LA BECA. RÈGIMEN
DE CONCESSIÓ
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La quantia mensual de cada una de les beques serà de 500€ nets
mensuals. A aquesta quantia se li afegirà la retenció corresponent a compte de
l’impost sobre la renta de les persones físiques, així com la corresponent
cotització a la Seguretat Social en els termes establerts en la seua respectiva
normativa i la resta de normativa vigent, en el seu cas, que resulte d’aplicació.
Les beques tindran una durada de 1 mes, i el període de duració de les
beques començarà l’1 de juliol del 2022 i finalitzarà, com a màxim, el 31 d’agost
del 2022; la duració inicial serà d’1 mes, i es podrà prorrogar, si és el cas, fins
al màxim de dos mesos. El període de gaudir de la beca ha de produir-se
necessàriament durant els mesos de juliol i agost, i la duració de les beques en
cap cas no es podrà prolongar més enllà del mes d’agost.
Les despeses seran a càrrec del gasto computable del 2022
respectivament, atenent als períodes de pagament i en càrrec a la partida del
Pressupost de Despeses de la corporació de l’any 2022. L’import total
ascendeix a 5.250,00 € més seguretat social a càrrec de l’empresa 500€.

TERCERA- REQUISITS DELS SOLICITANTS
A) Estar empadronats al municipi de Guadassuar, l’Ajuntament comprovarà
el seu padró.
B) Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials:
ensenyaments universitaris oficials de Grau, diplomatura, llicenciatura, o
equivalent, de conformitat amb la normativa vigent; en ensenyances de
règims especials; o en cicles formatius de grau de Formació
Professional; totes elles corresponents a les famílies que es relacionen
en l’annex II de la present resolució.
C) No estar gaudint d’altra beca o ajuda de la mateixa analogia o finalitat
així com no estar desenvolupant activitat laboral durant el període en
que es gaudisca de la beca, circumstància que s’acreditarà mitjançant
declaració responsable, que inclou el model de sol·licitud. .
D) Tindre 18 anys complits i ser menor de 30 anys. Justificable amb
fotocòpia del DNI
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E) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que recull l’art. 13.2 de
la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions,
circumstància que s’acreditarà mitjançant declaració responsable, que
inclou el model de sol·licitud. .
F) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques
que siguen incompatibles amb el desenvolupament de les funcions de
becari o que les impossibilite, circumstància que s’acreditarà mitjançant
declaració responsable, que inclou el model de sol·licitud.
G) Cas d’haver gaudit d’aquesta beca a la convocatòria per al curs
2020/2021, caldrà tindre una valoració positiva d’aprofitament del
període de formació. Aquesta valoració es sol·licitarà per part de la
comissió avaluadora al coordinador de pràctiques assignat a la
convocatòria 2020/2021, mitjançant el qüestionari de valoració on
s’especificarà si la valoració d’aprofitament és positiva o negativa;
ANNEX IV

CUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I
DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’APORTAR
Les bases i la convocatòria i resta de publicacions se publicaran
igualment en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Guadassuar i en la pàgina
web municipal de l’Ajuntament de Guadassuar (www.guadassuar.es).
Les instàncies sol·licitant prendre part en la selecció es presentaran en
model oficial que consta com annex I d’estes bases, en el registre d’entrada de
l’Ajuntament de Guadassuar, en horari de 9 a 14 hores, durant un termini de 5
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el tauler
d’anuncis i web municipal.
Les sol·licituds s’acompanyaran dels justificants dels requisits enumerats en
la base tercera i els mèrits que s’al·leguen. Per a acreditar els requisits
esmentats, els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:
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 Model de sol·licitud
 Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
 Fotocòpia de la matrícula del curs 2021/2022
 Model de baremació de mèrits, Annex III.
 Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits.
 Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 Nº de crèdits superats o assignatures aprovades de cicle.
 En cas d’estudiants de màster, a més l’expedient acadèmic del grau.
Les persones aspirants hauran d’aportar en el moment de la presentació
d’instàncies i durant el termini atorgat a este efecte, tots els documents que
acrediten els mèrits al·legats que seran objecte de valoració en el present
procés selectiu. No s’admetran altres mèrits aportats després de la finalització
del termini de presentació d’instàncies.
L’incompliment del termini establert per a la presentació de les sol·licituds
determinarà automàticament l’exclusió de la sol·licitud per presentació
extemporània.
En cas d’empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent els
candidats de cursos superiors. Si continua l’empat, prevaldran els candidats
que no hagen gaudit de beca l’any anterior. Si es manté l’empat, es resoldrà en
favor d’aquell candidat amb major nota mitjana de l’expedient acadèmic.
QUINTA. SUBSANACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà
resolució declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i
excloses. Esta resolució es publicarà en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i en
la pàgina web municipal, assenyalant un termini de 5 dies hàbils per a l’esmena
de defectes o reclamacions per part de les persones aspirants.
No seran esmenables:
1. Presentar la sol·licitud fora del termini establert, ja siga abans o després
d’este.
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2. Els mèrits no al·legats o no justificats correctament no podran aportar-se
finalitzat el període de presentació d’instàncies.
3. Valoració negativa en el qüestionari de valoració Guadassuar et beca
2021.
Si no hi hagueren reclamacions, suggereixes o peticions d’esmena
alguna, la resolució provisional passarà a definitiva automàticament. En altre
cas, resoltes les reclamacions i esmenes, l’Alcaldia elevarà a definitiva la llista
de persones admeses i excloses mitjançant resolució que es publicarà en el
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Guadassuar i en la pàgina web municipal.

