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CONVOCATÒRIA DE BEQUES DIRIGIDES A TITULATS UNIVERSITARIS 
D’EMPRESARIALS/FINANCES I COMPTABILITAT/ADE, DEL CAMPUS 
D’ONTINYENT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 
EN LA CIUTAT D’ONTINYENT 
Dintre del marc de la política dirigida a la integració i formació de joves, la concessió de 
beques suposa un suport important, ja que el seu principal objectiu es concreta en 
afavorir l’exercici del dret a l’educació i el desplegament socio-professional dels joves, 
completar la seua formació acadèmica o dur a terme determinats estudis en el camp 
de la investigació científica i tecnològica, facilitant les pràctiques professionals i/o 
l’especialització professional per a aconseguir un complement a la seua formació 
acadèmica, alhora que facilitar els primers contactes amb el món laboral.  
Per això, la Fundació CAMPUS ONTINYENT, atès el resultat de la convocatòria de 
beques feta el passat febrer, en la qual es varen quedar desertes les 4 beques dels 
titulats de les carreres d’economia, torna a convocar les següents beques amb la 
finalitat de tornar a donar l’oportunitat a altres titulats que els puga interessar.  
BASE PRIMERA. OBJECTE 
Les beques que es regulen en estes bases tenen com a finalitat complementar i 
desenrotllar la formació acadèmica de joves titulats per la Universitat de València, que 
hagen cursat els seus estudis en el Campus d’Ontinyent, a través de la realització de 
pràctiques professionals en la ciutat d’Ontinyent, en tasques complementaries de la 
titulació cursada, que siguen adequades per a continuar adquirint formació en la seua 
àrea. 
BASE SEGONA. NOMBRE I DURACIÓ DE LES BEQUES 

- Es convoquen 4 beques, de 600 hores cadascuna, destinades a graduats 
universitaris en Empresarials/Finances i Comptabilitat/ADE.  

 
BASE TERCERA. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS SOL·LICITANTS 
Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits 
que se citen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds: 

a) Estar en possessió del títol de llicenciat, diplomat o grau, expedit per la 
Universitat de València, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des 
de la seua obtenció. 
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b) Haver cursat almenys el 50% dels crèdits necessaris per a l’obtenció de la 
titulació, en el Campus Universitari d’Ontinyent.   

c) Trobar-se en situació de desocupació. 
d) No trobar-se incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de 

beneficiari, establertes en l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, que s’acreditarà mitjançant declaració responsable 
inclosa en la sol·licitud. 
 

BASE QUARTA. DURACIÓ DE LA BECA 
La duració de les beques serà de 600 hores, i podran començar a partir de la data que 
s’indique en la resolució de la concessió.  
Durant el període de gaudi de la beca, la persona beneficiària haurà d’exercir les 
pràctiques en l’horari que es determine per part de l’entitat d’acollida, en funció de les 
tasques a realitzar, amb un màxim de 30 hores a la setmana, distribuïdes en funció de 
les necessitats del servei.  
BASE CINQUENA. INTERRUPCIÓ DE LA BECA 
La beca es podrà interrompre abans de la data de finalització prevista, per alguna de 
les següents circumstàncies:  

- Per petició del becari, que ho haurà de comunicar al tutor de l’empresa amb una 
antelació mínima de 3 dies.   

- Per incompliment de les obligacions del becari, que haurà de ser comunicat a la 
Fundació Campus Ontinyent, amb informe del tutor en l’empresa.   

