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BASES PER A LA CONCESSIÓ, PER L’AJUNTAMENT DE GANDIA, DE BEQUES DE 
FORMACIÓ DE PRÁCTIQUES FORMATIVES A JOVES, MODALITAT ESTUDIANTS, EN EL 
MARC DEL PROGRAMA “LA DIPU ET BECA”, 2017. 
 
L'objectiu primordial i finalitat d’aquestes bases és la formació dels estudiants en l'àmbit local 
mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic. En aquest 
sentit i per beneficiar-los, l'Ajuntament de Gandia s'ha adherit al programa de practiques 
formatives per a joves de la Diputació de València (modalitat “Estudiants”), cofinançat per la 
Diputació Provincial de València, mitjançant l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia en la sessió del dia 22 de maig de 2017.  
 
BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques. 
 
1.1. Objecte. 
 
L'objecte de la convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 38 beques, de les quals 18 
es reserven a màsters oficials impartits per les universitats i  estudis universitaris oficials de 
grau, diplomatura o llicenciatura, o equivalent i 20 a cicles formatius de formació professional 
(tant de tècnic com de tècnic superior) distribuïnt-se en la forma que s’indica en els apartats 
següents: 
 
1.2. Nombre de beques. 
 
a) Departaments municipals destinataris de les beques: 
 
Les beques es distribueixen entre els Departaments municipals, en atenció a les peticions dels 
mateixos: 
 

Departament Beques 
Urbanisme 2 
Esports 4 
Turisme 2 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana 2 
Administració i Patrimoni 1 
Educació i Joventut 2 
Espais naturals i agricultura 2 
Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia 5 
Cultura 2 
Polítiques Econòmiques 2 
Participació i Benestar Social 2 
Premsa 2 
Seguretat Ciutadana, Trànsit, Mediació i Convivència 4 
Recursos Humans 1 
Comerç 1 
Arxiu Històric 1 
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Recepció 1 
Informàtica 2 

TOTAL 38 
 
b) Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de màsters 
oficials o estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o Llicenciatura o equivalent 
de conformitat amb la normativa vigent: 
 

ÀREA GRAUS O EQUIVALENTS 2017 
Àrea d’humanitats-jurídica-econòmica 2 
Àrea d’estudis tècnics de grau 2 
Àrea turística 2 
Àrea informàtica 2 
Àrea de topografia-arquitectura-
mediambiental 
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Àrea d’educació i benestar social 3 
Àrea de cultura 2 
Àrea de comunicacions i relacions públiques 1 
Àrea d’esports 2 
Titulacions oficials d’altres àrees 1 

TOTAL 18 
 
d) Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de cicles 
formatius de formació professional: 
 

ÀREA FP 2017 
Administració i gestió 
Tècnic en gestió administrativa 
Tècnic superior en Administració i Finances Tècnic superior en Assistència 
a la Direcció 
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Hosteleria i Turisme 
- Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics 
- Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques 

1 

Informàtica i Comunicacions 
- Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
- Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 
- Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 
- Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web 

 
1 

Serveis Socioculturals i a la Comunitat 
- Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència 
- Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística 
- Tècnic Superior en Educació Infantil 
- Tècnic Superior en Integració Social 
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Titulacions oficials d’altres àrees 2 

TOTAL 20 
 
1.3. Consideració de previsió inicial. 
 
Aquesta relació de beques té la consideració de previsió inicial, per la qual cosa la concessió 
del número concret en cada una de les titulacions queda supeditada al perfil dels sol·licitants 
d’aquesta convocatòria. 
 
BASE SEGONA. Import, finançament i duració de les beques. 
 
2.1 Import. 
 
Cada una de les beques està dotada amb un import de 500,00 euros bruts mensuals a abonar 
en períodes vençuts. 
 
2.2. Finançament. 
 
Les beques es troben cofinançades per la Diputació de València en un percentatge del 80%, i 
per l’Ajuntament de Gandia quant al 20% restant. 
 
En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, l’import de la beca es 
reduïrà proporcionalment. 
 
2.3 Durada. 
 
El període de durada de les beques començarà el dia 1 de juliol de 2017 i finalitzarà com a 
màxim el 31 d’agost de 2017, amb una durada de dos mesos, i una dedicació setmanal de 20 
hores. 
 
BASE TERCERA. Requisits. 
 
Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudiquen 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 documentalment: 
 
a) Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València. 
 
Aquest requisit ha d’acomplir-se amb anterioritat al dia 16 de maig de 2017, data de publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de València de l’anunci de la convocatòria de concessió de 
subvencions a entitats locals per a la realització de beques de formació en el marc del 
programa de pràctiques formatives a estudiants en ajuntaments en el marc del programa La 
Dipu Et Beca, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació Provincial de València. 
 
b) Tindre 18 anys acomplits. 
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c) Estar cursant algun dels estudis oficials, entenent per tals, als efectes d’aquesta 
convocatòria, els que acomplisquen amb el que s’indica en l’article 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 
de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, (DOCV núm. 7805 de 14 
de juny de 2016), i que s’estableixen en l’annex II de la convocatòria, que són els següents: 
 

a) Estudis universitaris oficials: tots els estudis de conformitat amb l’article 2 de 
l’Ordre 21/2016, de 10 de juny de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport. 

 
b) Màsters universitaris oficials: tots els màsters oficials de conformitat amb l’article 

2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport. 

 
c) Cicles formatius: famílies que s’indiquen a continuació: 

 
i) Activitats físiques i esportives 
ii) Administració i gestió 
iii) Agrària 
iv) Arts gràfiques 
v) Arts i artesania 
vi) Comerç i màrqueting 
vii) Electricitat i Electrònica 
viii) Fabricació mecànica 
ix) Hostaleria i turisme 
x) Imatge i so 
xi) Informàtica i comunicacions 
xii) Instal·lació i manteniment 
xiii) Fusta, moble i suro 
xiv) Marítim pesquera 
xv) Sanitat 
xvi) Seguretat i medi ambient 
xvii) Serveis socioculturals i a la comunitat  
xviii) Transport i manteniment de vehicles 
xix) Energia i aigua 

  
d) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de 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. 
 
e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la 
qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà de declaració responsable. 
 
f) No estar gaudint d'una altra beca o ajut, de la mateixa o anàloga finalitat així com no 
desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. 
 
BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar 
junt amb les mateixes. 
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4.1. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’anunciarà per l’Ajuntament de Gandia en el full web 
municipal http://www.gandia.org en l’apartat corresponent a la convocatòria de les beques. 
 

4.2. Forma i lloc de presentació. 
 
Les persones interessades han d’emplenar el formulari habilitat al respecte (sol·licitud i full 
d’autobaremació) en el full web municipal http://www.gandia.org, en l’apartat corresponent a la 
convocatòria de les beques, en què hi han d’indicar els estudis que estiguen cursant en aquest 
curs acadèmic, per tal de determinar l’àrea per la què es presenta la sol·licitud. L’àrea 
s’assignarà automàticament, en funció dels estudis que s’estiguen cursant. 
 
Per al cas que la titulació oficial que s’estiga cursant no aparega inclosa en cap de les àrees 
establertes en el formulari per als diferents nivells educatius, els interessats han de seleccionar 
la casella “titulacions oficials d’altres àrees” que apareix a cadascun dels nivells educatius. 
 
Una vegada emplenat el formulari, el sistema informàtic generarà automàticament la sol·licitud i 
el full d’autobaremació, que s’han de presentar junt amb la documentació acreditativa dels 
mèrits, en el Registre General d’Entrada d’aquest ajuntament, que es troba situat a la Plaça 
Major, núm. 1 de Gandia. 
 
Així mateix, el sistema informàtic generarà un codi identificatiu personalitzat d’accés que el 
sol·licitant ha de conservar baix la seua responsabilitat. 
 
Si es fa ús de les altres opcions previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a fi de poder acomplir els 
terminis establerts per la Diputació de València, s’ha de comunicar tal circumstància al 
Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Gandia, 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: 96 295 96 91, o bé per mitjà de la remissió de la sol·licitud registrada i 
escanejada al següent correu electrònic (madrover@gandia.org). 
 
4.3. Documentació a aportar. 
 
Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels justificants acreditatius de l’acompliment dels 
requisits assenyalats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen. 
 
La documentació s’ha d’aportar per mitjà de fotocòpia degudament compulsada o per mitjà de 
fotocòpia confrontada pels serveis municipals. 
 
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 d'entregar la documentació 
següent: 
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a) Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent 

 
b) En el supòsit de no estar empadronat al municipi de Gandia, certificat d'empadronament 

acreditatiu de la residència a qualsevol municipi de la província de València. 
 

c) Expedient acadèmic: 
 

Per a estudis de formació professional: 
 

S’ha d’aportar la documentació següent: 
 

Certificat  del  centre  en  què  es  cursen  els  estudis  de formació 
professional. S’ha d’ajustar al model annex II. 
 
Els estudiants que estiguen cursant el primer curs han d’aportar els 
butlletíns de notes del primer i segon trimestre, per tal d’obtindre la nota 
mitjana. 
 
Els estudiants que estiguen cursant el segon curs han d’aportar el certificat 
de notes del primer curs i els butlletíns de notes del primer i segon trimestre 
del segon curs, per tal d’obtindre la nota mitjana.  

 
Per a estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents: 

 
Documentació acreditativa d’estar cursant els ensenyaments oficials que 
s’al·leguen (fotocopia confrontada de la matrícul·la exercici 2016-2017, o certificat 
emés pel Centre) 
 
Certificat expedit per universitat o centre oficial en què estiguen matriculats o, en el 
seu defecte, informe o extracte de l'expedient acadèmic universitari que l'estudiant 
puga obtindre per internet. En aquest supòsit, els estudiants universitaris, una 
vegada seleccionats, disposaran fins al 23 de juny, divendres per a aportar certificat 
o document análeg acreditatiu dels estudis què realitzen expedit i segellat per la 
universitat o centre oficial en què estiguen matriculats per tal de contrastar la 
veracitat de l'informe o extracte inicialment aportat. 
 
L’Ajuntament de Gandia pot contrastar directament amb els centres l’autenticitat i 
veracitat de les dades aportades, als efectes de comprovació de la documentació 
presentada. 
 
En el certificat o en l’informe, que ha d’estar actualitzat, s’ha de fer constar el 
nombre de crèdits superats i la qualificació mitjana ponderada. 

 
d) Declaració  responsable  del  compliment  dels  requisits  d),  e)  i  f)  de  la  base 

tercera. 
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e) Model d’autorització per a la consulta de dades personals, degudament emplenat i 
signat per cadascun dels membres de la unitat familiar, segons model Annex III i còpia 
del DNI o passaport de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 14 anys. 

 
BASE CINQUENA . Valoració dels mèrits. 
 
Els mèrits es valoren de conformitat amb la ponderació establerta en la base cinquena de les 
bases per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de beques de 
formació de Pràctiques Formatives per a Joves de la Diputació de València, modalitat 
estudiants “La Dipu et Beca”, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València, en 
la seua reunió de data 18 d’abril de 2017 (BDNS (Identif.): 345840 i publicades en la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) 
 
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’autobaremació, a les quals els correspondran 0 (zero) punts. 
 