SEXTA. BAREMACIÓ DE MÈRITS
Les condicions dels mèrits avaluables per la Comissió Qualificadora, que
deuran presentar-se degudament justificats i les puntuacions a atorgar són:
a) Expedient acadèmic (Total 15 punts):
 Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat i adequació de les
ensenyances aportades, a fi de les distintes beques convocades (10
punts)
TALL NOTES

PUNTUACIÓ

9-10 Excel·lent

10

7-8’9 Notable

8

6-6’9 Bé

6

5-5’9 Suficient

5

 Número de crèdits superat (0,02 per crèdit) o assignatures aprovades de
cicle (0,2 per assignatura). Màxim 5 punts.
b) Coneixement del Valencia: De 0 a 2,00 punts.
a. Grau Elemental 1 punt
b. Grau Mitjà: 1,50 punts
c. Grau Superior: 2 punts
En cas, d’estar en possessió de més d’un nivell, sols puntuarà el nivell
més alt.

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA VXND Z7DU CPZC CVY3

EDICTE-ANUNCI CONVOCATORIA BEQUES "GUADASSUAR ET BECA" - SEFYCU 3295258
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 5 de 14

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
CP 46610
CIF. P-4614100-H
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285
Correo-e: registregeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

Alcaldessa de l'Ajuntamentt de Guadassuar
Maria Rosa Almela Ribes
03/06/22

FIRMAT PER

El Valencià, amb els certificats expedits o homologats per la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, o òrgan pertinent segons el
quadre d’equivalències respecte al marc Europeu de referència.
Es podrà sol·licitar als interessats els aclariments o, si escau, la
documentació addicional que s’estime necessària per a la comprovació dels
mèrits, requisits o dades al·legats, així com aquells altres que es consideren
pertinents per a una correcta valoració.
c) Cursos relacionats amb la matèria objecte de la convocatòria: De 0 a 5
punts
a. Cursos de 10 a 20 hores: 0,25 punts.
b. Cursos de 21 a 40 hores: 0,50 punts.
c. Cursos de 41 a 100 hores: 1 punt
d. Cursos de més de 101 a 200 hores: 1,5 punts
e. Cursos de més de 200 hores: 2 punts
f. Màsters o Cicles formatius: 3 punts
La formació, s’acreditarà amb el document oficial expedits per l’òrgan
competent de l’Administració que corresponga, o en el seu cas òrgan oficial
pertinent.
Les equivalències, homologacions, o convalidacions hauran de ser
aprovades per l’autoritat competent i acreditades pels interessats.
Es podrà sol·licitar als interessats els aclariments o, si escau, la
documentació addicional que s’estime necessària per a la comprovació dels
mèrits, requisits o dades al·legats, així com aquells altres que es consideren
pertinents per a una correcta valoració.
d) Altres mèrits (Màxim 13 punts):
a: Doctorats: 2 punts
b: Altres llicenciatures/diplomatures/graus superiors/ estudis de règim
especial: 1 punt
e: Inscripció al LABORA o Programa de Garantia Juvenil: 5 punts.
f: Diversitat funcional amb percentatge superior al 33% reconegut amb
la certificació adient: 5 punts.
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SEPTIMA. COMISSIÓ AVALUADORA
Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió
avaluadora que estarà integrada pels membres següents: Tècnic de personal i
dos empleats públics de l’Ajuntament de Guadassuar.
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, així com fer propostes davant les possibles
incidències que es produeixen al llarg del procés per a la seua resolució.
Una vegada finalitzat l’estudi corresponent dels expedients de cada persona
aspirant, la comissió avaluadora formularà la proposta d’adjudicació de les
beques, perquè les dictamine i s’aproven, si és el 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 sol·licitants no
s’adequa a les característiques concretes necessàries per al correcte
desenvolupament d’aquesta, així com ajustar el nombre de beques dintre de
les diferents àrees, augmentant o disminuint per ajustar l’oferta i la demanda en
cas de que alguna de les àrees quede deserta, per intentar donar el total de
beques plantejades a aquesta convocatòria, sempre i quan aquest ajust estiga
degudament justificat.
L’entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que en faran el seguiment,
la coordinació, valoració i, a més, ordenaran l’activitat de formació del personal
becari i el temps de dedicació a les activitats motiu d’aquesta beca, en tot cas
no superarà les 20 hores setmanals per becari/becaria.
Amb els aspirants admesos, no becats, s’hi formarà una borsa per ordre de
puntuació obtinguda i l’àrea d’activitat i titulació, per als casos de renúncia,
desestimant o altres circumstàncies que impossibiliten l’acceptació o el
compliment de la duració establida per alguns dels aspirants seleccionats. En el
cas de no existir reserva de la Comissió Avaluadora podrà proposar com a
reserva candidats de la titulació més similar.

