EDICTE
Per Resolució d'Ajuntament de data quatre d'abril de 2016 s'han aprovat
les següents bases per les quals es regeixen la convocatòria de dues beques
de formació promoguda per l'Ajuntament de la Vilavella en el marc del
Programa de subvencions concedides a Ajuntaments per a Beques de
Formació, que a continuació es detallen:

BASES BEQUES FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES

Assabentats de la convocatòria publicada per la Diputació Provincial de Castelló, BOP
nº 30 de 10 de març de 2016, en la qual es publiquen les Bases per a la concessió de
subvencions a ajuntaments per a la concessió de BEQUES DE FORMACIÓ, per la present vinc a
disposar l'aprovació de les bases que regiran la selecció:

BASES CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC PER A DUES BEQUES DE
FORMACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de les presents bases és ajudar els estudiants que estiguin cursant els
ensenyaments oficials de Cicles Formatius de Formació Professional o Ensenyaments
universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, mitjançant la concessió de 2 beques
subvencionades en un 80% per la Diputació Provincial de Castelló, per adquirir una experiència
professional alhora que adquireixen coneixements relacionats són els seus estudis en
l'acompliment laboral en l'àmbit de l'administració local, concretament al Departament
d'ADMINISTRACIÓ GENERAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL i TÈCNIC d'ESPORTS.

SEGONA.- DOTACIÓ ECONÒMICA, JORNADA I DURADA DE LA BECA
Es preveu la concessió de 2 beques de 500 €, amb una jornada de 20 hores setmanals
durant 3 mesos com a màxim.
El període de gaudi de la beca comprendrà des del 15 de juny al 14 de setembre del 2016.

TERCERA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per poder participar en la present convocatòria és necessari que els / -es aspirants
reuneixin els requisits que s'hi esmenten. Tots i cada un dels següents requisits hauran de
reunir-se pels / -es interessats / -es amb referència a la data de finalització del termini per a la
presentació de sol·licituds, que no serà superior al 13 maig 2016.
1) Posseir veïnat administratiu en el municipi de La Vilavella; requisit este que deu
complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les bases publicades per la Diputació
Provincial de Castelló (BOP nº 30 de 10 de març de 2016).
2) Tenir 18 anys complerts i no excedir els 30 anys d'edat, a la finalització del termini de

presentació d'instàncies.
3) Trobar-se cursant qualsevol de les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de
Formació Professional, Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o
Llicenciatura o estudis de postgrau o màster, o haver finalitzat els estudis el 2015 o 2016.
4) 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.

QUARTA.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES I SELECCIÓ
La selecció es farà entre els estudiants que ho sol·licitin, que presentaran model
d'inscripció, segons Annex I que s'adjunta a aquestes bases.
En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants hauran de
manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen en aquestes bases.
A les instàncies s'acompanyarà com a mínim la següent documentació:
Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
Volant d'empadronament
Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials que al·lega en la
qual consti el tipus d'ensenyament, curs, centre educatiu (matrícula, certificat emès al centre,
...)
Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 de la
Llei General de Subvencions, realitzada per mitjà de declaració responsable o mitjançant
qualsevol dels mitjans establerts en l'art. 13.7 de l'esmentada Llei i articles concordants del seu
reglament.
Lloc: Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de 8:00 a
15:00 hores o per algun dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en la redacció que en fa la llei 4/1999.
La fi del termini de presentació d'instàncies serà el 13 maig 2016 a les 15:00 hores.
Una comissió de valoració procedirà a baremar la documentació presentada pels
mateixos d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases.

CINQUENA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria es publicarà en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web
de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà d'informació local.

SISENA.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
En acabar el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució,
declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos.
En aquesta resolució, que es publicarà en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament ia la seva
pàgina web, segons el que estableix la Llei de Protecció de Dades.
Contra aquesta resolució es podrà presentar reclamació en el termini de cinc dies
hàbils. Si es presenten reclamacions seran acceptades o recusades en la resolució per la qual s'
aprove la llista definitiva, que es publicarà així mateix, en el mateix lloc que la llista provisional.

La condició de becari / -a no generarà en cap moment relació laboral o administrativa
amb cap de les administracions, tant l'Ajuntament com la Diputació.
SETENA.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Per a la valoració dels mèrits i la fase d'entrevista es constituirà una Comissió de
Valoració constituïda per:
La Presidenta: Alcaldessa-Presidenta o persona amb qui delegui.
Secretari: El Secretari de la Corporació Municipal o persona amb qui delegui.
Vocal: Regidor delegat de l'àrea o en qui delegui.
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes
les comprovacions que estime necessaris per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.
Es valoraran en primer lloc les sol·licituds que no hagin resultat becades en anterior
convocatòries. Només en cas de vacants es valoraran la resta de sol·licituds.
Un cop finalitzat el corresponent estudi dels expedients, la comissió avaluadora
formularà proposta d'adjudicació de les beques, que seran aprovades per resolució d'Alcaldia.

VUITENA.- CRITERIS DE BAREMACIÓ
La documentació aportada pels / -es aspirants es valoraran d'acord amb els següents
criteris de baremació:
1. Titulació.- Fins a 2 punts.
2. ESTUDIS I MÈRITS RELACIONATS AMB LA MATÈRIA OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
Fins a 3 punts.
3. ENTREVISTA: Fins a 5 punts.

NOVENA.-RECURSOS
Contra les presents bases específiques i tots els actes administratius que es deriven de
les mateixes podran interposar els recursos que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en la Llei
29/1998 , de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense
perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

LA VILAVELLA , 4 D'ABRIL DE 2016

L'ALCALDESSA PRESIDENTA

ANNEX I

INSCRIPCIÓ
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ESTUDIANT
COGNOMS, NOM:
DNI:
DATA NAIXEMENT
NACIONALITAT
SEXE
DOMICILI
CODI POSTAL
LOCALITAT
PROVÍNCIA
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
ESTUDIS QUE CURSA

FAMÍLIA PROFESSIONAL / TITULACIÓ
CURS

El sotasignat manifesta la seva voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives
de ________________, corresponent a la convocatòria publicada en ____________.
I DECLARA responsablement:
a) Que no estigui gaudint d'una altra beca o ajuda d'anàloga o semblant finalitat, ni exercirà
activitat laboral durant la beca.
b) Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
c) Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmès a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, beneficiària
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, General
de Subvencions.
e) (assenyala el que procedeixi)
f) S'acompanya fotocòpia compulsada dels següents documents:
-De L'DNI o CIF
-Documentació Acreditativa d'estar cursant ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació
Professional o Ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura.
g) Volant d'Empadronament
LLOC I DATA SIGNATURA
Signat. : ................................................................

