BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 4 BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT
DE BELLREGUARD EN EL MARC DEL PROGRAMA DE PRACTIQUES FORMATIVES
PER A JOVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”.
L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants en l'àmbit
local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic. En este
sentit i a fi de beneficiar els estudiants, l'ajuntament de Bellreguard s'ha adherit al programa de la
Diputació de València “La Dipu Et Beca”.
BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES.
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim 4 beques en les següents
àrees d'activitat:
Àrea d'esports. 1 beca
Àrea de turisme. 1 beca
Àrea d'educació i cultura. 2 beques
BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES.
Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en
períodes vençuts, sent cofinançats per la Diputació de València en un 80%, corrent l'ajuntament amb
l'import restant. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part
proporcional corresponent.
El període de duració de les beques comença l'1 de juliol del 2018 i finalitzarà com a màxim el 31
d'agost del 2018. La dedicació dels destinataris de les beques serà de 20 hores setmanals.
El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost no
podent per cap causa prolongar la duració de les beques més enllà del mes d'agost.
BASE TERCERA. REQUISITS
Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran 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 veïnat administratiu en algun municipi de la província de València; requisit este que deu
complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases
2.- Tindre 18 anys complits.
3.- Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació
Professionals, corresponents a les famílies que es relacionen en l'annex II de les bases aprovades per
la Diputació de València en el ple de data 28 de març de 2017 o Ensenyaments universitaris Oficials
de Grau, Diplomatura o llicenciatura o equivalent de conformitat amb la normativa vigent, en
ensenyances artístiques superiors o màster oficials de les universitats.

En concret, per a cada àrea:
ÀREA D'ESPORTS
1 BECA de 2 mesos
Horari: de 18:00 a 21:00 h
de dilluns a dissabte
diumenge de 18:00 a 20:00 h.

tècnic superior d'animació sociocultural i turística
diplomatura en magisteri especialitat en educació física
llicenciatura en ciències de l'activitat física i esport
Grau en Ciències de l’activitat física i esport
tècnic superior en Animació d’activitats físiques i
esportives
CFGM en Conducció d’activitats físic - esportives en el
medi natural

Per a realitzar tasques
d'esports en la platja
ÀREA DE TURISME
1 BECA de 2 mesos
horari: dilluns de 17:00 a
20:30 h
divendres 18:00 a 20:30 h
dissabte, diumenge i festius de
10:30 a 14:00 h
17:00 a 20:30 h
ÀREA D'EDUCACIÓ
CULTURA

I

2 BEQUES de dos mesos
Horari: de 11:00 a 14:00 h
de dilluns a dissabte
diumenge de 11:00 a 13:00 h

Qualsevol cicle Formatius de Formació Professionals,
corresponents a les famílies que es relacionen en l'annex
II o Ensenyaments universitaris Oficials de Grau,
Diplomatura o llicenciatura o equivalent de conformitat
amb la normativa vigent, en ensenyances artístiques
superiors o màster oficials de les universitats.

Qualsevol cicle Formatius de Formació Professionals,
corresponents a les famílies que es relacionen en l'annex
II o Ensenyaments universitaris Oficials de Grau,
Diplomatura o llicenciatura o equivalent de conformitat
amb la normativa vigent, en ensenyances artístiques
superiors o màster oficials de les universitats.

Per a realitzar tasques en la
biblioteca, ludoteca

Els horari detallats són orientatius, l'ajuntament ajustarà a les 20 h setmanals les tasques dels
becaris, podent-se modificar depenent de les necessitats de les activitats a realitzar.
4.- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades 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 seues obligacions tributàries i de la seguretat social, la
qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.

6.- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat així com no
desenrotllar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
Cada estudiant sols podrà gaudir d'una beca en un municipi simultàniament.
A fi de garantir la màxima difusió d'estes beques entre els estudiants, tindran preferència aquells
que no hagen resultat beneficiaris d'estes beques en edicions anteriors, sempre que el perfil dels
sol·licitants ho permeta.
Si alguna de les àrees es quedara deserta, s’oferirà la plaça al candidat de major puntuació que
s’haja quedat en llista d’espera de l’àrea que més candidats s’hagen presentat.