OCTAVA. CESSIÓ DE DADES
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La participació en la present convocatòria implicarà l’acceptació de la
cessió de dades, a favor de l’Ajuntament de Guadassuar, de les dades
contingudes tant en la sol·licitud presentada, com si escau, en la resolució de
concessió, a efectes estadístics, d’avaluació i seguiment, sense prejudici del
que s’estableix en la legislació sobre propietat intel·lectual i Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

NOVENA. 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 el gaudi de la beca.
2. La participació dels/les becaris/àries en aquest programa de formació
té caràcter formatiu, i no generarà en cap moment una relació laboral
o administrativa 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.
 Assistir puntualment al seu lloc de pràctiques i justificar les absències i
les faltes d’assistència.
 Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a,
desenvolupant les seues activitats a les dependències municipals que li
siguen indicades pel seu tutor
 Guardar el corresponent sigil i reserva sobre les activitats realitzades en
l’exercici de la pràctica formativa.

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA VXND Z7DU CPZC CVY3

EDICTE-ANUNCI CONVOCATORIA BEQUES "GUADASSUAR ET BECA" - SEFYCU 3295258
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 8 de 14

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
Alcaldessa de l'Ajuntamentt de Guadassuar
Maria Rosa Almela Ribes
03/06/22

FIRMAT PER

CP 46610
CIF. P-4614100-H
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285
Correo-e: registregeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

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.
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ANNEX I
SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DNI

DATA DE NAIXEMENT

NACIONALITAT

SEXE

DOMICILI

TELÈFON DE
CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA

El/la sota signant manifesta la voluntat de participar en el programa de pràctiques
formatives de GUADASSUAR ET BECA 2022, corresponent a la convocatòria
publicada en data ...........................
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.
S’acompanya fotocòpia dels documents següents:
-DNI o documentació acreditativa equivalent.
-Fotocòpia de la matricula dels estudis al quals es troba cursant en el moment de la
sol·licitud.
-Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits

Guadassuar, a _____ de ___________________de 2022
Signat:

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR
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ANNEX II OFERTA LLOCS DE TREBALL

