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BASES QUE HAN  DE REGIR LA CONVOCATÒRIA  DE BEQUES PE R LA REALITZACIÓ  DE
PRACTIQUES  DE  LABORATORI  EN  MATÈRIA  D’ARQUEOLOGIA  C OM  A  AJUDA
COMPLEMENTARIA A LA FORMACIÓ UNIVERSITARIA D'AQUEST A ESPECIALITAT PER L’ANY
2014

 

Primera.- Objecte   

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de dos beques de formació i practiques adreçades a
estudiants de l’especialitat d'arqueologia i postgraduats d’aquesta especialitat de qualsevol universitat
espanyola, que hi hagin finalitzat el seus estudis amb posterioritat al curs 2009-2010.

Segona.- Característiques de les beques  

Les beques tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual; són lliurament revocables i reductibles en
tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases, no generen cap dret a l'obtenció
d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La condició de beneficiari/ària d'aquestes beques no suposa l'establiment de cap relació contractual o
estatutària  ni  suposarà,  en  conseqüència,  vinculació  laboral  o  funcionarial  entre  la  persona
beneficiària i l'Ajuntament d'Eivissa. 

El sistema de selecció serà el de concurrència competitiva, mitjançant el qual se seleccionaran els
becaris i/o becàries una vegada valorats els mèrits previstos a  la base desena.

La comissió avaluadora no podrà seleccionar un nombre superior de becaris al  de les   beques 
convocades,  no  obstant  això,  les  persones  que,  reunint  els  requisits  exigits,  que  no hagin  estat
seleccionats passaran a formar part d'una llista de suplents.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació expressa d'aquestes bases.

 

Tercera.- Activitats a realitzar  

Els  becaris/becaries  realitzaren  pràctiques  de  reconeixement,  neteja,  inventari  i  classificació  de
material arqueològic procedent de diverses excavacions d'urgències realitzades al municipi d'Eivissa
en el marc d'obres d'infraestructures urbanes i equipaments de titularitat municipal. Aquestes tasques
es realitzaran d'acord a les directrius i  orientacions donades pels tècnics tutors del  programa de
beques, adscrits a la regidoria de Cultura i Patrimoni. 

 Les pràctiques i activitats objecte d'aquestes beques es realitzaran al Taller i laboratori d'Arqueologia
i Patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa, situat al carrer Aubarca, núm 26 de la ciutat d'Eivissa.

Horari: de 9 a 14h, de dilluns a divendres

Durada de la beques: 3 mesos, preferentment entre els mesos de juny a novembre.

 

Quarta.- Dotació de la beca i consignació pressupos taria
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Cadascuna de les beques tindrà una dotació total  de 1.500€  bruts, quantitat que es pagarà a la
persona beneficiaria  en 3 mensualitats de 500€ bruts al mes. A aquesta retribució se li aplicarà la
retenció de IRPF corresponent.

Per al pagament d'aquestes beques hi ha consignació pressupostària, per importe de 3.000€ a la
partida 33600 48100 del Pressupost de Patrimoni per l'any 2014, de l'Ajuntament d'Eivissa. 

 

Cinquena.- Compatibilitat amb altres ajudes

Aquestes  beques  seran  incompatibles  amb qualsevol  tipus  d'ajuda  o  subvenció  que  pel  mateix
concepte atorgui una altra administració pública. 

La concessió d’aquesta beca no genera cap dret a l'obtenció d'altra subvenció en exercicis posteriors.

 

Sisena.- Requisits generals

Els/les participants en aquesta convocatòria hauran de reunir els següents requisits: 

a) Ser major d’edat. 

b) Tenir la nacionalitat espanyola. També podran sol·licitar  la beca els estrangers amb residència
legal en Espanya.

c) Ésser estudiant universitari de l'especialitat d’arqueologia durant l’any acadèmic 2013-2014 

d)  Llicenciats,  graduats  i  postgraduats  de  les  especialitats  de  Història  i/o  Arqueologia  que hagin
finalitzat els seus estudis amb posterioritat al curs 2009/2010.

Setena.- Sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant una instància dirigida a la regidoria de Cultura i Patrimoni
de l’Ajuntament d’Eivissa i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament d’Eivissa;  també es
podran presentar en els llocs establerts a l’apartat  4 de l’article 38 de la Llei  30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
(s’adjunta model a l’annex I). 

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors a partir del
següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el tauló d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament
d’Eivissa (www.eivissa.es). Si el darrer dia natural fos diumenge o festiu, el termini s’ajornarà fins a
l’hàbil següent.

