BASES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES DE FORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT
D’ASCÓ, ANY 2016
El principal objectiu de les presents bases és la formació dels i les estudiants en l'àmbit
local, mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic.
BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques.
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 60 beques, en
règim de concurrència competitiva, en les àrees d'activitat a que fa referència el quadre que
s’adjunta com ANNEX I.
La Comissió avaluadora podrà tenir en compte altres estudis equivalents en funció de la
finalitat de la beca.
Un/una mateix/a candidat/a podrà escollir un màxim de 6 de les beques convocades,
indicant en la sol·licitud l’ordre de preferència, de les quals només se’n concedirà 1 per
aspirant.
En cas de no cobrir-se totes les beques ofertades, es podrà fer una redistribució de les
mateixes en funció de la idoneïtat del perfil acadèmic de les persones sol·licitants a cada
vacant.
BASE SEGONA. Dotació, pagament i durada de les beques.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros mensuals a abonar en
períodes vençuts. En aquells supòsits que impliquin un període inferior al mes natural, serà
la part proporcional corresponent.
La durada de les beques serà com a màxim de 22 dies feiners. El primer període de les
beques serà del 1 de juliol al 1 d’agost, i el segon període serà del 2 d’agost al 5de setembre
de 2016.
BASE TERCERA. Requisits
Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència
competitiva entre les persones aspirants a les mateixes que reuneixin els següents requisits,
abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, excepte l'indicat en el punt 1, i
que ho acreditin documentalment:
1. La persona sol·licitant i almenys un dels seus progenitors hauran de posseir el veïnat
administratiu en el municipi d’Ascó, requisit que haurà de complir-se amb anterioritat
a la data de publicació de les bases i mantenir-se fins al finiment de la beca.
2. Tenir entre 16 i 25 anys durant l’any 2016.
3. Trobar-se cursant alguns dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de
Formació Professional (Annex II de l'Ordre de convocatòria de 25-IV-2012) o estudis
de Batxillerat o equivalent, Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau,
Diplomatura, Llicenciatura, Postgrau, Màster o Doctorat oficial impartit per les
Universitats

4. No trobar-se sotmès 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 seves 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 exercir una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca, ni estar cobrant
cap prestació o subsidi d’atur.
Es valorarà amb caràcter preferent a les persones sol·licitants que acreditin situació de
discapacitat.
Es tindrà en consideració la situació socioeconòmica de la unitat familiar de les persones
sol·licitants.
BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds i documentació a aportar
juntament amb les mateixes.
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà i finalitzarà durant el mes de juny, tenint en
compte la publicació de la resolució d'aprovació definitiva d'aquesta convocatòria i la
publicació de les presents bases al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d’Ascó.
A fi d'assegurar l'accés públic a la informació, addicionalment i només als efectes
informatius, es podrà publicar als taulers d'anuncis dels altres edificis públics i en la pàgina
web www.asco.cat.
Les persones interessades podran obtenir el model de sol·licitud a l'Ajuntament o
descarregar-ne un exemplar des de la pàgina web www.asco.cat, presentant-la
preferentment a:
•

REGISTRE D'ENTRADA DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

•

Qualsevol altre mitjà regulat en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
de RJAPPAC.

Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se dels justificants dels requisits de la base tercera i
els mèrits que s'al·leguen, enumerats a continuació:
•
•
•

•
•
•

DNI o documentació acreditativa equivalent.
Documentació (matrícula, certificat emès pel centre, …) acreditativa d'estar cursant
els ensenyaments oficials que al·lega,on consti el tipus d'ensenyament, curs, centre
educatiu...
Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 de
la Llei General de Subvencions, realitzada mitjançant declaració responsable o a
través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 13.7 de la Llei i els articles
concordants del seu Reglament.
Original i fotocòpia dels documents que acreditin els mèrits al·legats.
Certificat acreditatiu de discapacitat, si escau.
Certificació de la Renda2015: Declaració de l’IRPF, esborrany de la declaració o
dades fiscals del sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat familiar, on hi
consti clarament la totalitat dels ingressos, si procedeix per a la seva valoració.