REGIDORIA
EDUCACIÓ

NUM.
BEQUES
2 Juliol

ESPORTS

1 Juliol

COMUNICACIÓ

1 Juliol
1Agost

JOVENTUT

1 Juliol

BENESTAR
SOCIAL

1 Juliol
1 Agost

PERSONAL

1 Juliol
1 Agost

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

LLOC DE TREBALL

ESTUDIANTS MAJORS DE 18
ANYS QUE CURSEN:
Escola d’estiu
-Grau Mestre Educació Infantil o
Primària
-Tècnic Superior Educació Infantil
Instal·lacions
-Grau en Ciències de l’Activitat
Esportives Municipals Física i l’Esport o Tècnic/a
i Oficina Tècnica
-Tècnic Superior en Ensenyament i
d’Esports
animació socioesportiva.
-Tècnic Superior de Graus
Formatius Esportius
Departament de
-Tècnic en Màrqueting i Publicitat
comunicació
-Tècnic en Disseny i Edició de
Publicacions
-Grau de Comunicació i Audiovisual
-Grau en Enginyeria Multimèdia,
Enginyeria de Tecnologia i Serv. de
Telecomunicació
-Grau en Periodisme
-Grau en Publicitat i relacions
publiques
- Grau en Tecnologia digital i
Multimèdia
- Grau en Màrqueting
Punt Jove
-Tècnic en Animació Sociocultural i
Turística
-Grau en Treball Social
-Grau en Graduat Social
Ajuda a domicili
-Grau: Infermeria
-Tècnic en Atenció Sociosanitària
-Tècnic en Cures Auxiliars
d’Infermeria
Auxiliar administració, -Tècnic en Gestió Administrativa,
registre i consergeria -Tècnic en Administració i Finances
-Graus: ADE
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ANNEX III .-

Autobaremació: Guadassuar et Beca 2022

NOM I COGNOM DE QUI SOL·LICITA:
DNI:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:
BASE

MÈRITS QUE S’ACREDITEN
6.a

NUM.

PUNTS

Nombre de punts igual a la nota mitjana de l’expedient
acadèmic; Tall de notes:
9-10 EXCEL·LENT 10
7-8’9 NOTABLE 8
6-6’9 BE 6
5-5’9 SUFICIENT 5

6.a

Número de crèdits superat (0,02 per crèdit) o nº x 0,02=
número assignatures aprovades de cicle (0,2 per n°x0,2=
assignatura). Màxim 5 punts.

6.b

Coneixements de valencià (MECR):
Grau superior de coneixements de valencià: 10 punts
Mitjà de coneixements de valencià: 5 punts
Elemental de coneixements de valencià: 2 punts

6.c

Cursos relacionats amb la matèria objecte de la convocatòria:
De 0 a 5 punts
-Cursos de 10 a 20 hores: 0,25 punts.
-Cursos de 21 a 40 hores: 0,50 punts.
-Cursos de 41 a 100 hores: 1 punt
-Cursos de més de 101 a 200 hores: 1,5 punts
-Cursos de més de 200 hores: 2 punts
-Màsters o Cicles formatius: 3 punts

6.d

Altres mèrits:
a. Doctorats: 2 punts
b. Altres llicenciatures/diplomatures/graus superiors/estudis
de règim especial: 1 punt

6.e

Inscripció al LABORA o Programa de Garantia Juvenil: 5 punts.

6.f

Diversitat

funcional

amb

percentatge

superior

al

33%

reconegut amb la certificació adient: 5 punts.
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ANEXE IV: Qüestionari Valoració Guadassuar et Beca 2021
DADES D’IDENTIFICACIÓ:
Nom del Becari:_________________________________________________
Lloc de treball: __________________________________________________
Coordinador/s i/o coordinadora/es pràctiques: _________________________

ÍTEMS DE VALORACIÓ

POSITIU NEGATIU

Incorporar-se a l’entitat local corresponent en la data
prevista en la resolució de concessió.
Assistir puntualment al seu lloc de pràctiques.
Justificar les absències i les faltes d’assistència.
Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel
tutor/a.
Guardar el corresponent sigil i reserva sobre les
activitats realitzades en l’exercici de la pràctica
formativa.

VALORACIÓ BECA FORMACIÓ GUADASSUAR ET BECA: POSITIVA

NEGATIVA

Per a l’obtenció de VALORACIÓ POSITIVA caldrà obtindré POSITIU en tots els
ítems de valoració del qüestionari (ítems de valoració: obligacions reconegudes a les
bases de la convocatòria 2020/2021, en concret: NOVENA. DRETS I OBLIGACIONS
DELS BECARIS I INCIDÈNCIES).”
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CP 46610
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Segon.- Fer públic en el tauler d’anuncis i Web de l’Ajuntament de Guadassuar
les bases, als efectes pertinents.

La qual cosa es fa pública en Guadassuar, per a coneixement general i efectes
adients. Data de la signatura.
L’Alcaldessa, Maria Rosa Almela Ribes
Document signat electrònicament . Data de verificació al marge.
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