Les persones aspirants  hauran de manifestar  a  la sol·licitud que reuneixen tots  i  cadascun dels
requisits generals exigits a la base anterior i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol, del document acreditatiu de la identitat,
del qual es pugui deduir clarament la nacionalitat i la majoria d’edat.

b) Comprovant d’estar matriculat a estudis universitaris durant el curs 2013/2014 o en el seu
defecte, certificació emesa per la secretaria de la universitat. En els casos de tractar-se de
postgraduats hauran de presentar fotocòpia compulsada del títol corresponent o resguard de
la seva tramitació.
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c) Expedient acadèmic on consti la nota mitjana de les qualificacions obtingudes.

d)  Currículum Vitae acompanyat dels corresponents documents acreditatius de la formació i
experiència en l'especialitat de la beca, amb menció de telefono i correu electrònic.

e) Carta de presentació on s’exposi l’interès i motivacions per les quals es sol·licita la beca,
amb una extensió màxima de dues pàgines.

f) Justificació documental de la resta de requisits esmentats a la base sisena. 

i) Declaració responsable de la persona de no estar sotmesa a cap causa de responsabilitat o
prohibició d’obtenir ajudes o subvencions, d’acord a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (annex II).

En el cas que la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l’Ajuntament d’Eivissa
requerirà la rectificació o el complement necessari. Si en el termini de cinc dies hàbils no es fa la
rectificació  reclamada  o  no  es  presenta  la  complementació  requerida,  l’Ajuntament  d’Eivissa
considerarà que la persona interessada desisteix de la seua petició.

Vuitena.-  Mitjans de notificació i publicació 

Les notificacions als  interessats  dels  actes,  requeriments  per  l'esmena o millora  de la  sol·licitud,
propostes  d'acord  (provisionals  i/o  definitives)  així  com  dels  acords  de  resolució  de  la  present
convocatòria  i  la  interposició,  en  el  seu  cas,  de  recursos  administratius  es  durà  a  terme,  de
conformitat amb la previsió continguda a l'article  59.6 de la Llei 30/1992, de Règim  Jurídic de les
Administracions Públiques, mitjançant la publicació al tauló d'anuncis de la Corporació i en a la pagina
web de l'Ajuntament.(www.eivissa.es) 

 

Novena.- Comissió avaluadora  

Es constitueix una comissió avaluadora que estarà integrada pels següents membres:

- Presidenta: Lina Sansano Costa, Regidora del Departament de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntement
d’Eivissa.

- Vocals:   Rosa Gurrea Barricarte,  Tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa:

                 Angeles Martín Parrilla, Arqueòloga

Secretari/ària:   Maribel Torres    , secretària de la Regidoria de Cultura i Patrimoni  

Funcionament.-  La comissió actuarà com a òrgan instructor del  procediment de concessió de les
beques i té atribuïdes les següents funcions:

a) Examinar les sol·licituds i documentació presentada i requerir a les persones sol·licitants la
seua  esmena  o  correcció.  Tanmateix,  la  comissió  podrà  sol·licitar  als  aspirants  la
documentació  complementària  que  consideri  adient  per  a  un  millor  desenvolupament  del
procés selectiu.

c) Valorar les sol·licituds d’acord amb el barem que s’estableix a la base següent.
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d) Establir la llista ordenada per ordre de puntuació 

e)  Emetre  informe perquè  la  Regidora  executiva  del  Departament  de  Cultura  i  Patrimoni
resolgui la concessió de les beques a les persones que hi hagin obtingut la major puntuació.

Desena.- Barem de mèrits

S’estableixen com a criteris de valoració en aquesta convocatòria els següents:

1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat, fins 50 punts.

2. Carta de presentació i motivacions, fins 20 punts.

3. Experiència pràctica en l’especialitat, fins 20 punts

4. Cursos d'especialització, participació en jornades, seminaris u congressos que tenguin relació amb
la temàtica de la beca,  fins 10 punts.

L’ordenació final dels aspirants es fa sumant les puntuació dels apartats anteriors.

 

Onzena.- Òrgans competents

L’òrgan competent per a l’aprovació de les bases reguladores de aquesta convocatòria és la Junta de
Govern Local, segons s’estableix en les bases 46a 5è d’execució del Pressupost de l’any 2014  de
l’Ajuntament d’Eivissa 

La Regidora de Cultura i Patrimoni, serà l’òrgan competent per convocar la comissió avaluadora i
dictar resolució de concessió de la beca als dos aspirants que hi hagin obtingut major  puntuació. 
Donant compta de la dita resolució a la Junta de Govern Local.

Les sol·licituds es resoldran en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds que es reflecteix en aquesta convocatòria; transcorregut aquest termini
sense que s’hagi dictat resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

La resolució de l’expedient de concessió o denegació de les ajudes es notificarà d'acord amb la
clàusula vuitena.

La resolució de concessió de les beques especificarà els candidats a qui es concedeix la beca i
aquells a qui, en la llista ordenada d’acord amb els resultats de la selecció, es consideraran suplents.

 

Dotzena.- Renúncies i suplències 

La persona o equip becat tindrà un termini de cinc dies comptadors des del següent al de la notificació
per renunciar a la beca.

Excepcionalment, començats els treballs i per causes de força major i imprevistes, es reconeix el dret
a renunciar a la beca. En aquest supòsit, caldrà que el beneficiari o beneficiaris ho comuniquin per
escrit a l’àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa. 

La renúncia no impedeix el dret a percebre la part proporcional de la beca equivalent a les pràctiques
realitzades, sempre que el director de la beca certifiqui que han estat degudament executades fins al
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moment de la renúncia i, de conformitat amb el projecte i el programa objecte de la concessió de la
beca.  