Les persones seleccionades hauran d’acreditar l'autenticitat dels documents presentats en la
sol·licitud mitjançant l'exhibició dels corresponents originals.
En cas de no poder-se acreditar l'autenticitat i veracitat dels documents aportats, l’aspirant
quedarà exclòs/a automàticament i el seu lloc serà cobert pel/per la següent de la llista,
sense perjudici de les accions legals que aquesta administració pogués emprendre.
BASE CINQUENA. Mèrits
Els mèrits que es puntuen als efectes d'aquesta convocatòria són els següents:
1. Nivell d’ensenyament que es troba rebent en el cicle de què es tracti: fins a 20punts:
20 punts: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura, Llicenciatura,
Postgrau, Màster o Doctorat oficial impartit per les Universitats;
15 punts: Cicles Formatius de Grau Superior.
10 punts:estudis de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i prova d’accés a
Cicles Formatius de Grau Superior.
5 punts: PQPI i prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
2. Adequació dels ensenyaments aportats a l’objecte de les diferents beques
convocades: fins a 10 punts, d’acord amb el quadre de l’ANNEX I.
3. Altres mèrits: idiomes comunitaris,
punts.

català i coneixements d'informàtics,fins a 15

IDIOMES ( segons el Marc Europeu Comú de Referència)
•
•
•
•
•

C2: 5 punts
C1: 4 punts
B2: 3 punts
B1: 2 punts
A2-A1: 1 punts

CATALÀ ( segons Direcció General de Política Lingüística)
•
•
•

Nivell D: 5 punts
Nivell C: 3 punts
Nivell B: 2 punts

INFORMÀTICA (Reconeixement ACTIC)
•
•
•

Nivell 3: 5 punts
Nivell 2: 3 punts
Nivell 1: 2 punts

4. Discapacitat: 20 punts.

Es puntuarà amb 20 punts el/la candidat/a amb un grau de minusvalidesa igual o
superior al 33%.
5. Situació socioeconòmica: fins a 20 punts.
Es valorarà la renda per càpita de la unitat familiar de la persona sol·licitant, tenint en
consideració les dades fiscals de tots els membres de la unitat familiar en edat de
declarar. Per això, haurà d'aportar certificació (Declaració de l’IRPF, esborrany de la
declaració, dades fiscals) corresponents a l'exercici 2014, on hi consti clarament la
totalitat dels ingressos de cadascun dels membres de la unitat familiar.
Barem:
a.
b.
c.
d.

De 0 al 25% del SMI: 20 punts
Del 26% al 50% del SMI: 15 punts
Del 51% al 75% del SMI: 10 punts
Del 76% al 100% del SMI: 5 punts

Es comprovarà les dades del padró municipal, amb la finalitat de determinar
l’antiguitat en l'empadronament i el nombre de membres de la unitat familiar, per tal
de calcular la renda per càpita.
6. Empadronament: fins a 10 punts
Es valorarà el temps d’empadronament de la persona sol·licitant, acreditat des de
l’última revisió del padró (1 de maig de 1996).
Barem:
•
Fins a 2 anys d’empadronament: 0 punts
•
De 2 a 5 anys: 5 punts
•
Més de 5 anys: 10 punts
En cas d'empat de puntuacions, es preferirà la sol·licitud que tingui la millor puntuació en
els següents apartats, per l'ordre següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Discapacitat.
Situació socioeconòmica.
Antiguitat d’empadronament.
Adequació dels ensenyaments a l’objecte de la beca, segons ANNEX I.
Núm. de registre d’entrada de la sol·licitud.

BASE SISENA. Comissió avaluadora, concessió i seguiment de les beques.
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora, que
serà designada per l’Alcaldia, i que estarà integrada pels membres següents:
Presidència: El/la secretari/ària de la Corporació
Vocalia:

•
•
•

El/la interventor/a municipal, o persona en qui delegui
1 funcionari/ària de carrera o laboral de la Corporació
1 tècnic/a municipal