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 fins el 11 de juny de 2018 (inclòs)
Forma de presentació.
Les sol·licituds s’han de presentar en el model de sol·licitud i full d'autobaremació, que s'inclou
com a annex I, que es troba disponible en la web www.bellreguard.net i en el registre d'entrada de
l'ajuntament situat a la planta baixa del C/Clot de l'Era, 10
Sols s'admetran les sol·licituds i full d'autobaremació que s'adjunta a les presents bases.
En les sol·licituds s’ha d’especificar la titulació o agrupació de titulacions per àrea d'activitat, de la
beca a què s'opta, sols es pot optar a una única àrea.
Lloc de presentació.
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General d’Entrada d'aquest ajuntament, en horari
de 09:00 a 14:00 hores, que es troba situat al C/Clot de l'Era, 010 de Bellreguard.
Si es fa ús de les altres opcions previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i a fi de
poder acomplir els terminis establerts per la Diputació de València, s’ha de comunicar tal
circumstància al Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Bellreguard, 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 2816218, o bé per mitjà de la remissió de la sol·licitud registrada i
escanejada al següent correu electrònic (secretaria@bellreguard.net).
Documentació a aportar.

S’han d’acompanyar a les sol·licituds els justificants acreditatius de l’acompliment dels requisits
assenyalats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen. Tots els mèrits que no estiguen
degudament justificats o els documents estiguen incomplets, no es valoraran.
La documentació s’ha d’aportar per mitjà de fotocòpia degudament compulsada per l'òrgan
competent 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:
a) Fotocòpia compulsada del DNI, del CIF o del Passaport.
b) En el supòsit de no estar empadronat al municipi de Bellreguard, certificat d'empadronament
acreditatiu de la residència a qualsevol municipi de la província de València. (Els aspirants
empadronats a Bellreguard no serà necessari la presentació del certificat)
c) Expedient acadèmic: Documentació acreditativa d'estar cursant les ensenyances oficials als
efectes d'esta convocatòria, en la que conste el tipus d'ensenyança, curs, centre educatiu (matrícula,
certificat emés pel centre…).
d) Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la Llei
General de Subvencions, realitzada per mitjà de declaració responsable o a través de qualsevol dels
mitjans establits en l'article 13.7 de la dita Llei i articles concordants del seu Reglament.
e) Documentació acreditativa dels criteris de selecció

BASE QUINTA. VALORACIÓ DELS MÈRITS
Únicament es valoraran els mèrits aportats junt amb la sol·licitud i degudament autobaremats en la
forma assenyalada en la base quarta. Les sol·licituds que no estiguen autobaremades quedaran
excloses del procés.
Els mèrits que es baremen a l'efecte d’aquesta convocatòria són els següents (màxim 30 punts):
1.

Veïnatge al municipi de Bellreguard. 6 punts.

Estar empadronat al municipi de Bellreguard.
Aquest mèrit es comprovarà d'ofici pel mateix Ajuntament de Bellreguard.

2.

Situació Socioeconòmica. Màxim 9 punts

Ingressos de la unitat familiar: es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar segons la
declaració de la renda de l'any 2016, d'acord amb l'escala següent:
S'entén per unitat familiar la formada per dos o més persones unides per vincles matrimonials o una
altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal, per consaguinitat fins el segon grau (pares,
sogres, fills, gendre/nora, uelos, germans, nets, cunyats) o per afinitat fins el primer grau (pares,
sogres, fills, gendre/nora)
Fins a 11.999,00 euros

9 punts

12.000,00 fins 19.999,00 euros

2 punts

20.000,00 fins 27.999,00 euros

1 punts

28.000,00 fins 34.999,00 euros

0,5 punt

A partir de 35.000,00 euros

0 punts

3.

Coneixements de valencià. Fins a un màxim de 3 punts.

