AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H

SALVADOR FEMENIA PEIRO ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 07/06/2022
HASH: f521a3b70d4cbd7d63640e8b7ae3581c

María Canet Amat, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa,
província de València, CERTIFIQUE:
Que en la Sessió ordinària de la Junta de Govern local de l’Alqueria de la Comtessa
celebrada el dia 6 de juny de 2022 es va adoptar entre altres, el següent acord que transcrit
diu
“PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA CORPORACIÓ
“APROVACIÓ APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A
L'ADJUDICACIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA “L’ALQUERIA ET BECA 2022”
Resultant que la corporació local de l’Alqueria de la Comtessa té previst per a l'any 2022
la realització de practiques formatives en el període estival amb la finalitat de la formació
dels estudiants en l’àmbit local per mitja de l'aplicació practica dels coneixements

Vist l’informe del Tècnic de Planificació, Organització i Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa de proposta de BASES PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT DE L'ALQUERIA DE
LA COMTESSA L’ALQUERIA ET BECA 2022.
En conseqüència de l’anterior es trasllada a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar les bases i la convocatòria per a l'adjudicació de beques de formació
per l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa “L’ALQUERIA ET BECA 2022” en els
termes següents:
“BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT
DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA “L’ALQUERIA ET BECA 2022”.
L'objectiu primordial i finalitat d'aquestes bases és la formació dels / les estudiants en
l'àmbit local mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs
acadèmic.
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MARIA CANET AMAT ( 2 de 2 )
SECRETARIA
Data Signatura : 07/06/2022
HASH: ed01cbe966965c666e4c1ea6e3264c1c

adquirits al llarg del curs acadèmic, baix la denominació “L’ALQUERIA ET BECA 2022”.

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H

BASE PRIMERA. Objecte.
1.1. Objecte.
L'objecte de la convocatòria és la concessió de beques per a estudis oficials de grau, o
Postgrau i per a cicles formatius de formació Professional superior segons la normativa
vigent, per a prestar serveis durant el període de vacances dels estudiants, en els
diferents àrees o departaments municipals de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa,
segons necessitats del servei i atenent al perfil professional dels aspirants.
BASE SEGONA. Import, finançament i durada de les beques.
2.1. Import.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a
abonar en períodes vençuts.
En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, l'import de la beca
es reduirà proporcionalment.
2.2. Durada.
podrà tindre una durada màxima de dos mesos.
La durada de les activitats de formació del personal que gaudeix la beca serà, com a
màxim, de 25 hores setmanals, que han de realitzar-se atenent al règim de funcionament
del centre a què s'adscriga aquest personal.
BASE TERCERA. Requisits
Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudiquen mitjançant concurrència
competitiva.
Les persones aspirants han de reunir els requisits que s'indiquen, amb anterioritat a la
finalització del termini de presentació de sol·licituds, i acreditar documentalment:
a) Posseir veïnat administratiu en el municipi de l'Alqueria de la Comtessa.
Aquest requisit s'ha de complir amb anterioritat a la data de publicació d'aquestes bases,
d'acord amb el que estableixen les mateixes, i es comprovarà d'ofici per l'Ajuntament.
b) Tenir 18 anys complerts.

Codi Validació: 5AXMHX25DE75NA5JRC75D7SFY | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 13

El període de duració de les beques començarà el dia 1 de juliol de 2021 i una beca