En el cas d’estudiants que, a banda de la titulació que estiguen cursant actualment, disposen 
d’altres titulacions finalitzades, aquestes últimes no es tindran en compte, de conformitat amb 
l’esperit de les beques que es convoquen. 
 
Si un estudiant està cursant dues titulacions diferents no subjectes a un programa especial de 
doble titulació, només podrá presentar-se per una de les titulacions. 
 
En cas d’estudiants que estiguen estudiant estudis o programes especials de doble titulació, 
poden presentar-se a aquestes beques, elegint el codi corresponent a una de les titulacions 
afectades. Ara bé, a l’hora de baremar els crèdits i la nota mitjana es tindran en compte en 
conjunt considerant-ho com una unitat. 
 
Els mèrits que es baremen a l'efecte d’esta convocatòria són els següents: 
 
1. Empadronament al municipi de Gandia. 20 punts. 
 
Estar empadronat al municipi de Gandia abans de l'1 de desembre del 2016. Aquest mèrit es 
comprova d'ofici pel mateix Ajuntament de Gandia. 
 
El fet de participar en aquesta convocatòria comporta l’autorització expressa dels interessats 
per a la comprovació per part d’aquesta administració de les dades esmentades. A aquest 
efecte, els membres de la unitat familiar majors de 14 anys, han d’aportar una còpia del 
DNI/NIF/NIE i omplir els apartats corresponents de la sol·licitud de beca, el model dels quals 
s’adjunta com a annex d’aquestes bases. 
 
2. Expedient acadèmic. Fins a un màxim de 15 punts. 
 
2.1. La Comissió de Valoració valora aquest mèrit lliurement seguint criteris de ponderació, la 
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fórmula per obtindre la nota mitjana serà la següent;  
 
Si la nota mitjana és igual o major que 5: 
 
Puntuació = ((nota mitjana– 5) * 15) / 5 

 
EL resultat s’arredonirà a dos decimals. 
 
Si la nota és igual o inferior a 5 tindrà una puntuació de 0 punts 

 
2.2 Estudiants de primer curs de Formació Profesisonal. Els estudiants que estiguen cursant el 
primer curs han d’aportar els butlletíns de notes del primer i segon trimestre, per tal d’obtindre’n 
la nota mitjana.  
 
2.3 Els estudiants de segon curs han d’aportar el certificat de notes del primer curs i els 
butlletíns de notes del primer i segon trimestre del segon curs, per tal d’obtindre la nota mitjana. 
 
2.4 Estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o Llicenciatura o equivalent. Els 
estudiants universitaris han d'aportar certificat o informe de la qualificació mitjana ponderada en 
els estudis universitaris o, en el seu defecte, informe o extracte de l'expedient acadèmic 
universitari que l'estudiant puga obtindre per internet. Si l'estudiant ha justificat aquest mèrit per 
mitjà d'un extracte obtingut per internet, disposaran fins al 23 de juny de 2017, divendres, per 
aportar certificat o document análeg acreditatiu dels estudis què realitzen expedit i segellat per 
la universitat o centre oficial en què estiguen matriculats. 
 
2.5 Estudis de màsters oficials impartits per les universitats. Els estudiants universitaris han 
d'aportar certificat o informe de la qualificació mitjana ponderada en els estudis de màsters 
oficials impartits per les universitats o, en el seu defecte, informe o extracte de l'expedient 
acadèmic universitari que l'estudiant puga obtindre per internet. Si l'estudiant ha justificat 
aquest mèrit per mitjà d'un extracte obtingut per internet, disposarà fins al al 23 de juny de 
2016, divendres, per aportar certificat o document análeg acreditatiu dels estudis què realitzen 
expedit i segellat per la universitat o centre oficial en què estiguen matriculats. 
 
3. Coneixements de valencià. Fins a un màxim de 10 punts. 
 
3.1. S'atorgaran fins a un màxim de 10 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 -- 2,50 
Elemental Bàsic 5,00 
Mitjà Intermedi 7,50 
Superior Avançat 10,00 
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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 
aquest apartat. 
 
3.4. Perquè puga computar, el nivell s’ha de posseir amb anterioritat a la data de finalització del 
termini de presentación de sol·licituds. 
 
4. Formació complementària. Fins a un maxim de 5 punts 

 
4.1. S'atorgaran fins a un màxim d’un punt 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 Orgánica 
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 
regulades per la Llei Orgánica 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 DOGV nº 
7027 de 20 de maig de 2013, pel qual s’establix 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]. De conformitat 
amb l’article 2.2 del Decret esmentat es reconeixeran com a acreditatius de la capacitació 
lingüística i comunicativa en llengües estrangeres els títols, diplomes i certificats expedits per 
les escoles oficials d’idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model 
d’acreditació d’exàmens de l’Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior (ACLES), 
així com tots aquells indicats en l’annex del  mateix Decret. 
 
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.   
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Nivells 

Llei Orgánica 
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 
Nivelll bàsic 
(A2) 

A2 0,33 

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

 
-- 

Haver 
superat el
 Ni
vell 
intermedi 
(A1) 

B1 0,66 

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

 
-- 

Haver 
superat el 
nivell 
avançat (B2) 

B2 o 
superior 

1,00 

 
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. Situació socioeconómica. Fins a un màxim de 30 punts. 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 30 punts, resultants de la suma dels punts obtinguts en els 
apartats següents, que es desglossen de la forma següent: 
 
5.1. Renda disponible. Fins a un màxim de 20 punts 
 
1. Membres computables de la unitat familiar  
 
a) Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili 
familiar:  
 

– El pare i la mare.  
– El sol·licitant.  
– Els germans i germanes menors de 26 anys o majors de l’edat esmentada quan es 
tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % 
que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. 