S'atorgaran fins a un màxim de 3 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

1 punt

Elemental Bàsic

2 punts

Mitjà Intermedi

2,5 punts

Superior Avançat

3 punts

En cas de disposar de diversos certificats, només s’hi computarà el de major puntuació.
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.
4.
No haver estat beneficiari d’aquestes beques en edicions anteriors a qualsevol
municipi. 4,5 punts.

5.

Expedient acadèmic. Màxim 4,50 punts

5.1
CURS QUE S’ESTÀ REALITZANT O CRÈDITS SUPERATS. Fins a un màxim de
2,50 punts.
5.1.A) Per a cicles formatius de formació professional, la Comissió tindrà en compte els
criteris següents:
Per a estudiants de Cicle de Grau Mitjà:
Matrícula en primer curs del cicle mitjà: no es valora en cap punt per tractar-se 0 punts
d’un requisit per poder participar-hi en el procés selectiu.
Matrícula del segon curs del cicle mitjà amb pràctiques del cicle mitjà en fase de 1 punt
realització o acabades
Per a estudiants de cicle superior:
Matrícula en el primer curs del cicle superior: no es valora en cap punt per tractar- 0 punts
se d’un requisit per poder participar-hi en el procés selectiu.
Matrícula en el primer curs del cicle superior amb superació del grau mitjà de la 1 punt
mateixa família o especialitat
Matrícula de segon curs de cicle superior amb qualificació d’aprovat el primer curs 2 punts
del cicle superior
Matrícula de segon curs del cicle superior amb cicle de grau mitjà de la mateixa 2,5
família o especialitat acabat i tindre aprovat el primer curs del cicle superior
punts
Matrícula en segon curs de cicle superior amb pràctiques del cicle superior en fase 2,5
de realització o acabades
punts
Aquests mèrits han d'acreditar-se en el moment de formular la sol·licitud adjuntant-li la
documentació justificativa.
5.1.B) Per a estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents:
Es valorarà fins a un màxim de 2,5 punts, els crèdits superats d'acord amb la següent classificació:
De 0 a 60 crèdits

1 punt

De 61 a 150 crèdits

2 punts

De 151 a 300 crèdits

2,5 punts

Per a la valoració d’aquest mèrit l'aspirant ha d'aportar un informe o extracte de l'expedient
acadèmic que l'estudiant pot obtindre per internet. No obstant això els estudiants universitaris, una
vegada seleccionats, disposaran fins al dia 12 de juliol per a aportar certificat original expedit per la

universitat o centre oficial on estiga matriculat per tal de contrastar la veracitat de l'informe o
extracte aportat inicialment. La discrepància entre l’informe i el certificat pot provocar la
finalització anticipada de la beca.
En aquestos documents han de constar els crèdits de què consta la titulació i els que hagen sigut
superats per l'estudiant.
5.2
NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC UNIVERSITARI O DE CICLES
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. Fins a un màxim de 2 punts.
5.2.A) Per a estudis universitaris: nota mitjana
De nota mitjana 5 a 7

1 punt

De nota mitjana 7,01 a 2 punts
10

Els estudiants universitaris han d'aportar certificat o informe de la qualificació mitjana ponderada en
els estudis universitaris. Si l'estudiant ha justificat aquest mèrit per mitjà d'un extracte obtingut per
internet, disposarà fins al 12 de juliol per a aportar el certificat original expedit per la universitat.
5.2.B) Per a estudis de cicles formatius:
Grau mitjà:
De nota mitjana 5 a 7

1 punt

De nota mitjana 7,01 a 2 punts
10
Grau superior:
De nota mitjana 5 a 7

1 punt

De nota mitjana 7,01 a 2 punts
10
Els aspirants de cicles formatius de formació professional han d'aportar certificat acreditatiu de la
nota mitjana ponderada dels cursos que hagen superat i de les qualificacions del curs que es troben
realitzant.
6.

Formació complementària. Màxim 1,5 punts

A)
Altres mèrits com ara cursos específics en la matèria, coneixement d'informàtica, seminaris,
jornades, simpòsium, congressos, relacionats amb l'àrea que sol·licita, màxim 0,5 punts
més de 16 hores................. 0,5 punts
B)
Altres títols universitaris o altres títols de cicles superiors (estudis acabats distints als que
està actualment cursant). 1 punts
7.