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
c) Estar cursant algun dels ensenyaments oficials: cicles formatius de Formació
Professional Superior o cicles universitaris oficials de Grau o Postgrau.
d) No trobar-se sotmès 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), el que
s'ha d'acreditar mitjançant declaració responsable.
e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable.
f) 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, mitjançant
declaració responsable.
BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds i documentació a
aportar junt amb les mateixes.
4.1. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 7 de juny de 2022 i finalitzarà el
dia 17 de juny de 2022, ambdues dates incloses.
4.2. Forma i lloc de presentació.
d'autobaremació, que s'inclou com a annex I, que es troba disponible en la web
www.lalqueriadelacomtessa.es i en el registre d'entrada de l'ajuntament.
Sols s'admetran les sol•licituds i full d'autobaremació que s'adjunta a les presents bases.
Lloc de presentació: les sol•licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrada
d'aquest ajuntament, en horari de 10:30 a 14:00 hores, que es troba situat al C/Nou, 4 de
l’Alqueria de la Comtessa, o en l’adreça electrònica registre@lalqueriadelacomtessa.es .
Si es fa ús de les altres opcions previstes en la Llei 39/2015 de Procediment
Administratiu Comú de les administracions publiques, s'ha de comunicar tal
circumstancia a l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de
l’Alqueria de la Comtessa, en el mateix dia en que es presente la sol•licitud, bé per mitja
de la remissió de la copia de la sol•licitud registrada al següent número de fax: 96
2894232, o bé per mitja de la remissió de la sol•licitud registrada i escanejada al següent
correu electrònic registre@lalqueriadelacomtessa.es .
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Forma de presentació: les sol•licituds s'han de presentar en el model de sol•licitud i full

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H

Es presentarà una única sol·licitud per l'interessat. Si un estudiant està cursant dues
titulacions diferents no subjectes a un programa especial de doble titulació, només podrà
presentar-se per una de les titulacions.
4.3. Documentació a aportar.
Hauran d'acompanyar a la sol·licitud els justificants acreditatius del compliment dels
requisits enumerats en la base tercera i dels mèrits que s'al·leguen.
La documentació s'ha d'aportar mitjançant fotocòpia compulsada degudament o
mitjançant fotocòpia confrontada pels serveis municipals.
La Comissió de Valoració es troba facultada per exigir en qualsevol moment l'exhibició de
la documentació original.
Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants han de lliurar la següent
documentació:
a)

Còpia compulsada o confrontada del DNI, del nº de la seguretat social i del

document acreditatiu de titularitat de nº compte bancari.
b)

Matricula i expedient acadèmic:

Certificat expedit per universitat o centre oficial en què estiguin matriculats o, si no,
informe o extracte de l'expedient acadèmic universitari que l'estudiant pugua obtenir per
En el certificat o l'informe haurà de constar el nombre de crèdits superats, el total de
crèdits de la titulació i qualificació mitjana ponderada.
c)

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

d)

Altres que es consideren oportuns per a ser baremats.

BASE CINQUENA. Valoració dels mèrits.
Únicament es valoraran els mèrits aportats juntament amb la sol·licitud en la forma
indicada a les presents bases, sense que es puguen tenir en compte els mèrits al·legats i
no acreditats documentalment en el termini de presentació d'instàncies.
En el cas d'estudiants que, a més de la titulació que estiguen cursant actualment,
disposen d'altres titulacions finalitzades, aquestes últimes no s'han de tenir en compte,
de conformitat amb l'esperit de les beques que es convoquen.
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internet.

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
En cas d'estudis o programes especials de doble titulació, podran presentar-se a
aquestes beques. 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'aquesta convocatòria són els següents:
5.1. Curs que s'està realitzant o crèdits superats. Fins a un màxim de 12 punts.
La Comissió de Valoració valorarà ponderadament els crèdits superats per l'estudiant fins
a un màxim de 12 punts, que es repartiran en funció del nombre de crèdits de la titulació
de què es tracte de la següent manera:
l.a) Per a estudiants de Formació Professional cicle superior:
-Matrícula en el primer curs del cicle superior: 1 punt.
-Matrícula en el primer curs del cicle superior amb superació del grau mitja de la mateixa
família o especialitat: 2 punts.
-Matrícula de segon curs de cicle superior: 3 punts.
-Matrícula de segon curs del cicle superior amb practiques del cicle superior en fase de
realització o acabades i amb cicle de grau mitja de la mateixa família o especialitat
acabat i tindre aprovat el primer curs del superior: 4 punts.

