
 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA DE  

COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN  

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DE PICANYA 

 
Primera.- La beca de col·laboració objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicarà mitjançant 

concurs entre els diversos aspirants a la mateixa que reunisquen els següents requisits: 

• Ser espanyol/a o ciutadà/na de país membre de la Unió Europea. Estar cursant estudis 

universitaris en qualsevol de les següents disciplines: Grau en Enginyeria Informàtica, 

Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, o haver finalitzat els 

mateixos en el curs 2013/2014. 

• No mantenir relació laboral alguna amb entitat pública o privada. 

• No trobar-se en cap de les circumstàncies arreplegades en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, circumstància que s'acreditarà mitjançant 

declaració responsable, segons model que forma part de les presents bases. 

• No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible 

amb l'acompliment de la beca o que les impossibilite. 

 

Segona.- Les obligacions del becari/a consistiran a col·laborar amb el personal tècnic del 

departament d'informàtica, a les ordres del responsable tècnic del mateix que serà qui li 

encomane els treballs. 

 

Per la seua banda, l'Ajuntament de Picanya assumeix l'obligació de procedir a l'afiliació del 

participant en el programa de formació en el règim general de la Seguretat Social i procedir a 

la cotització mensual en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel 

qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat 

Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del 

previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, 

adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social i les altres que pogueren 

correspondre. 

 

Tercera.- El període de gaudi de la beca serà de vuit mesos. 

 

La dotació bruta mensual de la beca serà de cinc-cents euros (500 €), quantitat a la qual 

s'aplicarà la retenció corresponent a l'efecte de tributació de l'Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques, amb una dedicació de 25 hores setmanals, repartides de dilluns a 

divendres, en horari de matí en la seua majoria. 

 

El període anteriorment referit podrà prorrogar-se per vuit mesos més, mitjançant Resolució 

d'Alcaldia. 



 

 

Quarta.- Els aspirants al concurs presentaran la seua sol·licitud en el Registre d'Entrada de 

l'Ajuntament de Picanya o tramitar-la per qualsevol de les formes previstes en l'art. 38.4 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, aportant la següent documentació: 

 

a) Fotocòpia del D.N.I. 

b) Currículum vitae. 

c) Certificat acreditatiu d'haver estat cursant estudis universitaris de Grau en Enginyeria 

Informàtica, Enginyeria Informàtica o Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió. 

d) Declaració responsable del compromís de continuar aquests estudis durant el curs 

2014/2015, si escau. 

i) Declaració responsable de no tenir relació laboral i de no gaudir de cap altra beca. 

f) Originals o fotocòpies compulsades dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. 

g) El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 10 de juny de 2014. 

 

Cinquena.- Per a la valoració dels mèrits dels sol·licitants es constituirà una 

Comissió Qualificadora integrada per: 

 

President.- Sr. Josep Almenar Navarro, Alcalde President o regidor en qui delegue. 

 

Vocals.- 

Sr. Fernando Gallego García, responsable d'Informàtica de l'Ajuntament de Picanya. 

Sr. Pau Santonja Castelló, funcionari de l'Ajuntament de Picanya. 

Sra. Bàrbara López Ramón, Sotssecretària Interventora de l'Ajuntament de Picanya. 

 

Secretària.- D. Antonio Palop Marín, Secretari General de l'Ajuntament de Picanya. 

 

Sexta.- Les condicions de mèrits avaluables per la comissió qualificadora, que hauran de 

presentar-se degudament justificades, i les puntuacions a atorgar són les següents: 

 

a) Realització de cursos de formació especialitzats en matèries relacionades amb 

programació en Visual Basic, gestió de bases de dades, administració electrònica, o 

qualsevol associada a les característiques pròpies del lloc de treball de 0 a 3 punts. 

• De 100 o més hores: 3 punts. 

• De 75 a 99 hores: 2 punts. 

• De 50 a 74 hores: 1,50 punts. 

• De 25 a 49 hores: 1 punt. 

• De 15 a 24 hores: 0,50 punts. 



 

 

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3 punts. 

 

b) Experiència. Seran avaluables aquelles experiències o resultats de formació com a 

pràctiques, beques, col·laboracions que tinguen relació amb l'activitat a desenvolupar, de 

0 a 3 punts. 

 

Experiència, amb un total de 3 punts: 

fins a 3 mesos ……………………………………. 0,50 punts. 

de 3 mesos i 1 dia a 6 mesos …………………......  1 punt. 

de 6 mesos i 1 dia a 12 mesos …………………...  1,50 punts. 

de més de 12 mesos…………………………….. .. 3 punts. 

 

c) Coneixement del valencià de 0 a 2 punts, aquests coneixements s'acreditaran amb 

certificat expedit per la Junta Qualificadora. 

• Elemental. - 0’5 punts. 

• Mitjà. - 1 punt. 

• Superior. - 2 punts. 

 

d) Coneixements d'informàtica (ofimàtica i sistemes físics), de 0 a 2 punts. 

 

Per haver superat cursos de formació i perfeccionament relatius a informàtica,  ofimàtica o 

sistemes físics, impartits i homologats per organismes oficials, universitats, sindicats, 

qualsevol altra administració pública (estatal, autonòmica o local) o centres de formació 

homologats: 

De 100 o més hores:  2 punts. 

De 75 a 99 hores: 1,50 punts. 

De 50 a 74 hores: 1 punt. 

De 25 a 49 hores: 0,50 punts. 

De 15 a 24 hores: 0,20 punts. 

 

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2 punts. 

i) Estar empadronat a Picanya, 1 punt. 

f) Altres mèrits relacionats amb la matèria objecte d'aquesta convocatòria, de 0 a 1 punt. 

g) Entrevista, en els termes assenyalats en la base setena, 3 punts. 

 

La Comissió Qualificadora té facultats per a realitzar per mitjà dels seus membres quantes 

comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts. 

 



 

Setena.- Una vegada finalitzada la corresponent valoració dels mèrits acreditats pels 

aspirants, la Comissió realitzarà una entrevista personal a aquells aspirants que per la seua 

puntuació hagen obtingut un mínim de 4 punts. 

 

De no reunir cap aspirant la puntuació referida s'entrevistarà tan sols als quatre de major 

puntuació. 

 

L'entrevista personal consistirà en la contestació de preguntes relatives a coneixements 

relacionats amb les tasques a exercir, i sobre el currículum de l'aspirant. 

 

La Comissió a continuació elevarà proposta d'adjudicació a l'Alcaldia, així com de constitució 

d'una borsa de reserva prioritzada, en funció de la puntuació obtinguda, per a cobrir la vacant 

que, si escau, puga produir-se. 

 

Octava.- La beca de col·laboració serà incompatible amb la realització de treballs o estudis 

que impedisquen el compliment de la fi proposada i/o el gaudi d'altres ajudes similars. 

 

Novena.- L'Ajuntament de Picanya es reserva el dret de suspendre i, si escau, revocar la beca 

concedida, quan existisca per part del/la beneficiari/a incompliment de les obligacions 

contretes. 

 

Desena.- El fet d'haver gaudit de la beca no estableix cap tipus de relació laboral amb 

l'Ajuntament de Picanya, ni suposa cap compromís d'incorporació posterior a les plantilles del 

mateix. 

 

Onzena.- Finalitzat el període de gaudi de la beca, el/la beneficiari/a de la mateixa presentarà 

una memòria de les activitats realitzades i previ informe sobre assistència, aprofitament i 

aptitud, avaluat pel responsable tècnica d'informàtica,  s'estendrà el certificat corresponent pel 

Secretari General de l'Ajuntament de Picanya. 