 
Aquesta circumstància es comprova d'ofici pel mateix Ajuntament de Gandia. 
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El fet de participar en aquesta convocatòria comporta l’autorització expressa dels interessats 
per a la comprovació per part d’aquesta administració de les dades esmentades. A aquest 
efecte, els membres de la unitat familiar majors de 14 anys, han d’aportar una còpia del 
DNI/NIF/NIE i omplir els apartats corresponents de la sol·licitud de beca, el model dels quals 
s’adjunta com a annex d’aquestes bases. 
 
b) En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell 
d’ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca. Cal aportar una fotocòpia de la sentencia i 
conveni regulador. 
 
c) En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que 
convisquen en el domicili on estiga empadronat el sol·licitant de la beca; per a això, ha de 
presentar acord o resolució per la qual s’establix el règim de custòdia compartida. 
 
L’empadronament es comprova d'ofici pel mateix Ajuntament de Gandia. 
 
El fet de participar en aquesta convocatòria comporta l’autorització expressa dels interessats 
per a la comprovació per part d’aquesta administració de les dades esmentades. A aquest 
efecte, els membres de la unitat familiar majors de 14 anys, han d’aportar una còpia del 
DNI/NIF/NIE i omplir els apartats corresponents de la sol·licitud de beca, el model dels quals 
s’adjunta com a annex d’aquestes bases. 
 
2. Determinació de la renda familiar  
 
a) Als efectes de les beques regulades en aquesta convocatòria, es considerarà com a renda 
familiar anual la suma de les rendes segons la declaració de la renda presentada en l’any 2016, 
dels membres que integren la unitat familiar segons el que disposa l’apartat anterior, calculada 
segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  
 
b) L’acreditació de les dades econòmiques dels sol·licitants la demanarà l’Ajuntament de 
Gandia a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de manera telemàtica. El fet de 
participar en aquesta convocatòria comporta l’autorització expressa dels interessats per a la 
sol·licitud per part d’aquesta administració de les dades esmentades. A aquest efecte, el pare, 
la mare o el tutor, i els seus respectius cònjuges o persones unides per anàloga relació, han 
d’aportar una còpia del DNI/NIF/NIE i omplir els apartats corresponents de la sol·licitud de 
beca, el model dels quals s’adjunta com a annex  d’aquestes bases. 
 
c) La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s’extrauran les 
dades econòmiques serà la corresponent a l’exercici 2015, i es computaran per a la 
determinació de la renda familiar els imports continguts en les caselles 430 i 445 (base 
imposable general més base imposable de l’estalvi) de cada declaració. Quan l’import que 
aparega en les caselles 430 i 445 siga negatiu o 0 euros, serà 0 euros l’import que es consigne 
als efectes del càlcul.  
 
d) Quan algun dels membres de la unitat familiar la renda del qual és computable perceba 
ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar declaració, serà la informació 
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facilitada per l’AEAT sobre els dits ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda 
familiar o part d’aquesta.  
 
3.  Barem aplicable  
 
a) Renda anual disponible per capita:  
 
La renda anual disponible per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual 
disponible, que s’obté de dividir la renda familiar entre el nombre de membres de la unitat 
familiar definida segons el que disposa l’apartat 1, que es valorarà d’acord amb la taula 
següent: 
 

Renda per capita € Punts  
Fins a 393  20 
De 393,01 a 786  19 
De 786,01 a 1.179  18 
De 1.179,01 a 1.572  17 
De 1.572,01 a 1.965  16 
De 1.965,01 a 2.358  15 
De 2.358,01 a 2.751  14 
De 2.751,01 a 3.144   13 
De 3.144,01 a 3.537   12 
De 3.537,01 a 3.930  10 
De 3.930,01 a 4.323   9 
De 4.323,01 a 4.716   8 
De 4.716,01 a 5.109   7 
De 5.109,01 a 5.502   6 
De 5.502,01 a 5.895   5 
De 5.895,01 a 6.288   4 
De 5.288,01 a 6.681   3 
De 6.681,01 a 7.074   2 
De 7.074,01 a 7.467   1 
Més de 7.467  0 

 
5.2. Circumstàncies sociofamiliars: Fins a un maxim de 10 punts 
 
1. Es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials del sol·licitant, d’acord amb la 
puntuació atorgada en aquest apartat per cada un dels conceptes assenyalats, que hagen sigut 
degudament acreditades per mitjà d’original o còpia confrontada dels certificats o documents 
amb validesa oficial que s’especifiquen. 
 
2. La puntuació màxima a obtindre atenent les circumstàncies sociofamiliars no podrà ser 
superior a 10 punts.  
 

a) Situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o els tutors, sense 
percebre cap dels dos prestacions o subsidis per aquest concepte: 1 punt per cadascun 
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dels dos progenitors. 
 
b) Fill o filla de famílies monoparentals: 2 punts.  
 
c) Família nombrosa de qualsevol categoria: 2 punts.  
 
d) Orfe absolut: 2 punts.  
 
e) Condició de refugiat polític: 2 punts.  
 