Matrícula de o a 60 crèdits ............................................ 1 punt
Matrícula de 61 a 120 crèdits ......................................... 2 punts
Matrícula de 121 a 239 crèdits ....................................... 3 punts
Matrícula de 240 a 300 crèdits ....................................... 4 punts
Matrícula màster……………………………………............ 6 punts
l.c) Per estudiar estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o
equivalents: 6 punts
Aquests mèrits han d'acreditar-se en el moment de formular la sol•licitud adjuntant-li la
documentació justificativa.
5.2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic. Fins a un màxim de 6 punts.
1. La Comissió de Valoració realitzarà la valoració d'aquest mèrit atenent al següent
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l.b) Per a estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents:

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
barem:
NOTA MITJANA

PUNTUACIÓ

Entre 9,01 i 10

6 punts

Entre 8,01 i 9

5 punts

Entre 7,01 i 8

4 punts

Entre 6,01 i 7

3 punts

Entre 5,01 i 6

2 punts

I nota mitjana 5

1 punt

2. No s'atorgarà cap puntuació als aspirants que no aporten el certificat amb la nota
mitjana. En aquest cas, la puntuació serà "0" (zero) punts.
3. Els estudiants universitaris hauran d'aportar certificat o informe de la qualificació
mitjana ponderada en els estudis universitaris.
5.3. Coneixements de valencià. Fins a un màxim de 2 punts.
1. S'atorgaran fins a un màxim de 2 punts per la presentació del certificat oficial expedit
per la "Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià", d'acord amb la següent
baremació:
PUNTUACIÓ

oral

0,25

elemental

0,50

Mitjà

1

superior

2

2. En cas de disposar de diversos certificats, només es computarà el de major puntuació.
3. Només es valorarà el certificat oficial administratiu de la "Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià", que ha d'incloure el número de registre que li correspongui,
per la qual cosa, la no presentació del certificat indicat en les condicions assenyalades
suposa la puntuació de " 0 "en aquest apartat.
5.4 Formació complementària. Fins a un màxim de 2 punts.
Per curs o jornades relacionades amb el servei
- de mes de 200 hores o un curs ...........................................1 punt
- de mes de 400 hores o dos cursos...................................... 1.5 punts.
- de mes de 600 hores o tres cursos...................................... 2 punts.
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NIVELL DE CONEIXEMENTS

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
5.5 Situació socioeconòmica: màxim 3punts.
Vindrà donat per el resultat de sumar la Base liquidable general sotmesa a gravamen
més la Base liquidable de l'estalvi i dividir-la per el total de components de la declaració:
- resultat < 5.000,00 € .....................................3 punts.
- resultat < 6.000,00 € .....................................2.5 punts.
- resultat < 7.000,00 € .....................................2 punts.
- resultat < 8.000,00 € .....................................1.5 punts.
- resultat < 9.000,00 € .....................................1 punts.
- resultat < 10.000,00 € ................................... 0.5 punts.
5.6. No haver estat destinatari amb anterioritat en cap programa de beques que
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa s’haja adherit. 3 punts.
5.7. Criteris de desempat.
En cas d'empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en
els següents apartats:
1r. No haver estat destinatari amb anterioritat en cap programa de beques que
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa s’haja adherit.
2n. Nota mitjana de l'expedient acadèmic universitari.
4t. Valoració ponderada del nombre de crèdits superats en els estudis realitzats.
5è. Valencià.
6è. Sorteig, per al cas de persistència de l'empat un cop aplicats criteris de desempat
assenyalats en els punts anteriors.
BASE SISENA. Comissió de valoració, adjudicació i seguiment de les beques.
6.1. Composició de la Comissió de Valoració.
Per a l’adjudicació, seguiment i examen de les sol·licituds de beques es constituirà una
comissió avaluadora que estarà integrada pels següents membres, tots ells amb veu i
amb vot:
President: Eduard Part Ribes (o en qui delegue).
Secretari: Angels Femenia Peiró (o en qui delegue).
Vocal: Mª Dolores Domingo Sanchis (o en qui delegue).
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3r. Situació socioeconòmica.

