AJUNTAMENT DE SERRA

Vistes les BASES I CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ DE BEQUES DE
FORMACIÓ “SERRA ET BECA” DE L'AJUNTAMENT DE SERRA el contingut del
qual es transcriu a continuació:
BASES I CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ
“SERRA ET BECA” DE L'AJUNTAMENT DE SERRA.
El objetivo primordial de las presentes bases tiene como finalidad la formación de
los estudiantes en el ámbito local mediante la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación.
PRIMER. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim d'11 beques
amb una duració d'entre 1 a 2 mesos en les següents àrees d'activitat:
ÀREA

DURACIÓ

Nre
max.
BEQUES
8

MONITORS
EDUCATIUS I DE
TEMPS LLIURE

1 MES

ADMINISTRACIÓ

DE 1 A 2
MESOS

2

AUDIOVISUALS

DE 1 A 2
MESOS

1

TITULACIONS
CFGM RAMA EDUCACIÓ, CFGS RAMA
EDUCACIÓ, CFGM RAMA ESPORT,
CFGSA
RAMA
ESPORT,
GRAU
MAGISTERI,
GRAU
ACTIVITATS
FÍSIQUES, TAFAD, TASOC.
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES,
ECONÒMIQUES
I/O
EMPRESARIALS, CICLES FORMATIUS
EN
ADMINISTRACIÓ
I
GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
TÈCNIC EN VÍDEO DISCJÒQUEI I SO,
TÈCNIC SUPERIOR EN IL·LUMINACIÓ,
CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE,
TÈCNIC SUPERIOR EN PRODUCCIÓ
D'AUDIOVISUALS
I
ESPECTACLES,
TÈCNIC SUPERIOR EN SO PER A
AUDIOVISUALS
I ESPECTACLES
I
ALTRES
RELACIONATS
AMB
LA
CAPTACIÓ, EDICIÓ D'IMATGES, EL
DISSENY I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL.

La concessió del número total i concret en cadascuna de les àrees queda supeditat
al perfil de els/as sol·licitants d'aquesta convocatòria i a les necessitats de
l'Ajuntament de Serra en el moment de la concessió de les beques.
SEGON. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals
a abonar en períodes vençuts, sent finançats amb fons propis de l'Ajuntament de
Serra. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la
part proporcional corresponent.
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ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

AJUNTAMENT DE SERRA
El període de duració de les beques serà d'1 mes com a mínim a 2 mesos com a
màxim.
El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos
seleccionats.
El pagament de les beques es farà amb càrrec a la partida 24100.48909 del
pressupost de despeses de l'Ajuntament per a 2022.
TERCER. REQUISITS I MÈRITS

1. Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de
València.
2. Tindre 18 anys complits a la data de sol·licitud de participació en el
programa
3. Trobar-se cursant alguna dels següents ensenyaments oficials::
a. Estudis universitaris oficials: Tots els estudis universitaris de
conformitat en l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
b. Masters universitaris oficials: Tots els màsters oficials de
conformitat en l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
c. Cicles Formatius: dins de les Famílies que es recullen en l’apartat
Primer de distribució de beques.
4. No estar incurs en cap de les circumstàncies recollides 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
enfront de la seguretat social, la qual cosa 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 que interferisca amb la mateixa o dificulte el seu compliment.
QUART. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ A APORTAR AL COSTAT D'AQUESTES.

SOL·LICITUDS,

I

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir
del següent al de la publicació d'aquestes Bases en el tauler d'edictes (C/ Sagunt,
31), i en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Serra serra.sedelectronica.es.
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com a annex I i
que consta en Registre i en la pàgina web municipal www.serra.es, es presentaran
preferentment en el registre d'aquest ajuntament situat en C/ Sagunt, 31 – CP
46118 – Serra, València.
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació indicada a continuació:
- Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
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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 l'acrediten
documentalment:

AJUNTAMENT DE SERRA
-

Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials a
l'efecte d'aquesta convocatòria on conste el tipus d'ensenyament, el curs,
centre educatiu (matrícula o certificat equivalent emés pel centre).
Certificat d'empadronament en algun municipi de la província de València.
Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions
tributàries i enfront de la seguretat social (en el model de sol·licitud).
Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap dels supòsits de
l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions (en el model de sol·licitud).
Documentació acreditativa dels criteris de selecció conforme als establit
en l'apartat Cinqué de les presents bases.

CINQUÉ. REQUISITS I MÈRITS
Els mèrits que es baremen i percentatge de ponderació a l'efecte d'aquesta
convocatòria són els següents:
1.- Empadronament (20%): veïnatge en el municipi de Serra (20 punts)
2.- Expedient acadèmic (15%): nota mitjana de l'expedient acadèmic aportat; i
adequació dels ensenyaments aportats a fi de les diferents beques convocades (fins
a 15 punts).

