Ajuntament de Rossell

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE DUES BEQUES DE FORMACIÓ PROMOGUDES
PER L'AJUNTAMENT DE ROSSELL
Per resolució de l’Alcaldia de data 08-04-2019, l'Ajuntament de Rossell ha aprovat les
bases que han de regir la concessió de dues beques formatives.

BASE PRIMERA. - Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de dues beques de formació en les
següents àrees d'activitat:
Àrea cultura, esport, oci i temps lliure: (Biblioteca, monitor infantil, manteniment
piscina, animació sociocultural...)

BASE SEGONA. - Dotació, pagament i durada de les beques
Les beques estan dotades amb un import mensual de 500 € bruts a abonar en períodes
vençuts.
En el supòsit que impliqui un període inferior al mes natural, l'import serà igual a la part
proporcional corresponent. Aquests rendiments estaran subjectes a retenció en els termes
establerts per la llei de l’IRPF i a la cotització de les quotes corresponents a la Seguretat
Social.
La durada màxima de cadascuna de les dues beques serà de dos mesos durant els mesos
de juliol, agost o setembre, en funció de les necessitats de l'Ajuntament.

BASE TERCERA. - Requisits dels aspirants
Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurs entre les
persones aspirants, que reuneixin els següents requisits abans de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:
Estar empadronat al municipi de Rossell, requisit aquest que s’ha de complir amb
anterioritat a la data de publicació d’aquestes bases.
Tenir 18 anys complerts i no excedir dels 30 anys.
Trobar-se cursant algun dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de
Formació Professional o Ensenyaments universitaris Oficials de Grau, Diplomatura
o Llicenciatura o estudis de postgrau o Master. Aquest requisit s’acreditarà
mitjançant matrícula o certificat emès pel centre que acredite estar cursant els
ensenyaments objecte de la beca.
No estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així
com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

BASE QUARTA. - Mèrits
Es valoraran, en primer lloc, els solꞏlicitants que no hagin estat becats en anteriors
convocatòries.
Les condicions de mèrit que a continuació es detallen, avaluables per la comissió
qualificadora a què fa referència la base sisena, s’han de presentar degudament
justificades, mitjançant documentació original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.
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La selecció es durà a terme mitjançant concurs i entrevista personal que consistirà en la
valoració dels mèrits al·legats i degudament justificats d'acord amb el següent barem:
Situació de discapacitat: fins a 1 punt
Estar cursant titulació de:
o Cicle formatiu grau mitjà o FP 1º grau: 0.5 punts
o Cicle formatiu grau superior o FP 2 º grau: 1 punt
o Estudis universitaris: 1.5 punts
Nota mitjana de l'expedient acadèmic: fins a 2 punts
Estudis i mèrits relacionats amb la matèria objecte de la convocatòria, com
monitor de temps lliure o similar: fins a 2 punts.
Aportació de memòria amb activitats a realitzar: fins a 3 punts.
Haver-se presentat en anys anteriors sense haver obtingut beca: 1 punt.

BASE CINQUENA. - Termini i lloc de presentació de sol·licituds i documentació
a aportar
Les sol·licituds, formalitzades en el model de sol·licitud que estarà disponible a la pàgina
web www.rossell.es, es presentaran en el Registre d’aquest Ajuntament en horari de 9,00
a 14,00 hores.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de maig de 2019 a les 14:00 h.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que a continuació es
relaciona així com dels justificants dels mèrits que s’al·leguen:
DNI del sol·licitant.
Document acreditatiu d’empadronament en el municipi de Rossell.
Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyaments oficials, en la qual consti
el tipus d'ensenyament, cursos, centre educatiu (matrícula, certificat emès pel
centre).
Certificat de discapacitat (si és el cas).
Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2
de la Llei General de Subvencions, realitzada per mitjà de declaració responsable o
a través de qualsevol dels mitjans que estableix l'article 13.7 de la dita Llei i
articles concordants del seu Reglament.
Justificants dels mèrits que s’al·leguen / Memòria d’activitats.

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
estarà integrada pels següents membres:
President: L'Alcalde o membre de la Corporació en qui delegui.
Vocal: Un empleat al servei de l'Ajuntament de Rossell.
Secretari: Un empleat al servei de l'Ajuntament de Rossell.
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les
comprovacions que considere necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.
Un cop finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada un dels aspirants, la
comissió avaluadora formularà proposta d’adjudicació de les beques i relació de
sol·licitants que no resultin adjudicataris prioritzats per ordre de puntuació, elevant-lo a
l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació. La comissió avaluadora decidirà en
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quina àrea de les dues propostes es concedeixen les beques, això en funció de
l’adequació del perfil dels sol·licitants.
La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca, si el perfil dels
sol·licitants no s’adequa a les característiques concretes necessàries per al correcte
desenvolupament de la mateixa.
L’entitat local nomenarà un o més tutors que realitzaran el seguiment, coordinació i
ordenaran l'activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les
activitats.

BASE SETENA. - Drets i obligacions dels becaris
Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de
semblant o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d'aquesta regla
autoritza a la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
La participació dels becaris en aquest programa de formació té caràcter formatiu, sense
que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris i esta
entitat local.
Els becaris tenen l’obligació d’incorporar-se a l'Ajuntament en la data prevista en la
resolució de concessió i desenvolupar les seves activitats a les dependències municipals
que li siguen indicades pel seu tutor.
Els becaris estan obligats a elaborar una memòria d'activitats que haurà de ser aprovada
pel tutor. Els tutors o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i
organitzaran el temps de dedicació a les activitats.
L’incompliment sense causa justificada de les condicions establides en la present
convocatòria podrà deixar sense efecte la amb concessió de la beca i es procedirà al
reintegrament, si és el cas, de les quantitats percebudes fins al moment.
El que es fa públic per a general coneixement, a Rossell, a 08 d’abril de 2019.
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