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H

Tant els membres de la comissió de valoració com altres possibles membres de la
mateixa s'han d'abstenir en els supòsits que preveu la Llei 39/2015 del Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques.
6.2. Funcionament de la Comissió de Valoració.
La Comissió de Valoració pot resoldre els dubtes que es presenten, interpretar estes
bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés.
La Comissió de Valoració té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes
les comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts,
així com, per valorar l'adequació de les titulacions presentades a les necessitats dels
serveis que pels diferents departaments es motiven.
6.3. Adjudicació de les beques.
La Comissió de Valoració adjudicarà les beques convocades segons ordre de puntuació
més alta dels aspirants, procedint a adjudicar als becaris seleccionats els serveis més
adequats al perfil de la titulació presentada.
En el cas que el perfil de la titulació presentada per l'aspirant no s'adeqüe a les
necessitats dels serveis municipals, es podrà assignar la beca al següent aspirant amb
l'Ajuntament. Aquesta exclusió pel perfil de la titulació de l'aspirant haurà d'estar
motivada.
Un cop finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada un dels aspirants, la
comissió de valoració formularà proposta d'adjudicació de les beques a l'AlcaldiaPresidència, que serà l'òrgan competent per resoldre.
BASE SETENA. Drets i obligacions dels / de les becaris / àries i incidències.
1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca o ajuda amb
una finalitat similar o anàloga, o d'alguna activitat laboral regular. La infracció d'aquesta
regla autoritza a la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
2. La participació del personal que gaudeixi la beca en aquest programa de formació té
caràcter formatiu, sense que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral
entre el personal que gaudeixi la beca i aquesta entitat local.
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major puntuació la titulació s'adapte a les necessitats de les àrees o serveis de

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
3. Al personal que gaudeix la beca, com a perceptor de subvencions públiques, li resulta
d'aplicació les obligacions establertes en l'article 14 de la LGS.
4. Són obligacions del personal que gaudeix la beca:
a) Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals indicades pel tutor
respectiu.
b) Tenir la dedicació que estableixen les bases.
c) Realitzar les activitats i complir els objectius marcats per l'ajuntament.
5. L'incompliment sense causa justificada de les condicions establertes en aquesta
convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca. En aquest cas, s'han de
reintegrar les quantitats percebudes fins al moment.
6. En cas que es produeixin renúncies, baixes o finalitzi el període de vigència de la
beca, es cobrirà la beca pel temps restant, segons l'ordre de puntuació que haja resultat
del procés de verificació.
BASE HUITENA. Pressupost.
L'import de les beques es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent
del Pressupost General de despeses de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa per a
l'any 2022.

corresponent, s'emet la present certificació, amb el vistiplau de l’alcalde-president de l’Ajuntament
de l’Alqueria de la Comtessa.
Vist i plau L’Alcalde

La Secretaria-Interventora

Salvador Femenia Peiró

María Canet Amat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I als efectes legals oportuns, i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
ANNEX I

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
registreregistre@lalqueriadelacomtessa.es

MODEL I
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA
DE PRÀCTIQUES FORMATIVES

L’ALQUERIA ET BECA
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
DATA NAIXEMENT

NACIONALITAT

CARRER, AV., PLAÇA
CODI POSTAL

NÚMERO

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CONTACTE
TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL

ESTUDIS QUE CURSA
ESTUDIS

SEXE

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

Família Professional/Titulació….

