REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR PER A L’ADJUDICACIÓ
D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A BORSES D’ESTUDIS AL
PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
BASES

PRIMERA. Norma general
Per mitjà del present reglament es definixen i es regulen els criteris per a la concessió de
borses d’estudi per als empleats de la Diputació, fills i òrfens d’aquells en situació d’actiu o
passiu.
SEGONA. Definicions
Als efectes del que determine el present reglament s’entendrà per:
Sol·licitants: els empleats públics de la Diputació en actiu (funcionaris de carrera i laborals
fixos) els jubilats o invàlids permanents de la mateixa, els viudos de funcionaris o empleats
provincials, els òrfens d’uns o altres o els seus representants.
Beneficiaris: els propis empleats públics en actiu (funcionaris de carrera o laborals fixos),
els seus fills i els fills òrfens de funcionaris de carrera o laborals fixos, sempre que complisquen els requisits exigits en les restants bases del reglament.
TERCERA. Conceptes i quanties de les borses d’estudi
a) Per als estudis dels empleats s’abona, a càrrec del Pressupost general de la Diputació de
València, totes les sol·licituds que complisquen els requisits que establix el Reglament, i segons les quanties indicades.
b) Per a atendre les sol·licituds presentades per estudis de fills i òrfens dels funcionaris de
carrera o empleats laborals fixos de la Diputació, el crèdit pressupostari de la partida destinada en cada exercici al finançament de la borsa d’estudis, es distribuirà entre els beneficiaris
segons els criteris de la base vuitena, d’acord amb els nivells i les quanties següents:
a)
b)
c)
d)

Educació Primària/ Secundària .......................................
Ensenyaments mitjans no universitaris ...........................
Educació especial ............................................................
Educació universitària (diplomat o llicenciat) ................

72 €
144 €
288 €
336 €

Els nivells d’estudis referits inclouran totes i cada una de les modalitats d’ensenyança
previstes en l’ordenament docent espanyol, sempre que es cursen en centres d’ensenyança
oficialment reconeguda, exceptuats, entre altres, els estudis de postgrau, màsters, idiomes i
cursos de perfeccionament.
Per als estudis universitaris, les ajudes que es concedisquen per assignatures soltes seran proporcionals a la relació existent entre el nombre d’assignatures o crèdits del pla d’estudis i el
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nombre d’assignatures o crèdits en què el sol·licitant es trobe matriculat, tenint com a referència la quantitat màxima de 336,00 € per curs complet.
QUARTA. Requisits
Per a posseir la condició de beneficiari caldrà reunir els requisits següents:
1r.) Estar en una de les situacions següents:
a) ser empleat públic de la Diputació de València (funcionari de carrera o laboral fix);
b) ser fill de funcionari de carrera o empleat laboral fix de la Diputació en actiu, ser
orfe de funcionari de carrera o laboral fix de la Diputació que haguera mort en situació d’actiu o ser fill de funcionari de carrera o contractat laboral fix en situació
de jubilació o invalidesa permanent.
2n.) Estar matriculat en els estudis per als quals se sol·licita la beca.
3r.) No ser beneficiari d’una altra ajuda concedida en anteriors convocatòries per a realitzar els mateixos estudis per als quals ja es va rebre la corresponent ajuda econòmica.
CINQUENA. Documentació acreditativa
Els sol·licitants hauran d’aportar els següents documents acreditatius:
a) instància dirigida al President de la Diputació;
b) certificat del director del centre educatiu, acreditant la matrícula de l’interessat i/o de
cada un dels seus fills, amb especificació del nivell d’estudis, o, si és el cas, rebut de la
matrícula o fotocòpia compulsada, en el qual consten estes circumstàncies.
En el cas d’estudis universitaris, certificat del centre educatiu o documentació acreditativa
oficial, on es detallen les assignatures que componen el pla d’estudis, o el nombre de crèdits
si és el cas, i les assignatures o crèdits en què es troba matriculada la persona interessada.
SISENA. Convocatòria de les borses
La Diputació de València convocarà anualment la borsa d’estudis per als empleats de la Diputació i per als seus fills o òrfens.
SETENA. Lloc i termini de recepció d’instàncies
El termini de presentació d’instàncies serà de l’1 al 30 de novembre de cada any.
Les llistes d’adjudicació provisional de la borsa d’estudis es remetran a totes les unitats o
centres de treball d’esta Diputació Provincial a l’efecte de difusió entre els interessats i de
reclamacions que pogueren ser procedents, durant un termini de vint dies des de la data de la
seua exposició pública.
HUITENA. Determinació del mòdul econòmic
El crèdit pressupostari disponible en la partida destinada en cada exercici al finançament de la
borsa d’estudis dels fills d’empleats, segons el que disposa la base tercera apartat b), es
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distribuirà entre els sol·licitants que adquirisquen la condició de beneficiaris, i s’establirà un
orde de prioritat que estarà determinat pel mòdul econòmic.
El mòdul econòmic serà el resultat de dividir l’import del certificat d’havers del sol·licitant
per n+1, sent n el nombre de fills menors de vint-i-cinc anys l’1 de gener de l’exercici en què
se sol·licita la borsa d’estudis.
L’orde d’adjudicació de les ajudes per estudis dels fills d’empleats, fins a l’esgotament de la
consignació pressupostària anual, quedarà establit, de menor a major, pel valor del mòdul
econòmic.
NOVENA. Revisió de la quantia de la borsa d’estudis
La quantia de la borsa d’estudis serà objecte de revisió a l’alça cada vegada que així ho considere el Ple de la Diputació de València, a proposta del diputat de l’Àrea d’Administració
General i Personal.
DESENA. Comissió paritària
La Comissió paritària per al dictamen de les sol·licituds de borsa d’estudis estarà integrada
per:
President: el diputat–president de l’Àrea d’Administració General i Personal.
Secretari: el cap del negociat de Gestió Econòmica, o funcionari que delegue.
Vocals:
• un representant de cada una de les centrals sindicals que hagen aconseguit un mínim
del 10 % de representativitat en el conjunt dels treballadors de la Diputació;
• un representant de tots els grups polítics de la Corporació en l’oposició, designat de
comú acord entre ells.
La representació de la Diputació tindrà la mateixa quantitat de vots que el conjunt de la representació sindical.
Els acords es prendran per majoria de dos terços.
ONZENA. Atribucions de la Comissió paritària
La Comissió paritària té facultats per a dur a terme totes les comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació de les dades adduïdes pels sol·licitants.
Una vegada finalitzat el corresponent estudi de les sol·licituds, la Comissió paritària formularà proposta d’adjudicació de les beques al diputat president de l’Àrea d’Administració General i Personal, qui resoldrà.
DOTZENA. Consignació del crèdit
Les ajudes econòmiques concedides per estudis dels fills i òrfens d’empleats de la Diputació
de València en situació d’actiu o passiu, es faran efectives a càrrec de la partida que amb esta
finalitat figure en el Pressupost de la Diputació Provincial.
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TRETZENA. Derogació de reglaments anteriors
Queden derogades totes les normes aprovades anteriorment per la Diputació de València que
facen referència a esta matèria.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació definitiva.
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