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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE LA PRÓRROGA DE BEQUES DE FORMACIÓ “POSTGRAU” 
DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

“PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA” 
 
L'objectiu primordial de les presents bases és la formació en l'àmbit local de jóvens postgraduats i 
tècnics superiors de cicles formatius de grau superior per mitjà de l'aplicació pràctica dels 
coneixements adquirits al llarg de la seua formació i en el marc d'un projecte innovador elaborat per 
esta entitat. En este sentit i amb este fi l'ajuntament de Benifairó de les Valls s'ha adherit al programa 
de la Diputació de València “pràctiques formatives per a jóvens” (Modalitat “Post”). 
 
BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BECARIS 
L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'una beca per a un titulat universitari en 
enginyeria d'obres públiques, civil, industrial, cartografia, geografia i ordenació del territori, equivalent 
o superior.vinculada a la prórroga del projecte “ESTUDI DE L'EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE LES 
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” a Benifairó de les Valls, aprovat per decret 
del diputat delegat del programa “Pràctiques formatives per a jóvens”, modalitat post, número 09187, 
de data 7 de desembre de 2016 i prorrogat pel decret número 08898, de data 18 d´octubre de 2017. 
La concessió de la beca queda supeditada al perfil dels sol·licitants en aquesta convocatoria.  
Si l’anterior beca no quedara coberta, es concedirà una beca a un titulat universitari en enginyeria 
d'edificació, arquitectura tècnica, equivalent o superior. vinculada a la prórroga del projecte “ESTUDI 
DE L'EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE LES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” 
a Benifairó de les Valls, aprovat per decret del diputat delegat del programa “Pràctiques formatives per 
a jóvens”, modalitat post, número 09187, de data 7 de desembre de 2016 i prorrogat pel decret 
número 08898, de data 18 d´octubre de 2017.  La concessió de la beca queda supeditada al perfil 
dels sol·licitants en aquesta convocatoria.  
 
BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LA BECA 
Esta beca està dotada amb un import de 1.000 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, 
sent finançat per la Diputació de València en un 100%. En aquells supòsits que impliquen un període 
inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent. 
Sobre l'import total, es practicaran les retencions corresponents a la cotització a la seguretat social en 
els termes establits en el RD 1493/2011, de 24 d'octubre. 
Esta beca tindrà una duració de 6 mesos. 

 
BASE TERCERA. REQUISITS  
La beca objecte d'esta convocatòria s'adjudicarà per mitjà de concurrència competitiva entre les 
persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment: 

1. Posseir veinatge administratiu en algun municipi de la província de València, amb una 
antiguitat mínima ininterrompuda d'un any immediatament anterior a la data de publicació de 
les presents bases.  

2. Estar en possessió del títol oficial universitari:  
a. En enginyeria d'obres públiques, civil, industrial, cartografia, geografia i ordenació del 

territori, equivalent o superior. 
b. En enginyeria d'edificació, arquitectura tècnica, equivalent o superior. 

3. Ser major d'edat i no ser major de 35 anys.  
4. No desenrotllar activitat laboral regular.  
5. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions.  
6. No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la 

concessió i el normal desenrotllament de les pràctiques professionals.  
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7. Estar al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat 
Social, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable. 
 

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 de 10 dies hàbils, dies comptats a partir de l’endemà de 
la publicació de les presents Bases en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.  
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com annex I es presentaran 
preferentment en el registre d'esta entitat local siti en Plaça de l’ajuntament número 1, 46511 Benifairó 
de les Valls (València).  
A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base tercera 
i els mèrits que s'al·leguen: 
1. Per a acreditar els REQUISITS de la Base Tercera, els aspirants hauran d’entregar la 
documentació següent: 

1.1. Fotocòpia compulsada del DNI. 
1.2. Certificat d’empadronament en algun municipi de la província de València, només si 

estan empadronats en localitat diferent de la de Benifairó de les Valls. 
1.3. Títol oficial universitari 

a. En enginyeria d'obres públiques, civil, industrial, cartografia, geografia i ordenació 
del territori, equivalent o superior. 

b. En enginyeria d'edificació, arquitectura tècnica, equivalent o superior. 
1.4. Vida laboral actualitzada. 

 
2. Els justificants dels MÈRITS al·legats en la Base Quinta, segons el que estableix la Base 
Quinta. 
 
BASE QUINTA . PONDERACIÓ DE MÈRITS 
Els mèrits que es baremen i el percentatge de ponderació als efectes d'esta convocatòria són els 
següents: 

1. Empadronament en el municipi de Benifairó de les Valls: 2 punts. 
Acreditació. Es justificarà mitjançant certificat d’empadronament. Únicament l’hauran de 
presentar els no empadronats al municipi de Benifairó de les Valls. 

2. Expedient acadèmic: nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat i adequació de les 
ensenyances aportades: fins un màxim de 2 punts. 
Acreditació: S’acreditarà amb certificat del centre d’estudis on conste la nota mitjana i les 
assignatures impartides. 