Secretaria: 1 funcionari/ària de carrera o laboral fix.
La comissió avaluadora té facultats per realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les
comprovacions que estimi necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.
Un cop finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques, per a què l’aprovi per
resolució la Junta de Govern Local.
Els aspirants que hagin obtingut beca, en cas de no voler optar a la beca assignada, hauran
de comunicar per escrit la renúncia a l’Ajuntament.
Les persones admeses sense assignació de beca seran convocades telefònicament per la
comissió avaluadora, en el dia i hora que es determini, per tal de procedir a una adjudicació
presencial de l’aspirant o familiar designat per a representar-lo, de les beques que hagin
quedat desertes, atenent a l’ordre de puntuació general assolida en la valoració. Els
estudiants que no assisteixin a l’acte presencial de reassignació de beques, s’entendrà que
no volen optar a les mateixes.
Un cop cobertes les beques vacants, la comissió avaluadora formularà novament proposta
d'adjudicació, per a què l’aprovi per resolució la Junta de Govern Local.
L'entitat local anomenarà un/a o diversos/es tutors/tutores que realitzaran el seguiment,
coordinació i ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a
les esmentades activitats.
Pel que fa als aspectes que no estiguin contemplats en les presents bases, la comissió de
valoració serà l'òrgan competent per a l'adopció d'acords i resolució de conflictes.
BASE SETENA. Drets i obligacions de les persones beneficiàries i incidències.
1. Aquestes beques són incompatibles amb el desenvolupament de qualsevol activitat
laboral regular. La infracció d'aquesta regla autoritza a la corporació municipal a
cancel·lar el gaudi de la beca.
2. La participació de les persones becàries en aquest programa de formació té caràcter
formatiu, sense que aquesta activitat constitueixi en cap moment una relació laboral
entre les parts.
3. 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.
4. Són obligacions dels becaris:
•

Guardar absoluta confidencialitat i reserva vers les dades que li siguin
facilitades o que obrin a les dependències municipals amb independència del

•
•
•
•
•

mitjà en que es trobin suportades (paper, cd, medi audiovisual, disc òptic,
mitjà electrònic o digital, etc.).
Desenvolupar les seves activitats a les dependències municipals que li siguin
indicades per la seva tutoria.
Tenir la dedicació que s'estableix en les bases d'aquestes beques, que
hauran de ser realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.
Realitzar les activitats i complir els objectius marcats.
Elaborar una memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a.
Incorporar-se a l'entitat local corresponent en la data prevista en la resolució
de concessió.

5. Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i
organitzaran el temps de dedicació a les activitats, que serà de 25 hores setmanals i
que hauran de realitzar-se atenent al règim de funcionament del centre on es realitzi
la beca.
6. L'incompliment sense causa justificada de les condicions establertes 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.
7. 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 hagi resultat del
procés de selecció.
8. És obligació de les persones beneficiàries de les beques l’assistència al lloc
d’assignació durant tota la vigència d’aquestes, entenent que si es produeixen més
de tres faltes sense justificar, no es farà efectiu el pagament de la beca. En cas de
faltes justificades i documentades, es podrà recuperar el temps prèvia autorització
del tutor/a, sempre que el lloc i l’horari ho permeti i dins del període assignat.
BASE VUITENA. Pressupost
Les despeses de la present convocatòria es finançaran a càrrec del pressupost de despeses
de la corporació de l'any 2016. Es faculta l’Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament d'Ascó per
dictar totes les normes necessàries per al desplegament del que disposen aquestes bases.
BASE NOVENA. Protecció de dades
En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, l’Ajuntament informa que les dades personals de les
sol·licituds podran ser incorporades als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal
titularitat d'aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar el programa i difondre i promocionar
les seves actuacions. Les persones beneficiàries podran, si ho desitgen, exercitar el dret
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Ajuntament.
Ascó, maig de 2016

ANNEX I: RELACIÓ DE BEQUES
CODI

T

L

B

V

REF.
BECA

1, 2, 3 i 4

5

6 ,7 ,8 i 9

10 ,11,12 i
13

HORARI

> de 18 anys. De dl
a dv de 9 a 14, i de
dl a dv, de 16 a 21.

De dilluns a
divendres 25 hores
setmanals

> de 18 anys. De dl
a dv de 9 a 14, i de
dl a dv, de 15 a 20.

