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EDICTE: LA DIPU ET BECA 2019 

 

Per la present Alcaldia, el dia  11 de juny  2019, s’ha dictat la Resolució relativa a 

aprovació de Bases que regeixen concessió de beques dins del marc de del programa de la 

Diputació de València: “LA DIPU ET BECA” 2019, que a continuació es transcriuen: 

 

“BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES. 

 
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 2 
beques (Núm. de becaris a gaudir de les beques = 4) en la modalitat 
“ESTUDIANTS” en la següent àrea d'activitat: 
 

 ÁREA ESTUDIS 
UNIVERSITARIS/CICLES FORMATIUS 

 
 JULIOL 

 
 

 

     ESCOLA D’ESTIU  
            
           (4 becaris) 

 
Graus en Educació Infantil, Primària, Educació 
Social, Magisteri, Pedagogia, Psicologia, 
Logopedia... 
 
Cicles formatius: Tècnic Superior Animació 
Sociocultural, T.S. Educació infantil, Tècnic Superior 
Animació d´Activitats Físiques i Esportives. 

 

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 (1), sent cofinanciats per la 
Diputació de València en un 80% i l’Ajuntament se’n farà càrrec de l’import restant. 
En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part 
proporcional corresponent. 
 
 
(1) Sobre aquest import s’haurà de practicar la retenció corresponent a la cotització a la Seguretat 
Social en els termes establerts al Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que es regulen els 
termes i les condicions d’inclusió al Règim de la Seguretat Social de les persones que participen en 
programes de formació, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Lei 
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat 
Social (BOE núm. 259, de 27 d’octubre de 2011) 

 
Les Beques es gaudiran en únic període: 
 
.- De l’1 de juliol al 31 de juliol de 2019: En aquest període el número de becaris 
que gaudiran de les beques seran 4 amb els estudis universitaris i els cicles 
formatius que es relacionen a la BASE PRIMERA. 

 
El període de gaudiment 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. 
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BASE TERCERA. REQUISITS. 

 
Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència 

competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els següents 

requisits 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; requisit 

aquest que ha de complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents 

bases. 

2. Tindre 18 anys complits. 

3. 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; en ensenyances artístiques superiors o màster 

oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de Formació Professional, 

corresponents a les famílies que es relacionen en l’annex. 

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, com no 

també desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. 

  
A fi de garantir la màxima difusió d’aquestes beques entre els estudiants es 
valoraran aquells que no hagen resultat beneficiaris d’aquestes beques en edicions 
anteriors, així com els que acrediten algun tipus de minusvalidesa, segons la 
legalitat vigent, sempre que el perfil dels sol·licitants i de la destinació final de la 
beca ho permeten. També es prendrà en consideració, en la mesura que siga 
possible, la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol.licitant. 
 
 

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 serà des del dia 12 de juny de 2019 fins al 
dia  18 de juny de 2019, a les 13:30. 
 
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com a annex, 
disponible en la web d’aquest ajuntament (www.ajuntamentderiola.es ) i en les 
oficines del mateix, es presentaran preferentment en el registre d’entrada de l’ 
Ajuntament de Riola, situat al C/ Ample, núm. 5 de Riola. A les sol·licituds hauran 
d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els 
mèrits que s'al·leguen mitjançant fotocòpia compulsada. 
 
Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants hauran d'entregar la 
documentació següent:  

http://www.ajuntamentderiola.es/
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 Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.. 

 Certificat d'empadronament col.lectiu acreditatiu de la residencia a la 
província de València. En el cas dels interessats/ades empadronats/ades en 
el municipi de Riola, presentar a més certificat històric. 

 Resguardo acreditatiu de matricula o certificat emés per l´Universitat o pel 

centre educatiu que indique que esta matriculat o cursant la titulació 

corresponent. (2018-2019) 

 

A l’objecte de poder puntuar els mèrits establits en la base cinquena s’haurà 

d’aportar (si es el cas) fotocòpia compulsada de: 

- Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris 

corresponent al curs immediatament anterior al qual es trobe cursant en el 

moment de la sol.licitud, en el que conste la mitjana ponderada. En cas de 

trobar-se matriculat en cicles formatius, es deurà aportar l’expedient 

corresponent al curs actual i el de l’any immediatament anterior (si es el 

cas).  