Altres mèrits. Màxim 1,5 punts

Per a l’àrea de turisme:
Coneixement d’altres idiomes.
S'atorgaran fins a un màxim de 1,5 punts per cadascuna de les llengües estrangeres acreditades, amb
la presentació de certificat expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes, d’acord amb la baremació
següent:
Nivell de coneixements Puntuació
Bàsic

0,5 punts

Intermedi

1 punt

Avançat

1,5 punts

Tot d'acord amb la normativa vigent.
En cas de disposar de diversos certificats per una mateixa llengua, només s’hi computarà el de
major puntuació.
Per a l’àrea d’esports i per a l’àrea d’educació i cultura:
Es valorarà el títol de monitor de temps lliure infantil i juvenil amb 1,5 punts
En cas d’empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els
apartats següents:
*
*
*
*

Veïnat en el municipi de Bellreguard
Discapacitat
Nota mitjana de l’expedient acadèmic
L’orde de presentació de les sol·licituds

BASE SEXTA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES
BEQUES.
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà
integrada pels membres següents:
President: Josep Server Ausina, Secretari acctal. de l'ajuntament de Bellreguard, o funcionari en qui
delegue.
Vocals: Amparo Perez Aparisi, Funcionaria Auxiliar Administrativa; Cristina Bou Roselló,
Funcionaria Administrativa; Gemma Pellicer Climent, Funcionaria Tècnica auxiliar Animadora
Juvenil.
Secretaria: Rosa Santamaria Carlos, Funcionaria Administrativa de l'ajuntament de Bellreguard.
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les
comprovacions que estime necessàries per a l'estudi dels mèrits adduïts.
Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients dels aspirants, la comissió avaluadora
formularà proposta d'adjudicació de les beques, 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
corresponent a alguna de les àrees d'activitat, si el perfil dels sol·licitants no s'adeqüen a les
característiques concretes necessàries per al correcte desenvolupament de la mateixa.
L'entitat local publicarà l'acta de selecció provisional abans del dia 15 de juny de 2018 (inclusiu) al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal www.bellreguard.net. Així mateix, s'obri un
període d'al·legacions des de l'endemà al de la publicació d'esta acta i que no podrà excedir del dia
20 de juny de 2018 (inclusiu). L'acta de selecció definitiva es publicarà el dia 22 de juny de 2018 al
tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la web municipal www.bellreguard.net.
L'entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que realitzaren el seguiment, coordinació i
ordenaren l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites activitats.
BASE SÈPTIMA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, 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 becaris 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.
3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d'aplicació les
obligacions assenyalades en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.
4. Són obligacions dels becaris:

1.- Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que li siguen indicades
pel seu tutor.
2.- Tindre la dedicació que s'establix en les bases d'estes beques, que hauran de ser
realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.
3.- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
4.- Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor. La memòria s'haurà
d'entregar l'últim dia abans d'acabar.
5. Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i organitzaran el
temps de dedicació a les dites activitats, que serà de 20 hores setmanals, que hauran de realitzar-se
atenent al règim de funcionament del centre on es realitze la beca.
6. 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.
7. 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 a càrrec de la partida corresponent
del pressupost de gastos.
L'import total pressupostat per a esta convocatòria ascendix a 800,00 €
ANNEX
SOL.LICITUD - FULL D'AUTOBAREMACIÓ
DIPU ET BECA 2018

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DNI

DATA NAIXEMENT

LLOC I PROVINCIA DE NAIXEMENT

SEXE

DOMICILI

CP

POBLACIÓ

PROVINCIA

TELEFON

PRIMER COGNOM

DNI

SEGON COGNOM

DATA NAIXEMENT

NOM

LLOC I PROVINCIA DE NAIXEMENT

CORREU
ELECTRÒNIC
ESTUDIS QUE ESTÀ CURSANT:
CURS
ESTUDIS

ÀREA PER A LA QUAL SOL·LICITA LA BECA (marcar amb una X, UNA ÚNICA OPCIÓ):
Àrea d'esports
Àrea de turisme
Àrea d'educació i cultura