De dilluns a
divendres 25 hores
setmanals

ÀREA

Turisme

Llar d'Infants

Biblioteca

VAT

ACTIVITAT

Recolzament a
l'Oficina de
Turisme

Recolzament a
la Llar d'Infants

Recolzament a
la Biblioteca

Recolzament a
Vídeo Ascó
Televisió

TIPUS D'ESTUDIS PREFERENTS
Grau en Turisme

10

Grau en estudis d'idiomes

10

CF de la rama Hoteleria i Turisme

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en Educació infantil

10

Grau en Ed. Primària

10

CF Educació Infantil

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en Informació i documentació

10

CF de la rama Administració i gestió

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en comunicació audiovisual

10

Grau en Periodisme

10

Grau en cinema i mitjans audiovisuals

10

CF de la rama Imatge i so

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en comunicació cultural

A1

14,15, 16 i
17

De dl a dv de 9 a
14 hores

Ajuntament

Grau en conservació-restauració de béns culturals
Recolzament a
la Regidoria de CF de la rama Serveis socioculturals i a la comunitat
Cultura i Festes
Altres graus
Altres CF o Batxillerat

A2

A3

18 i 19

20, 21, 22 i
23

De dl a dv de 9 a
14 hores

De dl a dv de 9 a
14 hores

Ajuntament

Ajuntament

Recolzament a
l'Àrea
d'Intervenció

Recolzament a
l'Àrea de
Secretaria

PUNTS

10
10
8
6
4

Grau en Administració i direcció d'empreses/Economicas

10

Grau en comptabilitat i finances

10

CF de la rama Administració i gestió

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en Ciència política i gestió pública

10

Grau en dret

10

CF de la rama Administració i gestió

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en Enginyeria Informàtica/telemàtica

A4

A5

A6

A7

A8

J

24 i 25

26 i 27

29 i 30

31 i 32

33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44

45 i 46

De dl a dv de 9 a
14 hores

De dl a dv de 9 a
14 hores

De dl a dv de 9 a
14 hores

De dl a dv de 9 a
14 hores

De dl a dv de 9'30 a
14'30 hores.

Majors de 18 anys.
De dl a dv de 10 a
13 h i de 18:30 a
20:30 h

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Brigada

Local de
joves

Recolzament a
l'Àrea
d'Informàtica

Grau en Enginyeria de Sistemes de telecomunicació

8

CF de la rama Informàtica i comunicacions

6

Grau en Arquitectura

10

Grau en Enginyeria rama construcció/electricitat

10

CF de la rama Instal·lació i manteniment
Recolzament a
Serveis Tècnics CF de la rama Edificació i obra civil

Recolzament a
Urbanisme

Recolzament a
l'Àrea de
Camins i Medi
Ambient

Recolzament a
la brigada

47 i 48

Majors de 18 anys
De dl a dv de 9'30 a
14'30 hores.

Jutjat de Pau

8
6

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en Arquitectura

10

Grau en enginyeria de la construcció/materials

10

CF de la rama Edificació i obra civil

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en Ciències Ambientals

10

Grau en Enginyeria de la rama Agrària

10

Grau en Geografia i ordenació del territori

10

CF de les rames Agrària i Medi ambient

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

CF de la rama Electricitat i electrònica

6

CF de la rama Instal·lació i manteniment

6

Altres CF o Batxillerat

4

Estudis de grau

8

CF de la rama Serveis socioculturals i a la comunitat
Recolzament al
Local de Joves Altres CF o Batxillerat

Grau en dret

P

10

CF de la rama Administració i gestió
Recolzament al
Jutjat de Pau Altres graus
Altres CF o Batxillerat

6
4

10
8
6
4

Grau en Administració i direcció d'empreses/Economicas

O

49, 50, 51 i
52

De dl a dv de 9 a
14 hores

ODL

Grau en Relacions Laborals
Recolzament al
Altres graus
viver i ODL

28, 53, 54,
55, 56

De dl a dv de 9 a
14 hores

Unitat ajudes
i subvencions

Recolzament a
la unitat
d'ajudes i
subvencions

A10

57 i 58

59 i 60

De dl a dv de 9 a
14 hores

De dl a dv de 9 a
14 hores

Ajuntament

Ajuntament

8
6

Altres CF o Batxillerat

4
10

Graus

8

Altres CF o Batxillerat

6

Grau en Relacions Laborals

A9

10

CF de la rama Administració i gestió

CF de la rama Administració i gestió

S

10

10

CF de la rama Administració i gestió

8

Altres graus

6

Altres CF o Batxillerat

4

Grau en comunicació

10

Grau en Periodisme
Recolzament al
departament de Altres graus
comunicació
Altres CF o Batxillerat

10

Recolzament a
recursos
humans

6
4