3. Acreditació de les circumstàncies sociofamiliars:  
 

a) L’acreditació de la situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o dels 
tutors, sense prestacions, la farà d’ofici aquesta administració. El fet de participar en 
aquesta convocatòria comporta l’autorització expressa dels interessats per a la 
sol·licitud per part d’aquesta administració de les dites dades.  
 
b) En el cas de la circumstància de família monoparental, la condició esmentada ha de 
quedar acreditada fefaentment per mitjà del títol de família monoparental, d’acord amb 
el que estableix el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula 
el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana; en 
cas de no disposar del carnet esmentat, la condició de família monoparental també es 
pot acreditar amb l’aportació del llibre de família i el certificat de defunció en cas de 
viudetat, i la sentència judicial ferma de separació o divorci i el conveni regulador. Atés 
que la convivència de la mare o el pare solters, separats, divorciats o viudos, amb una 
altra persona amb què mantinguen una relació d’afectivitat, encara que esta no estiga 
regularitzada, exclou la condició de família monoparental i, en conseqüència, els 
beneficis que s’hi atribuïxen.  
 
c) Per a acreditar la condició de família nombrosa ha d’aportar-se el títol o carnet de 
família nombrosa en vigor, o el llibre de família.  
 
d) L’orfandat absoluta s’acredita per mitjà del llibre de família o un certificat del Registre 
Civil.  
 
e) La condició de refugiat polític s’acreditarà per mitjà de la presentació de l’original o la 
còpia de la documentació facilitada pel Ministeri de l’Interior.  
 

6. No haver estat beneficiari d’estes beques en edicions anteriors a qualsevol municipi. 
Fins a un màxim de 15 punts. 
 
En la sol·licitud s'ha de realitzar la corresponent declaració responsable sobre aquest extrem. 
 
7. Altres mèrits: Discapacitat. 5 punts. 
 
S’atorguen 5 punts a aquells sol·licitants que acrediten estar en possessió d’un grau de 
discapacitat superior al 33%. 
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La discapacitat s’acredita per mitjà del corresponent certificat de reconeixement de grau de 
discapacitat, emés per la conselleria competent en matèria de benestar social. Així mateix, es 
pot acreditar per mitjà de la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb 
discapacitat emesa per l’òrgan competent de la conselleria esmentada o resolució de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconega la condició de pensionista per 
incapacitat permanent total, absoluta o gran discapacitat. En la documentació que es presente 
s’ha de fer constar el grau de discapacitat de la persona interessada. 
 
8. 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. No haver estat beneficiari d’estes beques en edicions anteriors a qualsevol municipi. 
3r. Veïnatge en el municipi de Gandia. 
4t. Nota mitjana de l’expedient acadèmic universitari o de cicles formatius de Formació 

Professional. 
5é. Sorteig, per al cas de persistència de l’empat una vegada aplicats els criteris de 

desempat assenyalats en els punts anteriors. 
 
BASE SISENA. Comissió Avaluadora, adjudicació i seguiment de les beques. 
 
6.1. Composició de la Comissió Avaluadora. 
 
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constitueix una comissió avaluadora que estarà 
integrada pels següent membres, tots ells amb veu i amb vot: 
 

President: 
Titular:  Josep Ferran Carbó Escrivà, cap del Servei de Recursos Humans i Relacions 

Laborals 
Suplent:  Jesús  Almela  Chanzà,  tècnic  d’administració  general  adscrit  al Servei de 

Recursos Humans 
 
Vocals: 
Titular:  Ivan Parreño Ara, coordinador del Departament d’Informàtica 
Suplent: Eudald González Casanova, TAEM de Cultura 
 
Titular:  Elena Corachán Lorca, tècnica de Relacions Laborals 
Suplent: Francisco Rius Mestre, cap de Servei de Participació, Descentralització i Serveis 

Administratius 
 
Titular:  Gloria Sanmiguel Fayos, tècnica d’administració i modernització 
Suplent:  Roser Pérez Mas, tècnica adscrita a l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques 

Inclusives 
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Secretari: 
Titular:  Antoni  J.  Deusa  Esteve,  responsable  d’Activitats  i  Instal·lacions Esportives 
Suplent: Rafael Martí Martínez, informàtic 

 
Tant els membres de la Comissió Avaluadora, com altres possibles membres de la mateixa han 
d’abstindre’s en els supòsits previstos en l’article 23 de la Llei 40/2016, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic. 
 

6.2. Funcionament de la Comissió Avaluadora. 
 
De conformitat amb el que estableix el Títol VI del Reglament Òrgànic del Govern i de 
l’Administració Municipal (ROGA), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València 
número 213, de 8 de setembre de 2011, el funcionament de la Comissió Avaluadora, en tant 
que órgan col·legiat municipal, s’ajusta a les normes contingudes en la Secció 3ª de la Llei 
40/2016, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic 
 
La Comissió Avaluadora pot resoldre els dubtes que es presenten, interpretar aquestes bases i 
prendre els acords necessaris per al bon ordre 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. 
 
Una vegada realitzada la baremació de mèrits per la Comissió, i per tal de garantir la màxima 
transparència en el procediment d'adjudicació de les beques, es donarà participació, com a 
mínim, a les entitats juvenils assenyalades a continuació, així com als grups polítics municipals, 
als efectes que puguen examinar l'expedient amb les baremacions efectuades, d'acord amb la 
metodologia i interpretacions duta a terme al seu si i formular, si pertoca, els aclariments o 
observacions que consideren oportunes a les quals es donarà oportuna explicació per part dels 
membres de l'òrgan col·legiat, en una reunió que es convocarà a tal efecte: 
 

- Consell dels Joves de Gandia 
- Noves Generacions del Partit Popular de Gandia 
- Joves Socialistes de Gandia 
- Bloc Jove de Gandia 
- Joventuts de Ciudadanos Gandia 
- Grups polítics municipals 

 
6.3. Adjudicació de les beques  
 
Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la 
comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques, que serà sotmesa a 
l'aprovació de l’òrgan competent. 
 