En el cas de trobar-se matriculat en el primer any del cicle formatiu, 

enssenyança universitària, màster universitari, haurà d’aportar-se fotocòpia 

compulsada de l’expedient acadèmic dels estudis cursats immediatament 

abans. 

- Certificat de coneixements del valencià expedits per la Junta Qualificadora 

de Coneixements del Valencià.  

- Certificat expedit per l’escola oficial d’Idiomes (EOI) o altres organismes 

oficials, mitjançant certificat d’estudis ajustat al marc comú de referència per 

les llengües. 

- Certificat de cursos relacionats amb el contingut de la beca i que hagen sigut 

organitzats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de 

formació. (Els cursos que no especifiquen la seua durada no es puntuaran. 

Els cursos de lliure opció no es puntuaran perquè formen part dels estudis i 

aquestos ja es puntuen.) 

- Última declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, 

facilitada per l’Àgencia Estatal d’Administració  Tributaria de tots i cadascun 

dels membres de la Unitat Familiar. S’enten per unitat familiar la integrada 

per l´interessat, el cónyuge, parella de fet i familiars per consanguinitat o 

afinitat fins el segon grau inclusiu, o en el seu cas per adopció o acolliment, 

sempre que convivisquen amb l´interessat. 

- Certificat de convivència dels membres de la Unitat familiar. 

- Certificat del grau de discapacitat igual o superior al 33 %, acreditada 
mitjançant certificat expedit per l´Administració competent (Conselleria de 
Benestar Social) o resolució de l´INSS.  

- Justificació de la situació socioeconòmica: certificat de la situació laboral 
expedit pel Servef que acredite la situació legal de desocupació dels 
membres de la unitat familiar que convisquen amb el sol.licitant: progenitors, 
cònjuge o parella de fet i fills en edat de treballar.  
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BASE QUINTA. MÈRITS. 

 
Els mèrits que es baremen i els percentatges de ponderació a l’efecte d’aquesta 

convocatòria són els següents: 

 
1.- Per estar empadronat en el municipi de Riola: fins a 20 punts.  
 

 Fins un any d’antigüetat: 5 punts 

 Desde 1 fins a 5 anys: 15 punts 

 Més de 5 anys: 20 punts 
 
2.- Nota mitjana de l'expedient acadèmic aportat relacionat amb l´objecte de 
les beques: fins a 15 punts.  
 

 De 5 fins a 5’99:    3 punt 

 De 6 fins a 6’99:    5 punts 

 De 7 fins a 7’99:    8 punts 

 De 8 fins a 8’99:    12 punts 

 De 9 fins a 10:  15 punts 
 
3.- Coneixements del Valencià. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, 
mitjançant, certificació expedida u homologada per la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencia).  
 
Nivells anteriors 
 
o Oral: 2’5 punts 
o Elemental: 5 punt 
o Mitja: 7’5 punts 
o Superior: 10 punts 
 
Nivells actuals 
o A1: 1 punts                    
o A2: 2,5 punt 
o B1: 3’5 punts 
o B2:  5 punts 
o C1: 7’5 punts 
o C2: 10 punts 
 
4.- Formació Complementaria: fins a 5 punts 
 
4.1.- Altres idiomes comunitaris (títols o cursos oficials) fins a 3 punts. 
 

Nivells segons el Marc Comú 
Europeu de Referència per a 
les Llengües 

Punts 

A1 0’5 
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A2 0’75 

B1 1 

B2 1’5 

C1 2 

C2 3 

 
4.2.- Cursos relacionats amb l´ojecte de les beques: fins a 2 punts. 
o Menys de 10 h: 0,10 punts 
o Fins 20 h: 0,20 punt 
o Fins 25 h: 0,25 punts 
o Fins 50 h: 0,50 punts 
o Fins 100 h: 1 punt 
o Més de 100 h: 2 punts 
Els cursos que no especifiquen la seua durada no es puntuaran. Els cursos de 
lliure opció no es puntuaran perquè formen part dels estudis i aquestos ja es 
puntuen. 
 
