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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ALCOY 

7311      BASES DE LA CONVOCATÒRIA D´UNA BECA PER A L´ARXIU I LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 

D´ALCOI 

 

Es procedeix a la convocatòria d’una Beca de Formació  de diplomats o llicenciats en 
Biblioteconomia i Documentació o altres llicenciats amb experiència acreditada en 
arxius o biblioteques o que compten amb estudis de postgrau relacionats amb 
aquestes especialitats. Per tant, l’Ajuntament d’Alcoi, convoca una Beca de Formació 
de Biblioteconomia i Arxivística, corresponent a l’any 2015. 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1. La duració de la Beca serà de 6 mesos i la dotació econòmica de 750 euros bruts 
mensuals, per un total de 4.500 € aplicables a la partida 05444.33211.48222 
“BECA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA BIBLIOTECA” del Pressupost Municipal de 
2015. Els becaris desenvoluparan la seua activitat de l’1 de juliol al 31 de 
desembre de 2015 , data en què conclourà el gaudi de la present beca. L’ingrés de 
la dotació de la beca es realitzarà mensualment si no hi ha abans renúncia 
expressa de la beca. En aqueix cas, s’abonarà el prorrateig pels dies reals de 
compliment de la beca previ informe del director de l’Arxiu Municipal. 

 

2. El becari realitzarà les tasques específiques de la beca a les dependències de 
l’Arxiu Municipal i als diferents centres bibliotecaris municipals. 

 

3. La beca convocada s’adjudicarà mitjançant concurs entre els diversos aspirants a 
les mateixes que reunisquen els següents requisits i els acrediten 
documentalment: 
a) Ser espanyol i residir en territori espanyol. 
b) Titulats universitaris que hagen finalitzat la llicenciatura, diplomatura o estudis 

de postgrau com a màxim dins dels dos cursos acadèmics immediatament 
anteriors al de la convocatòria de la Beca (2012-2013 i 2013-2014); d’acord 
amb l’article 1.C) de l’Ordenança Reguladora de l’adjudicació de beques de 
pràctiques per a universitaris i estudiants de Formació Professional a 
l’Ajuntament d’Alcoi. 
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c) Sols podrà ser atorgada beca a un aspirant que haja gaudit anteriorment de la 
mateixa, en cas de no haver-hi cap aspirant més que reunisca els requisits que 
s’hi exigeixen. 

d) Declaració responsable d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

e) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que li 
impedisquen d’obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques 
establertes a l’art. 13 de la Llei General de Subvencions. 

 
4. Les sol·licituds seran remeses mitjançant instància a l’Ajuntament d’Alcoi, a la seu 

del mateix, ubicat a la Plaça d'Espanya, 1, 03801 Alcoi (Alacant), i indicant “Beca 
de Formació Arxiu i Biblioteques Municipals”. Les sol·licituds es presentaran a 
l’Ajuntament d’Alcoi (Registre General, o per qualsevol dels procediments 
establerts a l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú). El model de 
sol·licitud podrà recollir-se al mateix Ajuntament o al mateix web municipal 
http://www.alcoi.org. 
1) El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir 

del dia següent de la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la 
Província d’Alacant. La convocatòria serà anunciada a través del tauler 
d’anuncis i de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi, i mitjançant anunci inserit 
a un periòdic local. Si l’últim dia fóra inhàbil, s’entendrà que el termini expira el 
primer dia hàbil següent. 

2) Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent: 
a) Certificació acadèmica personal que acredite haver obtingut la titulació 

corresponent amb les qualificacions obtingudes, convocatòria i curs. 
b) Currículum de l’aspirant. Els mèrits al·legats s’han de relacionar per blocs 

seguint el mateix orde que el de la base 9 de la present convocatòria. 
c) Certificat d’empadronament acreditatiu de la residència a l’Estat espanyol. 
d) Tota documentació que jutge pertinent d’adjuntar com a mèrit personal. En 

cas de treballs realitzats o publicats caldrà adjuntar-ne una còpia. 
e) Fotocòpia del DNI i número de telèfon 
f) Full d’alta de manteniment de tercers indicant el número de compte i entitat 

bancària on caldrà efectuar els pagaments en cas de ser concedida la beca. 
3) Tota la documentació s’ha de presentar en documents originals o en fotocòpies 

degudament compulsades. La documentació que no complisca aquests 
requisits no serà admesa a l’hora de valorar l’expedient personal del sol·licitant. 

4) Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos en aquesta Base, es requerirà 
a l’interessat perquè, en el termini de 10 dies, complete la documentació 
exigida. En cas de no ser així es considerarà que desisteix de la seua petició i 
aquesta serà arxivada. 

 

5. La Beca, durant el període de gaudi de la mateixa, és incompatible amb qualsevol 
altra beca o ajuda concedida per cap altra entitat pública o privada, així com la 
percepció d’ingressos de qualsevol altra Administració Pública, o la realització de 
cap altra activitat que afecte al desenvolupament de la pràctica a realitzar. La 
infracció d’aquesta base permetrà que aquest Ajuntament cancel·le el gaudi de la 
Beca. 

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 79 de 27/04/2015  

  
 

Pág. 3 7311 / 2015 

6. Són obligacions dels beneficiaris: 
a) Col·laborar amb el personal tècnic de l’Arxiu Municipal i la Xarxa de 

Biblioteques Municipals, el qual li encarregarà els treballs específics a realitzar, 
per motiu dels quals ha de romandre en hores laborables als locals del centre 
corresponent durant el temps de duració de la beca i ha de realitzar els treballs 
que se li encarreguen. 

b) Acreditar davant l’Ajuntament d’Alcoi la realització de l’activitat encomanada. 
En aquest sentit, el personal tècnic de l’Arxiu Municipal i la Xarxa de 
Biblioteques Municipals ha de supervisar periòdicament la tasca realitzada i la 
formació tècnica adquirida pels becaris. 

c) Redactar una memòria detallada dels treballs realitzats. Aquesta memòria, que 
tindrà un mínim de 7 fulls i un màxim de 10 fulls, s’ha de presentar a l’Arxiu 
Municipal en el termini d’una setmana una vegada finalitzada la beca. 

d) Comunicar a l’Ajuntament d’Alcoi la obtenció de subvencions o ajudes per a la 
mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions o Ens públics. 

 

7. Els beneficis de la beca poden deixar-se sense efecte, a judici de la Comissió de 
Beques  si a la vista dels informes emesos per la Direcció de l’Arxiu i Xarxa de 
Biblioteques Municipals, s’hi constatara que el becari no ha complert els seus 
compromisos relatius als treballs i serveis de formació que se li hagen encomanat. 

 

8. La adjudicació de la beca es realitzarà conforme a lo previst en els articles 5 i 6 de 
l’Ordenança Reguladora de l’adjudicació de beques de practiques per a 
universitaris i estudiants de Formació Professional en l’Ajuntament d’Alcoi. 
L’adjudicació es publicarà al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, així com la 
designació de suplents que es consideren oportuns per ordre de preferència.  

 

9. Les condicions de mèrit avaluables per la Comissió de Beques que han de 
presentar-se degudament justificades, i las puntuacions a atorgar són les 
següents: 

a) Expedient acadèmic personal, de 0 a 10 punts. 
b) Realització de cursets especialitzats i assignatures cursades durant la carrera 

que tinguen relació amb Biblioteconomia o Arxivística, de 0 a 4 punts. 
c) Altres mèrits relacionats amb la matèria objecte d’aquesta convocatòria, de 0 a 

2 punts. 
d) Coneixements de valencià: Grau elemental, 1 punt; grau mitjà, 2 punts; grau 

superior 3 punts. 
e) Coneixements d’informàtica (cursets certificats), de 0 a 2 punts. 
f) Altres titulacions superiors que no constituïxquen requisit per a la concessió de 

la beca, 1 punt per cada titulació. 
 

10. En cas que algun beneficiari proposat renunciara a la beca, o s’hi produïra el 
supost previst en la base 7ª de la convocatòria, recaurà la mateixa, previ 
nomenament pel Sr. Alcalde, en el primer dels suplents proposat per la Comissió 
de Beques. 
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11. El fet de gaudir aquesta beca no estableix cap tipus de relació laboral amb 
l’Ajuntament d’Alcoi, ni suposa cap compromís d’incorporació laboral posterior. 

 

12. La sol·licitud de la beca prevista en les presents bases comporta l’acceptació 
incondicional de les mateixes. En aquest sentit l’incompliment de qualsevol dels 
requisits o condicions exigides en las bases o podrà deixar sense efecte 
l’adjudicació de la beca, amb la pèrdua dels beneficis que comporta 
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