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BASES  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  BEQUES  DE  FORMACIÓ  PER 
L'AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS EN EL MARC DE LA ‘CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A 
BEQUES DE FORMACIÓ A JOVES DESOCUPATS, ANUALITAT 2015’.

L'objectiu primordial i finalitat d’estes bases és la formació dels joves en l'àmbit local 
mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de  la  seua  vida 
acadèmica. En este sentit i per beneficiar-los, l'Ajuntament de Gata de Gorgos s'ha 
adherit al programa finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ‘Convocatòria 
de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a beques de formació a joves 
desocupats, anualitat 2015’, mitjançant la sol·licitud de subvenció enviada el dia 23 d’abril 
de 2015.

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques.

1.1. Objecte.
L'objecte de la convocatòria és la concessió d’una beca formativa, que s’enquadrarà en 
l’Àrea Social de l’Ajuntament.
Les titulacions  per accedir a esta beca són:
- Tècnic superior en Administració i Finances
- Tècnic superior en Secretariat

1.2. Nombre de beques.
El nombre de beques serà d’una, però si una vegada efectuada la distribució de la quantia 
prevista en la ‘Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a 
beques de formació a joves desocupats, anualitat 2015’ publicada en el BOP Núm. 68 de 
09/04/2015, d’acord amb el que disposa la base tercera, hi haguera un sobrant del crèdit 
pressupostat  per  l’Excma.  Diputació  Provincial  d’Alacant  destinat  a  tal  objecte,  aquest 
podrà augmentar el nombre de beques concedides.

BASE SEGONA. Import, finançament i duració de la beca.
2.1. Import.
La beca està dotada amb un import de 500,00 euros bruts mensuals, inclòs l’import total 
de les despeses de Seguretat Social derivat de l’aplicació del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, 
així com la retenció d’IRPF, que corresponga.
La quantia de la beca s’abonarà en períodes vençuts.

2.2. Finançament.
La beca es troba finançada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en un percentatge 
del 100%.

2.3. Duració.
El període de duració de les beques començarà el dia 1 d'agost de 2015 i finalitzarà el 31 
d'octubre de 2015, amb una durada de tres mesos.
La dedicació de la persona destinatària de la beca serà de 25 hores a la setmana, i una 
mitjana de 5 hores al dia.
BASE TERCERA. Requisits.
La beca objecte d’esta convocatòria s’adjudica per mitjà de concurrència competitiva.
Les  persones  aspirants  han  de  reunir  els  requisits  que  tot  seguit  s’indiquen  amb 
anterioritat  a  la  finalització  del  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  acreditar-ho 
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documentalment:
a) Posseir veïnatge administratiu a Gata de Gorgos amb anterioritat a la data de publicació 
de les presents bases. 

 
b) Ser nascuts en data posterior a l’1 de gener de 1985.
 

c) Haver finalitzat els estudis de Tècnic Superior en Administració i Finances o de Tècnic 
Superior em Secretariat en el 2012, 2013 o 2014.
 
d) No estar gaudint d'una altra beca o ajut, de la mateixa o anàloga finalitat així com 
no desenvolupar una activitat laboral remunerada durant el període de gaudi de la beca.
 

e) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició 
de beneficiari, senyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS), la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà de declaració responsable.
 
 

BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i 
documentació a aportar junt amb les mateixes.
 

4.1.  Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds s’anunciarà per l’Ajuntament de Gata de Gorgos en 
el full web municipal http://www.gatadegorgos.org/.
 

4.2.  Forma i lloc de presentació.
Les persones interessades han d’emplenar el formulari habilitat al respecte (sol·licitud i 
full d’auto  baremació) en el full web municipal  http://www.gatadegorgos.org/,  en 
l’apartat corresponent a la convocatòria de les beques.
 

Una vegada emplenat el formulari de la sol·licitud i el full d’auto baremació, s’han de 
presentar junt amb la documentació acreditativa dels mèrits, en el Registre General 
d’Entrada d'este ajuntament, que està situat al C/ Duquessa d’Almodóvar, Núm. 3 de Gata 
de Gorgos.
 

Si es fa ús de les altres opcions previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i a fi de poder acomplir els terminis establerts per la Diputació 
d’Alacant,  s’ha de comunicar  tal  circumstància al  Departament  d’ADL-Creama  de 
l’Ajuntament de Gata de Gorgos, en el mateix dia en què es presente la sol·licitud, bé per 
mitjà de la remissió de la còpia de la sol·licitud registrada al següent número de fax: 96 
575 66 35,  o bé per  mitjà de la remissió de la sol·licitud registrada i escanejada al 
següent correu electrònic (adl@gatadegorgos.es).