L’adjudicació de les beques se supedita a la declaració d’adhesió y a l’atorgament de la 
subvenció per part de la Diputació de València, a favor de l’Ajuntament de Gandia. 
 
6.4. Beques desertes. 

15 
 



 

 
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 de la mateixa. 
 
En el cas que no hi haja cap sol·licitud per a una Àrea d’activitat concreta les beques sobrants 
es reasignaran, proporcionalment, a les Àrees que més demanda de sol·licituds hagen tingut, 
dins del mateix nivell d’estudis. Només, si dins del mateix nivell d’estudis no es pogueren 
reassignar les beques per falta de sol·licituds, serà quan la Comissió Avaluadora determinarà 
quina és la distribució corresponent. 
 

6.5. Tutors 
 
L'entitat local nomenarà un o més tutors 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 dels becaris, i incidències. 
 

1. Aquestes beques són incompatibles amb l’atorgament de qualsevol altra beca, ajuts amb 
una finalitat semblant o anàloga, o d’alguna activitat laboral regular. La infracció d’aquesta regla 
autoritza la corporació municipal a cancel·lar la beca adjudicada. 
 

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

3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resulten d'aplicació les 
obligacions establertes en l'article 14 de la LGS. 
 
4. Són obligacions dels becaris: 
 

a) Desenvolupar les seues activitats a les dependències municipals d’acord amb les 
indicacions del tutor respectiu. 

 
b) Tindre la dedicació que estableixen les bases. 

 
c) Realitzar les activitats i acomplir els objectius marcats pel tutor. 

 
d) Elaborar una memòria d'activitats que ha de ser aprovada pel tutor. 

 
5.  Els tutors han 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 20 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 aquesta 
convocatòria pot deixar sense efecte la concessió de la beca. En aquest cas, s’han de 
reintregrar les quantitats percebudes fins al moment. 
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7. En cas que es produïsquen renúncies, baixes o finalitze el període de vigència, es cobrirà la 
beca pel temps restant, segons l'orde de puntuació que haja resultat del procés de selecció. 
 
BASE VUITENA. Pressupost. 
 
La part del pressupost de despeses d’esta convocatòria que correspon assumir a l'Ajuntament 
de Gandia es finança a càrrec de l’aplicació pressupostària G31-92000- 48100 del Pressupost 
General de despeses de l’Ajuntament de Gandia per a l'any 2017. 
 
L'import total pressupostat per aquesta convocatòria ascendeix a un total de 7.600,00 euros a 
càrrec de l'Ajuntament (equivalents a un 20 per cent de l'import de les beques) i 30.400,00 
euros a càrrec de la Diputació de València (equivalents a un 80 per cent de l'import de les 
beques). Tot això suma un cost total de 38.000,00 euros. 
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ANNEX I 
MODEL DE SOL·LICITUD I DE FULL D’AUTOBAREMACIÓ 

 
MODEL DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE 

VALÈNCIA (MODALITAT “ESTUDIANTS”). LA DIPU ET BECA. 
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT: 
COGNOMS NOM 

NIF DATA NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE 

ADREÇA CP – LOCALITAT PROVÍNCIA 

TELÈFON FIX /FAX TELÈFON MÒBIL CORREU  ELECTRÒNIC 

El sotasignant manifiesta la seua voluntat de participar en el Programa de Pràctiques Formatives per a joves de la Diputació 
de València (Modalitat “Estudiants”), corresponent a la convocatòria publicada en 2017 

 
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 sotmés 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. 

e. Sí va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa “La Dipu et Beca” en edicions 
anteriors, a l’Ajuntament de …………… 

No 
(Assenyaleu allò que pertoque) 

 
S’hi acompanya fotocòpia confrontada dels documents següents: 
DNI ó NIF, ó Passaport. 
Documentació acreditativa d’estar cursant estudis oficials: cicles formatius, de formació professional, estudis universitaris 
oficials de grau, diplomatures o llicenciatures o màsters oficials impartits per universitats. 
   Llibre de família, si pertoca 
   Sentència o conveni regulador de divorci o separació legal, si pertoca 
   Acord o resolució de custòdia compartida, si pertoca 
   Documentació acreditativa de la condició de refugiat politic, si pertoca 
   Títol de família monoparental, si pertoca 
   Títol de família nombrosa, si pertoca 
   Documentació acreditativa de la condició d’orfe, si pertoca 
   Certificat de discapacitat, si pertoca 
   Altres…………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Altres…………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Altres…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LLOC I DATA SIGNATURA 
 

 
 

Sign.:  .............................................. 

REGISTRE ENTRADA AJUNT 

 
Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gandia 

L
es dades que ens facilita en aquest formulari seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és, 
de manera general, la gestió administrativa dels assumptes referents a l’Àrea de Recursos humans en l’exercici de les funcions 
pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències i, en particular, per a l’atenció de la demanda, petició, llicència, 
permís o autorització instada en el present document. Així mateix, l’informem que les seues dades no seran cedides a tercers, llevat 
que siga necessari o obligatori cedir-les a les entitats públiques per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits 
previstos en la legislació vigent. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè 
podrà exercitar-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada 
d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació equivalent dirigida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Gandia – LOPD PROVES SELECTIVES Plaça Major, 1 CP 46700 Gandia (València), o bé mitjançant el lliurament 
personal de la sol·licitud davant la citada oficina de l’Ajuntament, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÀCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE 

VALENCIA (MODALIDAD “ESTUDIANTES”). LA DIPU TE BECA. 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
APELLLIDOS NOMBRE 