En cas de que es produïra la baixa d’un becari abans de la finalització del període 
previst, es podrà substituir, si escau, per la persona que haja quedat amb major 
puntuació en la valoració dels mèrits, pel període restant fins a la finalització prevista.  
BASE SISENA. DOTACIÓ ECONÒMICA INDIVIDUAL I PAGAMENT DE LA BECA 
La dotació econòmica de cadascuna de les beques serà de 3.000 euros, que es pagaran 
mensualment en funció de les hores de pràctiques efectivament realizades 
Les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinò 
d’ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta. Les beques seran 
incompatibles amb qualsevol altra beca concedida per al mateix període i amb 
qualsevol activitat laboral. 
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Sobre aquest import haurà de practicar-se, la retenció corresponent a la cotització a la 
Seguretat Social del becari en els termes establerts al Reial Decret 1493/2011, de 24 
d’octubre, i les demés que pogueren correspondre segons la normativa fiscal. 
La concessió i disfrute de la beca no suposa vinculació laboral entre el becari i l’entitat 
on es realitze la pràctica.  
BASE SETENA. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
El termini de presentació de les sol·licituds serà el dia 15 d’abril de 2015. Es farà una 
publicació d’aquesta convocatòria en un mitjà escrit de difusió provincial o autonòmic i 
en dos d’àmbit local. 
Els sol·licitants han de presentar a la seu operativa de la Fundació (Centre Cultural 
Caixa Ontinyent, carrer Gomis, número 3, d'Ontinyent, en horari laboral d'11 a 13 h i 
de 18 a 21 h.) una instància en model normalitzat, que estarà disponible en el Campus 
d'Ontinyent (Av. del Comte de Torrefiel d'Ontinyent) o descarregant-lo directament 
des de la pàgina electrònica de l'Ajuntament d'Ontinyent (www.ontinyent.es) o de la 
Universitat de València (www.uv.es/fuva). Dita instància haurà d’anar acompanyada de 
la documentació següent:  

- Fotocòpia del DNI 
- Fotocòpia del títol universitari requerit. 
- Expedient acadèmic amb la nota mitjana. 
- Acreditació dels mèrits al·legats. No es valoraran els mèrits que no estiguen 

degudament acreditats. 
La instància de sol·licitud incorporarà una declaració responsable per mitjà de la qual 
el sol·licitant manifesta, davall la seua responsabilitat, que reuneix tots els requisits per 
a poder presentar-se. 
BASE HUITENA. COMISSIÓ AVALUADORA I PROCÉS DE SELECCIÓ. 
Per a valorar les sol·licituds i fer la baremació dels mèrits al·legats, es constituirà una 
comissió avaluadora formada per:   

- El president de la FUNDACIÓ CAMPUS ONTINYENT, Jorge Rodríguez; el 
vicerector de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, i el director general 
de CAIXA ONTINYENT, Vicent Penadés, o les persones en qui deleguen. 

Els membres de la comissió podran ser assessorats pel personal tècnic que es 
considere necessari. 
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L’entrevista, que puntuarà en la baremació de mèrits, tindrà lloc a la seu del Campus 
Ontinyent, a l’edifici Lluís Vives, situat a l’Avinguda Torrefiel, el dia 17 d’abril de 2015, a 
les 9:00 h. 
La Comissió Avaluadora farà públic el resultat provisional el dia 20 d’abril  al tauler 
d’anuncis del Campus Ontinyent, a l’edifici Lluís Vives, situat a l’Avinguda Torrefiel; a 
l’Ajuntament d’Ontinyent, a la Plaça Major, i a l’Oficina Central de Caixa Ontinyent, a la 
Plaça Santo Domingo. També a les planes web tant de l’Ajuntament d’Ontinyent com 
de Caixa Ontinyent. Els aspirants tindran 3 dies hàbils, des de la publicació del llistat 
provisional, per a realitzar qualsevol reclamació. El dia 24 d’abril es publicarà, en els 
mateixos espais, el llistat definitiu. 
Les beques s’atorgaran per ordre de puntuació a aquelles persones que obtinguen la 
valoració més alta.   
BASE NOVENA. CRITERIS DE BAREMACIÓ DE MÈRITS.  
Seran tinguts en compte els criteris de valoració següents, amb la puntuació que 
s’estableix: 

a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic. (fins a 4 punts). 
b) Formació complementària en matèries directament relacionades amb la 

convocatòria. (fins a 3 punts). 
c) Coneixements de valencià, acreditat per la JQCV. (fins a 2 punt). 
d) Acreditar el coneixement d’altres idiomes de la Unió Europea. (fins a 2 punts). 
e) Entrevista. (fins a 4 punts). 