5.-  Situació socioeconòmica de la unitat familiar en què estiga integrada la 
persona que sol·licita la beca, és a dir, Renda per càpita anual de la unitat 
familiar (Declaració de la renda corresponent a l´any 2018): fins a 30 punts 
 
o De 0 a 3.000 €/any: 30 punts 
o De 3.001 a 6.000 €/any: 20 punts 
o De 6001 a 9.000 €/any: 15 punts 
o De 9001 a 12.000 €/any: 10 punts 
o Més de 12.001 €/any: 0 punts 
 
Unitat Familiar: L´integrada per l´interessat, el cónyuge, parella de fet i familiars per consanguinitat o 
afinitat fins el segon grau inclusiu, o en el seu cas per adopció o acolliment, sempre que 
convivisquen amb l´interessat. 

 
6.- No haver sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa de 
beques: 15 punts.  
En el cas d’haver sigut beneficiari en exercicis anteriors, s’indicarà en el document 
de la sol.licitud l’exercici i l’Ajuntament otorgant de la beca. 
 
7.- Altres mèrits: fins a 5 punts. 
 
7.1.- Discapacitat del sol·licitant: fins a 1 punt. 
Per grau de discapacitat igual o superior al 33 %, acreditada mitjançant certificat 
expedit per l´Administració competent (Conselleria de Benestar Social) o resolució 
de l´INSS.  
 
7.2.- Situació legal de desocupació dels membres de la unitat familiar: fins a 2 
punts. (No s’inclou al sol.licitant). 
 
La situació de desocupació deurà acreditarse amb el certificat de la situació laboral 
expedit pel Servef que acredite la situació legal de desocupació dels membres de 



                 AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 

la unitat familiar que convisquen amb el sol.licitant: progenitors, cònjuge o parella 
de fet i fills en edat de treballar.  
 
7.3.- Curs que es troba rebent en el cicle de què es tracte relacionat amb 
l´objecte de les beques: fins a 2 punts. 
o F.P Grau Mitjà: fins a 0’75 punt 
o F.P Grau Superior: fins a 1’5 punts 
o Graus Universitaris: 

Primer curs: 0,75 punts 
Segon curs: 1 punt 
Tercer curs: 1‘25 punts 
Quart Curs: 1,5 punts 

o Màster universitari: 2 punts 
 
 
En cas d'empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga millor puntuació 
en els següents: 
 1. Discapacitat de l´interessat.  
 2. No haver gaudit de la beca en edicions anteriors.  
 3. Renda per càpita més baixa. 
 4. Adequació de les ensenyances a fi de la beca. 
 5. Nota mitjana de l'expedient acadèmic. 
 6. Curs que es troba cursant en el cicle educatiu que es tracte. 
 7. Altres mèrits. 
 
BASE SEXTA. 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 següents: 
 

 Presidenta: Jose Vicente Farinós Molina        

 Secretària: Mª Carmen Ferrandis García               

 Vocals:       Nieves Sales Lletí.                
 

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.  

 

Una vegada finalitzat l’estudi corresponent dels expedients de cada un dels aspirants, 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.  

 

Per al cas que alguna plaça no quedara coberta amb el perfil sol.licitat, la Comissió 
podrà cobrir-la amb la resta d´estudiants que presenten sol.licitud independentment 
dels estudis relacionats a la base 1ª.  
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L’entitat local 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, que no superarà les 20 hores setmanals per becari/ària.  

 

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 el gaudi de la beca. 

2. La participació dels/les becaris/àries 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: 

1.- Desenvolupar les seues activitats a les dependències municipals que li siguen 

indicades pel seu tutor 

2.- Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’aquestes beques, que hauran de 

ser realitzades seguint les indicacions del tutor/a  

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

4.- Elaborar una memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a, 

omplint l’annex II. 

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 a càrrec de 
l’aplicació 143 337 i 920 16000 del pressupost de despeses de la Corporació de 
l’any 2019. 
 
L'import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a 837,56 €.” 
 
El que es fa públic, als efectes oportuns, indicant que contra el present acord, que 
posa fi a la via administrativa, les persones i entitats interessades interposaran, 
d'acord amb els articles 112 et seq., així com 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
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Amb caràcter previ, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que ha dictat l'acord, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la 
data de notificació del present acord. 
Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-
Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data 
de notificació del present acord. 
 
Això sense perjudici que puguen interposar-se qualsevol altre recurs administratiu 
o jurisdiccional que s'estime oportú. 
 
Riola, a data de signa electrónica. 
 
L’ALCALDESSA-PRESIDENTA: 
JUDITH CAPELLINO VENTURA 
 
(Document signat electrònicament, com consta al marge) 
 
 
 
 
 
 
 

 