 

4.3.  Documentació a aportar.
S’han d’acompanyar a les sol·licituds els justificants acreditatius de l’acompliment dels 
requisits assenyalats en la base tercera i els mèrits al·legats.
 

 

http://www.gatadegorgos.org/


 
Ajuntament de Gata de Gorgos

La documentació s’ha d’aportar  en fotocòpia  i  original  per ser confrontada pels serveis 
municipals o per mitjà de fotocòpia compulsada degudament.
 
La Comissió Avaluadora es troba facultada per a exigir, en qualsevol moment, l'exhibició 
de la documentació original.
 

Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants han de presentar la documentació 
següent:
 
a) Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.
 
b) Volant d’Empadronament
 
c)  Fotocòpia  compulsada  del  Títol  o  Certificat  de  Tècnic  Superior  en  Administració  i 
Finances o de Tècnic Superior en Secretariat.
 
d) Fotocòpia compulsada dels Títols o certificats acreditatius d’altres mèrits.
 
e) Expedient acadèmic on consta la nota mitjana, sempre que no aparega al Títol Oficial.
 
f) Certificat de discapacitat, si és el cas.

g) DARDE

h) Vida Laboral expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.

i)  Declaració  responsable  de  no  trobar-se  incurs  en  cap  de  les  circumstàncies  que 
impossibiliten  obtenir  la  condició  de  beneficiari,  senyalades  en  l'article  13  de  la  Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 
 

BASE CINQUENA. Valoració dels mèrits.
 

Únicament es valoraran els mèrits aportats junt amb la sol·licitud i degudament 
autobaremats en la forma assenyalada en la base quarta.
No es tindran en compte els mèrits d’aquelles sol·licituds que no vagen acompanyades del 
full d’auto baremació, a les quals els correspondran 0 (zero) punts.

Els mèrits que es baremen a l'efecte d’esta convocatòria són els següents:

1.  Nota mitjana de l’expedient acadèmic. Fins a un màxim de 4 punts.

a) De 5 a 6,99                1 punt
b) De 7 a 7,99                2 punts
c) De 8 a 8,99                3 punts
d) De 9 a 10                   4 punts
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2. Cursos  específics  en  la  matèria. Per  cada  curs  realitzat  convocat,  organitzat  o 
homologat per Administracions Públiques:

a) Cursos amb una duració mínima de 20 hores: 0,10 punts. Fins a un màxim de 0,50 
punts.

b) Cursos amb una duració mínima de 100 hores: 0,50 punts. Fins a un màxim d’1 punt.
 

3.  Coneixements de Valencià. Fins a un màxim de 2 punts.

 

3.1. S'atorgaran  fins  a  un  màxim  de  2  punts  per  la  presentació  del  ‘Certificat  Oficial 
Administratiu’  expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de València,  o bé el 
certificat expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes, d'acord amb la baremació següent:

 
Nivell de coneixements Junta Qualificadora 

Coneixements de Valencià
Escola Oficial d’Idiomes Puntuació

Oral -- 0,50

Elemental Bàsic 1,00

Mitjà Intermedi 1,50

Superior Avançat 2,00

 

3.2. En  cas de  disposar  de diversos  certificats, només  s’hi  computarà  el  de  major 
puntuació.
 

3.3. Només es valoraran el certificat oficial administratiu de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de València, o bé el certificat expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes, que 
han d’incloure el número de registre que els hi corresponga, per la qual cosa, la no 
presentació d’algun dels certificats indicats en les condicions assenyalades suposa la 
puntuació de ‘0’ en este apartat.
 