3. Coneixements de valencià: acreditats oficialment: fins un màxim d’1 punt. 
Es valoraran fins a un màxim de 1 punt, d’acord amb l’escala següent (es valorarà únicament 
el nivell superior aportat): 
 

Concepte Punts 

− Nivell oral 0,25 

− Nivell elemental 0,5 

− Nivell mitjà 0,75 

− Nivell superior/Altres 1 

 
Acreditació. S’acreditarà amb el certificat o homologació corresponent expedit per la Junta 
Qualificadora de Coneixements del Valencià. 

4. Formació complementària: altres mèrits, com ara cursos específics en la matèria, altres 
idiomes comunitaris, coneixement d’informàtica, realització de jornades, seminaris relacionats: 
fins un màxim de 1punt. 
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5. Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant: fins un màxim de 3 punts. 
Renda per càpita anual de la unitat familiar (segons l’última declaració de renda 2016). 
Es valoraran fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb l’escala següent: 

- Fins a 5.052,97 €: 3 punts. 
- A partir de l’import anterior i fins a 6.043,75 €: 2,40 punts. 
- A partir de l’import anterior i fins a 7.034,53 €: 1,50 punts. 
- A partir de l’import anterior i fins a 8.025,31 €: 0.60 punts. 
- Més de 8.025,32 €: 0 punts.  

Acreditació. Es justificarà amb: 
- Autorització, firmada pel sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar, per a 

obtindre la informació de naturalesa tributària necessària i que la informació 
cedida a l’Ajuntament siga utilitzada per la comissió avaluadora corresponent. 
S’adjunta model com Annex II de les presents Bases. 

- Certificat de convivència. Únicament l’hauran de presentar els no 
empadronats al municipi de Benifairó de les Valls. 

- S’entén per unitat familiar els familiars fins a segon grau (per consanguinitat o 
afinitat), cònjuge, parella de fet o amb la qual convisca amb anàloga relació 
d’afectivitat, que convisquen amb el sol·licitant. 

6. Altres mèrits a fixar per l’ajuntament:1 punt. Estar empadronant a Benifairó de les Valls amb 
anterioritat al 1 de gener de 2016. 

En cas d'empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells casos en què el sol·licitant 
acredite situació de discapacitat, així com la nota mitjana del expedient acadèmic. 
 
BASE SEXTA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES BEQUES. 
Per a l'examen de les sol·licituds de beques l'entitat local constituirà una comissió avaluadora que 
estarà integrada pels membres següents: 

1. President: Antoni E. Sanfrancisco i Meseguer (alcalde de la Corporació) o tinent d’alcalde que 
els substituixca. 
2. Secretària (amb veu però sense vot): María de la O Pérez Cayuela (secretària- interventora 

de la Corporació). 
3. Vocals. 

 Verónica Aguilar Lacruz (regidor de la Corporació), o regidor integrant del grup municipal 
popular que la substituixca. 

 Adela Alba Albiol (regidor de la Corporació). 
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.  
Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada un dels aspirants, la comissió 
avaluadora formularà propostes d'adjudicació de la beca, perquè les dictamine i s'aprove, si és el cas, 
per resolució d'alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca, si el 
perfil dels sol·licitants no s'adequa a les característiques concretes necessàries per al correcte 
desenrotllament del projecte. 
L'entitat local anomenarà un o més tutors/tutores que realitzaran el seguiment, coordinació i 
ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites activitats; cap 
becari superarà les 30 hores de dedicació setmanal. 

  
BASE SÈPTIMA. DRETS I OBLIGACIONS DELS/AS BECARIS/AS, I INCIDÈNCIES. 
1. Estes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o anàloga 
finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d'esta regla autoritza a la corporació municipal a 
cancel·lar el gaudi de la beca. 
2. La participació dels/as becaris/as 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. 



bVal ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

Exp.: 197/2017 

Núm.: 

SUBVENCIONS 

SOL.LICITADES. Prórroga 

Pràctiques formatives. Modalitat 

“post”. 

 

Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  www.benifairovalls.com 

3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d'aplicació les 
obligacions arreplegues en l'article 14 de la Llei General de Subvencions. 
4. Són obligacions del becari/a: 

a. Desenrotllar les seues activitats en les dependències de l'entitat local que li siguen indicades 
pel seu tutor/a. 

b. Tindre la dedicació que s'establisca, i que en tot cas no superarà les 30 hores setmanals, 
realitzades seguint les indicacions del tutor/a. 

c. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a. 
d. Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a, omplint l'annex II. 

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 és el cas, de les 
quantitats percebudes fins al moment. 
Davant de les renúncies, baixes o finalització del període de vigència, es procedirà a cobrir la beca pel 
temps restant, segons l'orde de puntuació que haja resultat del procés de selecció. 
 