CURS

El sotasignat manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de l’any 2022, corresponent a la
convocatòria d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local.
I DECLARA responsablement:
a) 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.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
d) No estar sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de
l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.
S’acompanya fotocòpia compulsada / confrontada dels documents següents:
. Del DNI o CIF,
nº seguretat social i
document acreditatiu de titularitat de nº compte bancari.
. Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyances oficials: cicles formatius de Formació Professional Superior o
ensenyaments universitaris de Grau o Postgrau i de l’expedient acadèmic.
. Altres que es consideren oportuns per a ser baremats (anomeneu-los):
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NÚM. IDENTIFICACIÓ
FISCAL

NOM

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 D.P.: 46715 Telf.: 962893002 Fax: 962894232 CIF: P4603700H
LLOC I DATA

FIRMA

REGISTRE ENTRADA AJUNTAMENT.

L’Alqueria de la Comtessa
de
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de

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715 Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

FULL D'AUTOBAREMACIÓ
L'ALQUERIA ET BECA 2022
COGNOMS I NOM:

DNI:

TITULACIÓ:

MERITS I ALTRES

PUNTUACIÓ

l.- Curs que s'està realitzant o crèdits superats. Fins a un màxim de 12 punts.
l.a. Per a estudiants de Cicle superior:
-Matrícula en 1º curs: 1 punt.
-Matrícula en 1º curs amb superació del grau mitja de la mateixa família o especialitat: 2 punts.
-Matrícula de 2º curs : 3 punts.
-Matrícula de 2º curs amb practiques del cicle superior en fase de realització o acabades i
amb cicle
de grau mitja de la mateixa família o especialitat acabat i tindre aprovat 1º curs del superior: 4
punts.
l.b Pera estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents:
- Matrícula de o a 60 crèdits ............................................. 1 punt
- Matrícula de 61 a 120 crèdits ......................................... 2 punts
- Matrícula de 121 a 239 crèdits ....................................... 3 punts
- Matrícula de 240 a 300 crèdits ....................................... 4 punts
- Matrícula màster……………………………………........... 6 punts

II.- Nota mitjana expedient acadèmic. Fins a un màxim de 6 punts.
- de nota mitjana 5

...................................... 1 punt

- de nota mitjana 5,01 a 6 .................................. 2 punts
- de nota mitjana 6,01 a 7 ...................................3 punts
- de nota mitjana 7,01 a 8 ...................................4 punts
- de nota mitjana 8,01 a 9 ..................................5 punts
- de nota mitjana 9,01 a 10..................................6 punts
III.- Coneixements de valencià: màxim 2 punts.
- Nivell Oral........................................................0.25 punts
- Nivell Elemental Basic......................................0.50 punts
- Nivell Mitja Intermedi .......................................1.00 punts
- Nivell Superior Avançat ................................... 2.00 punts

Codi Validació: 5AXMHX25DE75NA5JRC75D7SFY | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 13

l.c Per estudiar estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents: 6
punts.

AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715 Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H
FULLD'AUTOBAREMACIÓ
L'ALQUERIA ET BECA2022
V.- Formació complementària màxim 2 punts.
- de més de 200 hores o un curs ...........................................1 punt
- de més de 400 hores o dos cursos..................................... 1.5 punts
- de mes de 600 hores o tres cursos .....................................2 punts
VI.- Situació socioeconòmica: màxim 3 punts.
Vindrà donat per el resultat de sumar la Base liquidable general sotmesa a gravamen més
la Base liquidable de l'estalvi i dividir-la per el total de components de la declaración:
- resultat < 5.000,00 € .....................................3 punts.
- resultat < 6.000,00 € ....................................2.5 punts.
- resultat < 7.000,00 € .....................................2 punts.
- resultat < 8.000,00 € ....................................1.5 punts.
- resultat < 9.000,00 € .....................................1 punts.
- resultat < 10.000,00 € ................................. 0.5 punts.
VII.- Participació en edicions anteriors del programa L'ALQUERIA ET BECA
No haver estat destinatari amb anterioritat amb cap programa de beques que l'Ajuntament de l'Alqueria de
la Comtessa haja promogut. 3 punts
TOTAL AUTOBAREMACIÓ ……………………………………………………………

per a exercir la plaça que sol·licita.
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La persona sol•licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisits exigits