 

4.  Coneixement d’idiomes estrangers i altres idiomes autonòmics.
 

4.1.  S'atorgaran fins a un màxim de 2 punts per l’acreditació del coneixement d’idiomes 
estrangers i altres idiomes autonòmics previstos en el marc europeu de referència per a les 
llengües,  amb  la  presentació  del  certificat  expedit  per  l’Escola  Oficial  d’Idiomes,  o  per 
alguna de les institucions admeses en el marc comú europeu de referència per a les llengües 
del Consell d’Europa, de conformitat amb el que estableixen els articles 59, 60, 61 i 62 de la 
Llei  Orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d’Educació i  el  Reial  Decret 1629/2006, de 29 de 
desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes 
de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 
L’Ajuntament s’acull al Decret 61/2013 de 17 de maig, del Consell, i publicat en el DOCV 
núm. 7027 de 20 de maig de 2013, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la 
competència  en  llengües  estrangeres  a  la  Comunitat  Valenciana  i  es  crea  la  Comissió 
d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres. [2013/5132].
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Es consideren com a institucions admeses en el marc comú europeu de referència per a 
les llengües del Consell d’Europa les que tenen la condició de membres de ‘The 
Association of Language Testers in Europe’  (http://www.alte.org), com a associació 
europea de referència en la certificació del coneixement dels idiomes en el marc assenyalat.

 

Llei 
Orgànica 
2/2006

RD 967/1988 RD 944/2003 RD 1629/2006 Marc comú 
europeu de 
referència 

(Consell 
d’Europa)

Puntuació

Bàsic Haver superat els dos 
primers cursos del 
cicle elemental

Haver superat els 
dos primers cursos 
del nivell bàsic

Haver superat el 
nivell bàsic (A2)

A2 1,00

Intermedi Certificat d’haver 
superat els tres cursos 
del cicle elemental.

 

--

Haver superat el 
nivell intermedi 
(A1)

B1 1,50

Avançat Certificat d’haver 
superat els dos cursos 
del cicle superior.
Certificat d’aptitud

 

--

Haver superat el 
nivell avançat 
(B2)

B2 o superior 2,00

 
4.2.  En cas de disposar de diversos certificats per una mateixa llengua, només s’hi 
computarà el de major puntuació.

 

4.3. El coneixement del valencià i/o del català únicament es valorarà de conformitat 
amb l’apartat 3 de la base cinquena.
 

5.  Discapacitat. 3 punts.
Per grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent acreditada per mitjà de certificat 
expedit per l'administració competent (Conselleria de Benestar Social) o resolució de 
l'INSS d'incapacitat permanent, 3 punts.
 

6.  Criteris de desempat.
En cas d'empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en 
els apartats següents:
1r. Discapacitat.
2n. Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
3r. Sorteig,  per  al  cas  de  persistència  de  l’empat  una  vegada  aplicats  els  criteris  de 
desempat assenyalats en els punts anteriors.
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BASE SISENA. Comissió Avaluadora, adjudicació i seguiment de la beca.

 

6.1. Composició de la Comissió Avaluadora.
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que 
estarà integrada pels següents membres, tots ells amb veu i amb vot:
 

President/a:
Teresa Roig Mas

Vocals:

Almudena Martínez Gomar
Rosa Mª Signes Pedro
Carles Martí Gilabert

Secretària:
Rosa Alemany Rodrigo
 
Tant els membres de la Comissió Avaluadora, com altres possibles membres de la 
mateixa han d’abstenir-se en els supòsits previstos en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.
 

6.2. Funcionament de la Comissió Avaluadora.
La Comissió Avaluadora pot resoldre els dubtes que es presenten, interpretar estes 
bases i prendre els acords necessaris per al bon orde del procés.
 

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 i per 
a resoldre els dubtes i incidències que es produïsquen durant la fase d’avaluació de mèrits.
 

6.3. Adjudicació de la beca
Una vegada finalitzada  la  baremació  de  mèrits  dels  inscrits, la comissió avaluadora 
elevarà proposta d'adjudicació de les beques a l’Alcaldia perquè aprove la concessió de la 
beca.
La resolució de la beca es publicarà al full web de l’Ajuntament i als taulers d’anuncis.
 

Contra  l’acord  de  concessió  de  la  beca,  els  interessats  podran  interposar  els  recursos 
administratius a què es refereix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

L’adjudicació de la beca se supeditarà a l’atorgament de la subvenció per part de l’Excma. 
Diputació Provincial d’Alacant, a favor de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.
 
La persona proposada per ocupar la beca convocada deurà presentar en el departament de 
personal de l’Ajuntament de Gata de Gorgos la següent documentació:
- Original del DNI i de la Targeta d’Afiliació a la Seguretat Social.
- Original de les dades bancàries: codi IBAN (El/la becari/a serà Titular del compte).
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6.4. Beca deserta.

La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca corresponent, si 
el perfil dels sol·licitants no s'adequa a les característiques concretes necessàries per al 
correcte desenvolupament de la mateixa.
 