Per acreditar els mèrits anomenats, caldrà que els aspirants acompanyen a la 
sol·licitud la documentació justificativa d’aquests mèrits. 
BASE DESENA. DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA 
La persona beneficiària de la beca està obligada a incorporar-se al lloc que se l’indique 
en el termini establert, a realitzar l’activitat que ha motivat la concessió durant el 
període de gaudi, i a guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què 
intervinga. 
A la finalització de la pràctica, el becari/ària elaborarà una memòria final del treball 
realitzat, que s’entregarà a la Fundació CAMPUS ONTINYENT i a l’entitat on haja 
desenvolupat les seues tasques, com a justificació del treball realitzat.  
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Finalitzat el termini de duració de la beca, i amb l’informe favorable del tutor o tutora, 
la Fundació CAMPUS ONTINYENT expedirà el corresponent certificat d’aptitud i 
aprofitament a favor del becari. 
Els becaris cedeixen gratuïtament i de forma indefinida a la Fundació CAMPUS 
ONTINYENT els resultats que s’obtinguen com a conseqüència del desenrotllament de 
les beques. 
Els beneficiaris de la beca tindrà obligació mantindre secret professional respecte del 
lloc on desenvolupe la seua activitat. 
BASE ONZENA. OBLIGACIONS DE L’ENTITAT CONCEDENT 
Són obligacions de la Fundació CAMPUS ONTINYENT en relació amb les beques 
concedides: 

- Facilitar les entitats per a la realització de les pràctiques.  
- Abonar la dotació econòmica assignada a cada beca. 
- Expedir el corresponent certificat d’aptitud i aprofitament a favor del becari 

després de la finalització del termini de la beca. 
Són obligacions de l’entitat que acull els becaris:  

- Proporcionar el suport necessari i facilitar la utilització dels mitjans, 
instruments i equips que resulten necessaris per al normal exercici de 
l’activitat objecte d’esta beca. 

- Designar un tutor o tutora que coordinarà i orientarà les activitats que han de 
realitzar els becaris, assignarà les funcions a realitzar en el curs de les seues 
practiques, realitzarà el seguiment i suport necessari, i avaluarà el seu 
aprofitament. 

BASE DOTZENA. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS 
Les beques objecte de la present convocatòria són incompatibles amb l’exercici de 
qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat 
laboral remunerada que supose concurrència amb l’objecte i dedicació de la beca o 
que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal 
desenvolupament d’esta. 
BASE TRETZENA. PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
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La renúncia a la beca suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a esta. 
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la beca en el supòsit de 
falta de justificació o de concurrència de algunes de las causes previstes en l’article 37 
de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions. 
BASE CARTORZENA. PROTECCIÓ DE DADES. 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, Fundació Universitària Vall d'Albaida (endavant FUVA) li 
informa que les dades personals que ens facilite seran incorporades en fitxer titularitat 
de FUVA. En este cas, les dades seran tractades als únics efectes de seleccionar i 
gestionar el personal en pràctiques formatives. En tot cas, es podrà exercitar els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació, i, si s'escau, oposició, presentant o enviant una 
sol·licitud per escrit, acompanyada de una fotocòpia del DNI o document equivalent, a 
FUVA-LOPD BECARIS, C/ Plaça Sant Domingo, 24 46870 Ontinyent. 
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(ANNEX I) INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE BEQUES PER A TITOLATS 
UNIVERSITARIS DEL CAMPUS D’ONTINYENT 

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ESTUDIANT 
Cognoms: Nom: NIF: 

Data naixement: Localitat: CP País: Nacionalitat: 

DOMICILI ACTUAL 
Carrer, avinguda, plaça i núm. 

Població CP 

Província País 

Telèfons amb prefix: Correu electrònic 

TITOLACIÓ 
 
El/la sotasignant manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques professionals en la 
ciutat d’Ontinyent,  
I declara responsablement: 
a) Que no està gaudint d'altra beca o ajuda anàloga o de similar finalitat, ni desenvoluparà activitat 

laboral durant la beca que supose concurrència amb l’objecte i dedicació de la beca. 
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social 
c) Que va a mantenir estes condicions durant la vigència de la beca. 
d) No estar sotmés a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari/a assenyalats als apartats 2 

i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
e) No haver gaudit d’aquesta beca en més del 50% en edicions anteriors. 
S'acompanya fotocòpia compulsada dels següents documents: 
� DNI o NIF 
� Documentació acreditativa dels requisits necessaris per a participar en la convocatòria. 
� Documentació acreditativa del mèrits i/o circumstàncies al·legades 
Signatura: 
 
Ontinyent, _____ de/d' _______________ de 2015 

 
 
Segell i data d’entrada: 

 