TITÒLS/CURSOS/ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Fotocòpia compulsada del DNI.
Certificat d'empadronament en algun municipi de la província de València.
(Els aspirants empadronats en Bellreguard no caldrà que aporten certificat)
Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic corresponent al curs immediatament
anterior a què es trobe cursant en el moment de la sol·licitud.
Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.
Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de la situació socioeconòmica

El qui firma manifesta la seua voluntat de participar en el Programa de Pràctiques Formatives de
”LA DIPU ET BECA”, corresponent a la convocatòria publicada per a l’any 2018, per part de
l’Ajuntament de Bellreguard, en el marc de les bases aprovades per la Diputació de València.
I DECLARA de manera responsable:
a) Que no està gaudint d’altra beca o ajuda de anàloga o similar finalitat, ni desenvoluparà activitat
laboral durant els temps que tinga concedida la beca.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i front la Seguretat Social.

c) Que va a mantindre aquestes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmès a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari/a senyalades en els
apartats 2 i 7 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa La Dipu et Beca durant
l’exercici ............... en l’ajuntament de........................
Sí

durant quant de temps_____________________

No
Bellreguard, ____________ de ______________ de 2018
FIRMA

FULL D'AUTOBAREMACIÓ.

LA DIPU ET BECA 2018

COGNOMS I NOM

DNI

TITULACIÓ:

PUNTUACIÓ
1.

VEÏNATGE AL MUNICIPI DE BELLREGUARD. 6 punts.

2.

SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA. màxim 9 punts

3.

CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. màxim de 3 punts.

4. NO HAVER ESTAT BENEFICIARI D’AQUESTES BEQUES EN
EDICIONS ANTERIORS A QUALSEVOL MUNICIPI.
4,5 punts.
5.

EXPEDIENT ACADÈMIC. Màxim 4,5 punts

5.1.a) Cicles formatius de formació professional, màxim 2,5 punts
- estudiants de cicle grau mitjà
- estudiants de cicle superior
5.1.b) Estudis universitaris, màxim 2,5 punts
5.2
NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
UNIVERSITARI O DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL, màxim de 2 punts.
6. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Màxim 1,5 punts
6.1 Altres mèrits, com ara cursos específics en la matèria, coneixement
d'informàtica, seminaris, jornades, simpòsium, congressos, relacionats amb
el curs que està realitzant, màxim 0,5 punts
6.2 Altres títols universitaris o altres títols de cicles superiors (estudis
acabats distints als que està actualment cursant). 1 punt
7. ALTRES MÈRITS.
Màxim 1,5 punts
Per a l'àrea de turisme, es valoraran coneixements de llengues estrangeres
amb un màxim de 1,5 punts.
Per a l'àrea d'educació i cultura i esports , es valorarà el títol de monitor
de temps lliure infantil i juvenil amb un màxim de 1,5 punts.
TOTAL AUTOBAREMACIÓ

La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisits
exigits per a exercir la plaça que sol·licita.
Bellreguard, _____________ de _____________ de 2018
La persona interessada.
Firma.

ANNEX II. ENSENYANCES OBJECTES DE LES BEQUES
Estudis Universitaris Oficials

Tots els estudis, de conformitat amb l'article 2 de
l'ordre21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport.

Màsters 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.

Cicles Formatius

Famílies que s'indiquen a continuació
Activitats Físiques i Esportives
Administració i Gestió
Agrària
Arts Gràfiques
Arts i artesania
Comerç i Màrqueting

Edificació i obra civil
Electrònica i Electricitat
Energia i aigua
Fabricació Mecànica
Hostaleria i Turisme
Imatge i So
indústries alimentàries
Informàtica i Comunicacions
Instal·lació i manteniment
moble, fusta i suro
Marítim pesquer
química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis Socioculturals i a la comunitat
textil, confecció i pell
Transport i Manteniment de vehicles
vidre i ceràmica

DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que les presents Bases van ser aprovades en la Junta de Govern Local de data vinti-tres de maig de dos mil divuit.
EL SECRETARI ACCTAL.
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