Les persones aspirants que quedin excloses del procés selectiu passaran a formar part d’una llista de
suplents segons l’ordre de puntuació obtinguda.

 

Tretzena.- Obligacions de la persona beneficiària

Els becaris/becàries han de: 

1.- Reunir els requisits i complir les condicions establertes per a la concessió i el gaudi de les
beques. Així mateix, han de cooperar amb l’administració en les actuacions de comprovació
que calgui verificar, si escau, pel compliment i l’efectivitat de les condicions de la concessió de
la beca.

2.- Realitzar l’activitat formativa que fonamenta la concessió d’aquestes beques, d’acord amb
les instruccions i sota la supervisió del tutor o de la tutora.

3.- Redactar una memòria descriptiva de les tasques realitzades i del material estudiat que
haurà  de  ser  presentada  en  el  termini  establert  a  la  base  quinzena  al  Departament  de
Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa. 

 

Catorzena.- Incompliment i revocació de la subvenci ó 

1. La constatació de l’incompliment dels requisits necessaris o de les obligacions assumides com a
conseqüència de la concessió de la beca podrà donar lloc a l’extinció del dret del seu gaudi o a la
modificació de la resolució de la concessió, al reintegrament de les quantitats percebudes d’acord a
l’art. 37 LGS 

2. Es considerarà incompliment parcial  de l’activitat  programada, tres faltes  de assistència sense
justificar i que no hagin set compesades d’acord a les indicacions del tutor. Les faltes de puntualitat es
computaran com temps no realitzat i estaran subjectes a compensació segons requeriment del tutor.
El temps de pràctiques no realitzat o no compensat segons els casos anteriors s’entendrà com a
incompliment parcial i podrà deduir-se proporcionalment del pagament que correspongui. 

 

Quinzena.- Forma de justificació i pagament

La justificació de la beca es realitzarà mitjançant la presentació d’una memòria amb les activitats
desenvolupades durant el  tems de pràctiques, així com una breu avaluació de les dites activitats.
Aquesta memòria s’haurà de presentar en el termini màxim de vint dies al següent en què finalitzi el
període formacional a què es refereix aquesta convocatòria, i haurà de comptar amb el vist i plau dels
tutors de les pràctiques.

La beca es pagarà per mensualitats després de la corresponent certificació expedida pel tutor o per la
tutora de la persona becària que acrediti l’efectiva realització de les pràctiques objecte de la beca,
llevat de la darrera mensualitat, que estarà supeditada a la presentació de la memòria en els termes
previstos al paràgraf anterior.
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Setzena.- Règim de recursos  

Contra aquestes bases, que posen fi a la via administrativa es pot interposar un recurs de reposició
en el terme d’un mes davant la Junta de Govern Local o recurs contenciós administratiu  

 

Dissetena.- Normativa aplicable  

1. Aquesta convocatòria es regirà per les disposicions contingudes a les seues bases.

2. Supletòriament hi seran d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB de 31 de desembre) i, amb
caràcter  bàsic,  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions  (BOE  de  18  de
novembre), el Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003
(de 17 de novembre, general de subvencions) i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació.

 

Divuitena - Publicació

Aquestes bases es publicaran al taulò d’anuncis i a la pagina web de l’Ajuntament d’Eivissa

 

 

ANNEX I

SOL·LICITUD DE BECA PER A  LA REALITZACIÓ DE PRACTI QUES DE LABORATORI EN
MATÈRIA D’ARQUEOLOGIA CONVOCADES PER  L’AJUNTAMENT D’EIVISSA PER A L’ANY

2014

  

En/Na/N’ ________________________________________________________________

amb DNI/NIE/Passaport núm. ________________________________________________

amb domicili a  ____________________________________________________________

població   __________________________________________ CP  __________________

Telèfon/s: ______________________________ i adreça electrònica: _________________

 

EXPOSA

Que assabentat/da de la convocatòria pública de la Beca en pràctiques de laboratori en matèria
d’arqueologia que promou l’Ajuntament d’Eivissa, i d’acord amb el que preveuen les seues bases, 

SOL·LICITA

Acollir-se al procediment de selecció per a la realitzar les pràctiques que es proposen a l’esmentada
beca.
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Eivissa, ........................ d............................................. de 2013

(Signatura)

 

REGIDORA DE CULTURA I PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

 

 

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

En/Na/N’ ________________________________________________________________

amb DNI/NIE/Passaport núm. ________________________________________________

amb domicili a  ____________________________________________________________

població   __________________________________________ CP  __________________

Telèfon/s: ______________________________ i adreça electrònica: _________________

 

DECLARA

 

-          Que les dades anteriors són certes i que conec i accept les bases d’aquesta convocatòria.

-          Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Eivissa, amb el
Consell Insular, amb la Comunitat Autònoma i amb l’Administració de l’Estat, així com de les
obligacions amb la Seguretat Social.

-          Que no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició per obtenir subvencions
que figuren en l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003)

-          Que autoritz a l’Ajuntament d’Eivissa a accedir a la informació fiscal de la persona
interessada.

 

Eivissa, ........................ d............................................. de 2013

 

(Signatura)