4.- Formació complementària (5%): (fins a 5 punts): altres mèrits com a cursos
específics en la matèria, altres idiomes comunitaris, coneixement d'informàtica,
realització de jornades, seminaris relacionats. Cadascun es valorarà amb un punt,
fins a aconseguir el màxim de 5 punts. Tot mèrit que s'acredite en aquest apartat
haurà d'anar degudament documentat mitjançant títol oficial, pagament de taxes
d'expedició de títols o document equivalent.
5.-Situación socioeconómica (30%) de la unitat familiar del sol·licitant (fins a 30
punts).
Es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar segons l'última
declaració de l'IRPF, d'acord amb la següent escala referenciada al Salari Mínim
Interprofessional (pagues extres incloses):
Des de
0,00 €
5.254,33
6.284,59
7.314,85
8.345,11
9.375,37

€
€
€
€
€

Fins a
5.254,32 €
6.284,58 €
7.314,84 €
8.345,10 €
9.375,36 €
10.302,60 €
+10.302,61

Punts
30
25
20
15
10
5
0
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3.- Coneixements de valencià (10%): (fins a 10 punts).
Acreditats oficialment mitjançant titule oficial expedit per la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià o pagament de la taxa d'homologació de títols, segons la
següent distribució:
o Oral: 2,5 punts
o Elemental: 5 punts
o Mitjà: 7,5 punts
o Superior: 10 punts

AJUNTAMENT DE SERRA
€
6.- No haver sigut destinatari amb anterioritat (15%) en el mateix programa de
beques: 15 punts.
7. Altres mèrits (5%) a fixar per l'ajuntament: adequació al lloc objecte de la beca
(fins a 5 punts)
En cas d'empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells casos en
els quals el sol·licitant acredite situació de discapacitat, així com el fet de no haver
gaudit l'estudiant una beca a l'estudi durant l'últim curs acadèmic.
SISÉ. 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 següents membres:
- President: El/La Alcalde/ssa de l’Ajuntament de Serra.
- Secretari: El/La Secretari/a de la Corporació.
- Vocals:
o L’AODL de l’Ajuntament de Serra.
o Tècnic de l’àrea de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Serra.
o Regidor delegat de Joventut
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres,
quantes comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits
adduïts.

L'entitat local nomenarà un o diversos tutors/tutores que realitzaran el seguiment,
coordinació i ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de
dedicació a aquestes activitats, que no superarà les 20 hores setmanals per
becari/a.
SETÉ. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES.
1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda
de mateixa o anàloga finalitat, ni podrà desenvolupar activitat laboral que resulte
incompatible amb el gaudi de la beca i/o dificulte el compliment de les obligacions
derivades de l'acompliment d'aquesta, segons el parer de l'Ajuntament de Serra. La
infracció d'aquesta regla autoritza la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la
beca.
2. Cada estudiant només podrà gaudir d'una beca en un municipi simultàniament..
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Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels
aspirants, la comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques,
perquè les dictamine i s'aprove, si escau, 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 dels sol·licitants no s'adequa a les característiques
concretes necessàries per al correcte desenvolupament d'aquesta.

AJUNTAMENT DE SERRA
3. La participació de els/as becaris/as 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.
4. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà
d'aplicació les obligacions recollides en l'article 14 de la Llei General de
Subvencions.
5. Són obligacions del/as becari/es:
1.- Desenvolupar les seues activitats en 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 memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a..
5.- 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.
6. 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.
ANNEX I
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA
DE PRÀCTIQUES FORMATIVES
DADES D’IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANT
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
DATA NAIXEMENT

NACIONALITAT

SEXE

CARRER, AVDA., PLAÇA

CODI POSTAL
CONTACTE
TELÈFON FIXE

NOMBRE

LOCALITAT

TELÈFON MÒBIL

PROVINCIA

CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA 2021/2022
ESTUDIS
Familia Professional /Titulació.

CURS

El/la signant manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques
formatives de SERRA, corresponent a la convocatòria per a l'exercici 2022.
SELECCIONA LA BECA A LA QUE SE PRESENTA:

Codi Validació: 6YZ6L3F32FHADGD77SGC7YXQP | Verificació: https://serra.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

NUM. IDENTIFICACIÓ
FISCAL

NOM

AJUNTAMENT DE SERRA
MONITORES
ADMINISTRACIÓN.
AUDIOVISUALS
I DECLARA responsablement:
a) que no està gaudint d'una altra beca o ajuda d'anàloga o similar finalitat, ni
desenvoluparà activitat laboral que interferisca amb el desenvolupament de la
beca.
b) que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la
Seguretat Social..
c) que mantindrà aquestes condicions durant la vigència de la beca.
dNo estar sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/a
assenyalades en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions..
e) Si
Va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa Serra
et Beca en edicions anteriors l'any……… en el ayuntamiento de Serra.
No
(Assenyale's el que procedisca)
S'acompanya fotocòpia compulsada dels següents documents (marcar el que
procedisca):
 Del DNI o CIF.
 Documentació acreditativa d'estar cursant ensenyaments oficials.
 Documentació acreditativa dels mèrits.
LLOC I DATA

SIGNATURA

Fdo.: .......................................

SEGON. - El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals
comptats a partir de la publicació de les bases en el Tauler d'edictes, en la Seu
Electrònica i en la web www.serra.es
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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PRIMER. - Aprovar les bases i obrir la convocatòria per a la concessió d'11 beques
per a la realització de pràctiques formatives a l'Ajuntament de Serra.