6.5. Tutor/a
 L'entitat  local  anomenarà  un/a  tutor/a  per  a  realitzar-ne  el  seguiment,  la  coordinació, 
ordenar l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les activitats 
esmentades.

 

BASE SETENA. Drets i obligacions del becari/a, i incidències.
 

1.  Estes beques són incompatibles amb el  gaudi de qualsevol altra beca,  ajuts amb una 
finalitat semblant o anàloga, o d’alguna activitat laboral regular. La infracció d’esta regla 
autoritza la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
 

2. La participació dels becaris en este programa de formació té caràcter formatiu, sense 
que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris i 
esta entitat local.
 

3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resulta d'aplicació 
les obligacions establertes en l'article 14 de la LGS.
 

4. Són obligacions dels becaris:
a) Incorporar-se en la data prevista en la resolució de concessió.
b) Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
c) Elaborar una memòria d'activitats que ha de ser aprovada pel tutor.
 

5. El/la tutor/a ha d’ordenar les activitats de formació del personal becari i organitzar el 
temps  de  dedicació  a  les  activitats  esmentades,  que  serà,  com  a  mínim,  de  25  hores 
setmanals,  que han de realitzar-se atenent al  règim de funcionament del  centre al  qual 
s’adscriga el becari.
 

6.  L'incompliment  sense causa  justificada  de  les  condicions establertes en  esta 
convocatòria pot deixar sense efecte la concessió de la beca.  En este  cas,  s’han de 
reintegrar les quantitats percebudes fins al moment.
 

7. En cas que es produïsca renúncia o baixa, es cobrirà la beca pel temps restant, 
segons l'orde de puntuació que haja resultat del procés de selecció. En el cas que el 
període de gaudi de la beca siga inferior al mes natural, la persona beneficiària percebrà la 
quantitat que li corresponga en atenció al temps gaudit.
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ANNEX I

MODEL DE SOL·LICITUD I DE FULL D'AUTO BAREMACIÓ 

MODEL DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE BEQUES FORMATIVES

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT:

COGNOMS NOM

NIF DATA NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE

ADREÇA LOCALITAT PROVÍNCIA

TELÈFON FIX TELF. MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC

El sota signant manifesta la seua voluntat de participar en el Programa de Beques de Formació per a Joves Desocupats, 
anualitat 2015

I HI DECLARA de forma responsable:
a. Que no està gaudint d’una altra beca o ajut de finalitat anàloga o similar, ni desenvoluparà cap activitat laboral durant 

la beca.

b. Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c. Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.

d. Que no es troba sotmès a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari/a assenyalades en els apartats 2 i 3 de 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

S’hi acompanya fotocòpia confrontada dels documents següents:
□ DNI o NIF, o Passaport.

□ Volant d’Empadronament.

□ Títol o Certificat de Tècnic Superior en Administració i Finances o de Tècnic Superior en Secretariat.

□ Fotocòpia compulsada dels Títols o certificats acreditatius d’altres mèrits.

□ Expedient acadèmic on consta la nota mitjana, sempre que no aparega al Títol Oficial.

□ Certificat de discapacitat, si és el cas.

□ DARDE

□ Vida Laboral expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.

Gata de Gorgos a ......... de maig de 2015.

Signat:.............................................................................

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Gata de Gorgos

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament i 
podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici  de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències.  De  
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés,  
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.

10
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FULL D'AUTO BAREMACIÓ

COGNOMS I NOM DNI

TITULACIÓ

MÈRITS PUNTUACIÓ

1. NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC (màxim 4 punts)  

2. CURSOS ESPECÍFICS EN LA MATÈRIA 

a) Cursos de més de 20h (màxim 0,5 punts):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b) Cursos de més de 100h (màxim 1 punt):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3. CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (màxim 2 punts)

Nivell 
acreditat:____________________________________________________________

4. CONEIXEMENT D’IDIOMES ESTRANGERS I ALTRES IDIOMES AUTONÒMICS (màxim 2 
punts)

Idioma i 
nivell:______________________________________________________________

Idioma i 
nivell:______________________________________________________________

 

TOTAL APARTAT MÈRITS AL·LEGATS

5. DISCAPACITAT (3 punts)

TOTAL AUTO BAREMACIÓ

 

Gata de Gorgos a ……. de maig de 2015.

 

 

Signat: ………………………………….
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