NIF FECHA  NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO 

DIRECCIÓN C.P.- LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONOFIJO-FAX TELÉFONO MOVIL CORREO  ELECTRÓNICO 

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el Programa de Prácticas Formativas para jóvenes de la Diputación de 
Valencia (Modalidad “Estudiantes”), correspondiente a la convocatoria publicada en 2017 

 
Y DECLARA de manera responsable: 

a. Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o de similar finalidad, ni desarrollará actividad 
laboral durante la beca. 

b. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarías y frente la Seguridad Social. 
c. Que mantendrá estas condiciones durante la vigencia de la beca. 
d. No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a señaladas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
e.  Si  / No  Fue Beneficiario de becas de formación en el marco del programa La Dipu te Beca en edificios 

anteriores en el Ayuntamiento de …………………………  
(Señalese lo que proceda) 

 
Se acompaña fotocopia compulsada de los siguientes documentos: 

D.N.I. o C.I.F, o Pasaporte. 
Documentación acreditativa de estar cursando estudios oficiales: Ciclos Formativos, de Formación Profesional, Estudios 
Universitarios  oficiales de  Grado,  Diplomaturas o Licenciaturas o Masters oficiales  impartidos por Universidades. 
Libro de familia, en su caso 
Sentencia o convenio regulador de divorcio o separación legal, en su caso 
Acuerdo o resolución de custodia compartida, en su caso 
Documentación acreditativa de la condición de refugiado politico, en su caso 
Título de familia monoparental, en su caso 
Título de familia numerosa, en su caso 
Documentación acreditativa de la condición de huérfano, en su caso  
Certificado de discapacidad, en su caso 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
LUGAR Y FECHA FIRMA 

 
 

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

REGISTRO ENTRADA AYTO 

 
Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gandia 

L
os datos que nos facilita en este formulario serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Gandia, cuya 
finalidad es, de manera general, la gestión administrativa de los asuntos referentes al Área de Recursos Humanos en el 
ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de 
la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento. Asimismo, le informamos que sus 
datos no serán cedidos a terceros, salvo que sea necesario u obligatorio cederlos a las entidades públicas para poder 
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la legislación vigente. De conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, 
pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento de Gandia - LOPD PRUEBAS SELECTIVAS Plaza Mayor, 1 CP 46700 Gandía (Valencia), o bien mediante la 
entrega personal de la solicitud ante la citada oficina municipal, con la exhibición del DNI original o documento equivalente. 
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FULL D’AUTOBAREMACIÓ / HOJA DE AUTOBAREMACIÓN 
 

COGNOMS / APELLIDOS,  NOM / NOMBRE DNI / NIF 

TITULACIÓ / TITULACIÓN 

 

MÈRITS/ MÉRITOS 
PUNTUACI
Ó 
PUNTUACI
ÓN 

1. EMPADRONAMENT / EMPADRONAMIENTO 
Ciutat de Gandia (20 punts) 
Ciudad de Gandia (20 puntos) 

 

 

2.NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC (màxim 15 punts) 
NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO (máximo 15 
puntos) 

 

 

3. FORMACIÓ COMPLEMENTARIA. IDIOMES ESTRANGERS I AUTONÒMICS (1 punt per idioma, amb un 
màxim de 5 punts) (Mirar taula 1) 

  FORMACIÓ COMPLEMENTARIA. IDIOMAS EXTRANJEROS Y AUTONÓMICOS (1 punto por idioma, con un 
máximo de 5 puntos) (Mirar tabla 1) 

4.VALENCIÀ ( màxim 10 punts)  
VALENCIANO (máximo 10 puntos)  
NIVELL ORAL 
(2,50 PUNTS) 
NIVEL ORAL (2,50 
PUNTOS 

GRAU 
ELEMENTAL 
(5,00 PUNTS) 
GRADO 
ELEMENTAL 
(5,00 PUNTOS) 

GRAU MITJÀ 
(7,50 PUNTS) 
GRADO MEDIO ( 
7,50 PUNTOS) 

GRAU 
SUPERIOR 
(10,00 PUNTS) 
GRADO 
SUPERIOR ( 
10,00 PUNTOS) 

 

5.1 RENDA DISPONIBLE. Fins a un maxim de 20 punts 
       RENTA DISPONIBLE. Hasta un máximo de 20 puntos  

Es calcul·la per 
l’Administració 

5.2 CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS. Fins a un maxim de 10 punts 
        CIRCUNSTANCIAS SOCIOFAMILIARES. Hasta un máximo de 10 puntos  

a) Progenitors desocupats/Progenitores parados  
 b)     Refugiat politic/Refugiado político  
 c)      Fill o filla de família monoparental/Hijo o hija de familia monoparental  
 d)     Família nombrosa/Familia numerosa  
 e)    Orfe absolute/Huérfano absoluto  

6. NO HAVER ESTAT BENEFICIARI D’ESTES BEQUES EN EDICIONS ANTERIORS 
     NO HABER SIDO BENEFICIARIO DE ESTAS BECAS EN EDICIONES ANTERIORES 
   (15 puntos)  

□ Sí □ No 

7. DISCAPACITAT (5  punts) 
 DISCAPACIDAD (5 puntos) 

□ Sí □ No 

TOTAL AUTOBAREMACIÓ / TOTAL AUTOBAREMACIÓN 
A la puntuació total autobaremada, s’hi afegirà la puntuació correspondent a l’apartat 5.1, 
que es calcul·larà per l’Administració a partir de la documentació proporcionada per 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
A la puntuación total autobaremada se le añadirá la puntuación correspondiente al apartado 
5.1, que se calculará por la Administración a partir de la documentación proporcionada por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

 

La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisits 
exigits per a exercir les places que sol·licita. 
La persona solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los 
requisitos para desempeñar las plazas que solicita. 