BASE OCTAVA. PRESSUPOST 
El pressupost de gastos de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a l'aplicació 326.489.13. 
 
BASE NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Les dades facilitats passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'ajuntament de 
Benifairó de les Valls, per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les seues 
competències, de conformitat amb la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els 
participants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà 
d'instància presentada en el Registre General d'Entrada o bé per mitjà de correu electrònic.  
La participació en la convocatòria implicarà el consentiment dels titulars per als seus dades de 
caràcter personal siguen cedits a la diputació amb finalitats estadístiques d'avaluació i seguiment del 
programa.   
 

Benifairó de les Valls, a la data de la firma. 

L’alcalde, 

Firmat Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
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ANNEX I 

INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES MODALITAT “POST” 

  

DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT 

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

DNI/NIE 

 
 

DATA NAIXEMENT  NACIONALITAT SEXE 

CARRER, AV., PLAÇA  
 
  

NÚMERO 

CODI POSTAL 
  
 

LOCALITAT PROVÍNCIA 

CONTACTE 

TELÈFONO FIX 

  
TELÈFON MÒBIL FAX CORREU ELECTRÒNIC 

TITULACIÓ 

  
 
 

 
El/la sotasignat/da manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de 
l´Ajuntament de Benifairó de les Valls, corresponent a la convocatòria publicada en 2017. 
I DECLARA responsablement: 
  
a) Que no està disfrutant d'una altra beca o ajuda d'anàloga o semblant finalitat, ni exercirà activitat 

laboral durant la beca. 
b) Que es troba al corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. 
c) Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca. 
d) No estar sotmés 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. 
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S'acompanya  còpia dels documents següents: 
 

 Del DNI/NIE. 
 Certificat d´empadronament, únicament els no empadronats al municipi de Benifairó de les 

Valls. 
 Vida laboral ACTUALITZADA. 
 Documentació acreditativa de la titulació requerida. 
 Certificat del centre d´estudis on conste la nota mitjana i les assignatures impartides. 
 Certificat o homologació corresponent expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del 

Valencia. 
 Certificat de minusvalidesa expedit per organisme competent. 
 Autorització, segons model de l´Annex III. 
 Certificat de convivència. Únicament els no empadronats al municipi de Benifairó de les 

Valls. 
 Justificació de la formació complementaria relacionada amb el objecte de la beca (cursos, 

idiomes, màsters, etc): Indicar el que aporta.  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 LLOC Y DATA 

  

 

 

  

SIGNAT 

  

 

 

 

 Signat.................................
........................................... 

REGISTRE ENTRADA AJUNTAMENT 
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ANNEX II 

CERTIFICAT DE LA PRÀCTICA FORMATIVA 

BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

  

  
  
  
  

DADES  DEL BECARI/A 

 COGNOM 1 
  
  
  

COGNOM 2 NOM N.I.F. 

 TÍTOL DE LA MEMÒRIA QUE S'ADJUNTA QUE CONTÉ LES ACTIVITATS EN QUÈ HA 

PARTICIPAT EL BECAT EN RELACIÓ AL PROJECTE “ESTUDI DE L´EVOLUCIÓ I 
ESTAT ACTUAL DE LES INFRAESTRUCURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” 

  
  
  
  
  

  
DADES TUTOR/A 
 

COGNOM 1 
  
  
  

COGNOM 2 NOM LLOC TREBALL 

  
D./SRA, en qualitat de tutor/a de l'alumne/a indicat, CERTIFICA que dit alumne/a ha 
participat, en este Ajuntament, en el programa de Pràctiques Formatives de postgrau, havent 
presentat la memòria que s'adjunta. En conseqüència, es considera un adequat aprofitament 
de la pràctica formativa realitzada. 
   

LLOC Y DATA 
  
  
  
  
  

SIGNATURA ALUMNE/A 
  
  
  
  
  

SIGNATURA TUTOR/A 
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Signat:.................................... 

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

 

ANNEX III 

AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ D’INFORMACIÓ 
TRIBUTÀRIA EN L’EXPEDIENT 187/2016 

 

Les persones sotasignades autoritzen l’Ajuntament de Benifairó de les Valls a obtindre la 
informació de naturalesa tributària necessària perquè la informació cedida siga utilitzada 
en l’expedient 187/2016. 

La informació abans exposada serà l’estrictament necessària per a poder baremar, 
segons els criteris establits en les bases aprovades. 

A. SOL·LICITANT 

 

COGNOMS I 
NOM 

 

 

NIF SIGNATURA 

 

 

 

B. DADES D’ALTRES MEMBRES DE LA FAMÍLIA DEL SOL·LICITANT ELS 
INGRESSOS DELS QUALS SÓN COMPUTABLES (únicament majors de 18 anys) 

PARENTIU/RELACIÓ 
AFECTIVITAT AMB EL 

SOL·LICITANT 

COGNOMS I NOM NIF SIGNATURA 
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