La persona interessada / La persona interesada 
Signatura / Firma 
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ANNEX II 
MODEL DE CERTIFICAT D’ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESIONAL 

SR./SRA____________________________________________,DIRECTOR/A DEL 
CENTRE _________________________ 

 CERTIFICA:  Que consultats els antecedents que consten en la Secretaria al meu càrrec, a efectes de 
selecció per part de l’Ajuntament de Gandia i enmarcat en el programa de pràctiques formatives de la Diputació 
Provincial de València  “La Dipu Te Beca”, l’alumne que es detalla a continuació, es troba matriculat en aquest 
centre durant el curs 2016/2017 ( ha estat matriculat en el curs 20_ /20_ ) i consultat el seu expedient acadèmic 
queda acreditat el següent: 
  

Alumne/a:  DNI:  
Cicle formatiu de Formació Professional en el que es troba matriculat actualment 

Familia professional Especialitat Nivell 

   

 Està matriculat en primer curs del cicle mitjà 

 Matrícula del cicle mitjà + pràctiques del cicle mitjà en fase 
de realització o acabades 

 Matrícula en el primer curs del cicle superior 

 Matrícula en el primer curs del cicle superior + superació del 
grau mitjà de la mateixa familia o especialitat 

 Matrícula en segon curs del cicle superior + aprovat el 
primer curs del cicle superior 

 Matrícula en segon curs del cicle superior + cicle grau mitjà 
de la mateixa familia o especialitat acabada + aprovat el 
primer curs del cicle superior 

 Matrícula en segon curs del cicle superior + pràctiques del 
cicle superior en fase de realització o acabades 

NOTA MITJANA  

 
I perque conste i produïsca els efectes abans senyalats, s’emet el present 

certificat.  
_______________, a ____ de maig de 2017 
El/La  Director/a (Signatura i segell del centre) 
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TAULA 1 / TABLA 1 
IDIOMES / IDIOMAS 

 
NIVELLS / NIVELES 

LO 
2/2006 

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

d’Europa) 
Marco común 
europeo de 

referencia  (Consejo 
de Europa) 

Puntuació 
Puntuació
n 

Bàsic 
Básico 

Haver superat els dos 
primers cursos del cicle 
elemental Haber    
superado    los    dos 
primeros   cursos   del   
ciclo elemental 

Haver  superat  
els dos primers 
cursos del nivell 
bàsic Haber 
superado los 
dos
 prime
ros cursos    del    
nivel básico 

Haver 
superat el 
Nivell bàsic 
(A2) 

 
Haber 
superado el 
nivel básico 
(A2) 

A2 0,33 

Intermed
i 

Intermedi
o 

Certificat d’haver superat 
els tres cursos del cicle 
elemental. 
Certificado        de        
haber 
superado los tres cursos del 
ciclo elemental 

 
-- 

Haver 
superat el 
Nivell 
intermedi 
(A1) 
Haber 
superado 
el               
Nivel 
intermedio 
(A1) 

B1 0,66 

Avançat 
Avanzad
o 

Certificat d’haver superat 
els dos cursos del cicle 
superior. Certificat d’aptitud 
Certificado de haber 
superado los dos cursos del 
ciclo superior. 
Certificado de aptitud 

 
-- 

Haver 
superat el 
nivell avançat 
(B2) 
Haber 
superado el                
nivel 
avanzado 
(B2) 

B2 o superior 1,00 
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ANNEX III 
MODEL D’AUTORITZACIÓ PER A LA CONSULTA DE DADES PERSONALS 

 PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (MODALITAT 
“ESTUDIANTS”) 

 
Les persones sotasignats autoritzen l'Ajuntament de Gandia a sol·licitar de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària (AEAT, INEM i dades d’inscripció en el Padró 
Municipal d’Habitants la informació necessària per a la baremació de les sol·licituds de 
participació  presentades al programa de pràctiques formatives de la Diputació de 
València (Modalitat “Estudiants” quan la persona esmentada en el primer lloc de la 
present autorització puga ser beneficiària, en aplicació de l’art. 95.1 k) de la Llei 
58/2003, General Tributària que permet, amb l’autorització prèvia de la persona 
interessada, la cessió de les dades personals que necessiten les administracions 
públiques per al desenvolupament de les seues funcions. 
 
Cal aportar la fotocòpia del document d’identitat del/la sol·licitant i de tots els membres 
de la unitat familiar majors de 14 anys. 
 

SOL·LICITANT I MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 14 ANYS 
 

DATA DE L’AUTORITZACIÓ: ___________________________ 
 

Padró AEAT INEM SERVEF Nom I cognoms NIF/NIE Signatura 
Autorització 

 
 

   SOL·LICITANT 
 
 

  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
Les dades que ens facilita en aquest formulari seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de 
Gandia, la finalitat del qual és, de manera general, la gestió administrativa dels assumptes referents a l’Àrea 
de Recursos humans en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues 
competències i, en particular, per a l’atenció de la demanda, petició, llicència, permís o autorització instada 
en el present document. Així mateix, l’informem que les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que 
siga necessari o obligatori cedir-les a les entitats públiques per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com 
en els supòsits previstos en la legislació vigent. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si 
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escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, 
NIE o altre document d’identificació equivalent dirigida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Gandia – LOPD PROVES SELECTIVES Plaça Major, 1 CP 46700 Gandia (València), o bé mitjançant el 
lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina de l’Ajuntament, amb l’exhibició del DNI original o 
document equivalent. 
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