SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CONVOCATÒRIA D'UNA BECA DE CATALOGACIÓ, INVENTARI I ESTUDI DE
FONS ARQUEOLÒGICS MUNICIPALS EXERCICI 2022-2023

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la present convocatòria és establir les normes que han de regir la
concessió d'una beca per a realitzar estudis de síntesis històriques a partir dels
resultats de les intervencions arqueològiques efectuades a la ciutat (amb l'estudi d'un
mínim de tres intervencions arqueològiques) o bé per a crear els instruments
documentals necessaris per a la creació d'una carta arqueològica del subsol del terme
municipal de València.
L'estudi es realitzarà sota la direcció del personal tècnic de la Secció d'Arqueologia,
amb el compromís per part de la persona becària de presentar els resultats en el
termini màxim d'un mes des de la finalització de la beca.

2. NORMATIVA APLICABLE
La present convocatòria es regirà pel que es preveu en l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics, aprovada
per acord de 28 de juliol de 2016 (BOP 2 de novembre de 2016), que es considera
base general de la convocatòria, el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament de la citada llei, les bases d'execució del Pressupost municipal
de l'exercici corresponent i la resta de la normativa de desenvolupament
complementària.
També serà aplicable l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA
3.1. La beca tindrà una duració de huit mesos, a comptar des del moment de
l'admissió de la persona becària, sense que es contemple possibilitat de pròrroga.
3.2. Es dotarà amb una quantia de HUIT MIL EUROS (8.000 €) que se satisfarà amb
càrrec a l'aplicació pressupostària MP250 33600 48100, 'Premis, beques, pensions

d'estudi i investigació' del Pressupost de 2022 i 2023. L'import de la beca estarà
subjecte a la normativa fiscal vigent.
3.3. La concessió d'esta beca s'efectuarà en règim de concurrència competitiva.
3.4. L'atorgament de la beca és compatible amb altres subvencions, ajudes, premis,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o
ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
4.1. Podran optar a esta beca aquelles persones físiques majors d'edat.
4.2. Les persones participants no poden estar incurses en cap de les causes de
prohibició per a obtindre la condició de beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A este efecte, presentaran, si
escau, una declaració responsable de no trobar-se incursa en cap de les prohibicions
previstes en el citat article, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de
concessió de la beca.
4.3. Titulació acadèmica: Llicenciatura en Geografia i Història, especialitat en
Arqueologia; Grau en Història amb Màster d'Arqueologia.
Es valorarà els coneixements i treballs realitzats centrats en l’estudi d’objectes de
metall.
Així mateix, es tindrà en consideració els coneixements en el maneig de bases de
dades i en programes de CAD/CAM.

5. PUBLICITAT
La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions, que
remetrà extracte al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, serà publicada en la
pàgina web municipal.

6. FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de la qual s'ajustarà
al que preveu l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu

comú de les Administracions Públiques, dirigida al Servici de Patrimoni Històric i
Artístic, mitjançant registre electrònic en els termes previstos en l'article 16.4.a) d'esta
llei. La seu electrònica de l'Ajuntament de València disposarà d’un tràmit habilitat a
l’efecte.
El termini de presentació serà de 20 dies naturals, que contaran des de l’endemà de la
publicació de l'extracte en el BOP.

7. DOCUMENTACIÓ
A les instàncies haurà d'adjuntar-se la següent documentació (en format PDF):
Documentació administrativa
7.1. Còpia del DNI o passaport, o còpia del NIE en el cas de persones no espanyoles.
7.2. Certificats en vigor de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria
General de la Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o una autorització per a obtindre
estes dades de manera telemàtica.
7.3. Autorització per a obtindre informe del Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació
acreditatiu de no tindre deutes amb l'Ajuntament.
7.4. S'admetrà la substitució de la documentació esmentada en els apartats 7.2 i 7.3
per una declaració responsable de la persona sol·licitant.
Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca, es
requerirà la presentació a la persona proposada, en un termini no superior a deu dies,
de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada
declaració.
7.5. Còpia de la titulació acadèmica requerida per la beca.

Documentació per a la valoració
7.6. Curriculum vitae i trajectòria professional, aportant còpia de quants documents
justifiquen els mèrits al·legats i tenint la possibilitat d'incloure tota classe de referències
(articles, publicacions, treballs, etc.) que ressalten la formació de la persona aspirant.

En cas de pràctiques realitzades relatives a la matèria de la beca, hauran de
quantificar-se en hores per a la seua valoració.
7.7. Un document PDF amb una “Memòria del projecte d'investigació”, expressant els
treballs que pretenen realitzar-se en el marc de la beca, les fases si n'hi haguera, la
metodologia a seguir, en un màxim de 25.000 caràcters de text en Arial 12 a doble
espai, acompanyat de les imatges que es considere convenients.

8. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
publicació de l'extracte en el BOP.

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
A l'efecte de la concessió de la beca la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals
designarà un jurat integrat per:
1. La regidora de Patrimoni Històric i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, o
persona en qui delegue.
2. La cap del Servici de Patrimoni Històric i Artístic de l'Ajuntament de València, o
persona en qui delegue.
3. La cap de la Secció d'Arqueologia de l'Ajuntament de València.
Actuarà com a secretari, sense vot, el vicesecretari general de l'Ajuntament de
València o personal funcionari en el qual delegue.

10. CRITERIS DE CONCESSIÓ
10.1. Atés el punt 5 de l'article 18 de l'Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, els aspectes que es valoraran
respecte de la documentació presentada seran els recollits en els apartats c, d i m del
citat article:
- Coherència entre la justificació de l'acció, els objectius traçats i el projecte
d'investigació proposat.
- Creativitat, grau d'elaboració, originalitat o interés del projecte.

- Viabilitat del projecte.
10.2. Sobre estos criteris, el jurat avaluarà en primera instància la documentació
presentada dels punts 7.6 i 7.7, dels quals s'extrauran els següents percentatges per a
la baremació total:
a) Memòria del projecte d'investigació, o si escau, els treballs que pretenen realitzar-se
en el marc de la beca: fins a un 65 % de la baremació.
b) Currículum i trajectòria professional: fins a un 35% de la baremació.
Amb la finalitat que la puntuació de cada membre del jurat tinga el mateix pes
percentual en la fase de selecció de finalistes, al candidat/a de major puntuació de
cada membre del jurat se li adjudicarà 100 punts. La resta de puntuacions s'obtindrà
del percentatge que cada candidat/a tinga respecte al de major puntuació.
10.3. D'entre totes les sol·licituds i en virtut de la puntuació obtinguda en el punt 10.2,
el jurat designarà a una única persona com a adjudicatària de la Beca d'Arqueologia
2022-2023, i a tres persones en ordre de preferència, per al cas de renúncia o
incompliment de la persona designada.
El jurat es reserva el dret a resoldre les circumstàncies no previstes en la convocatòria,
així com a interpretar-les.

11. CONCESSIÓ
11.1. Correspon al jurat informar de la decisió de la present beca, la qual s’efectuarà
abans de tres mesos naturals després de finalitzat el termini de presentació de
candidatures. La decisió del jurat haurà de constar en acta.
11.2. Correspon al Servici de Patrimoni Històric i Artístic de l'Ajuntament de València
instruir el procediment i formular la proposta d'adjudicació de la beca d’acord amb
l'acta emesa pel jurat.
11.3. La proposta d'adjudicació del Servici de Patrimoni Històric i Artístic, amb caràcter
d'inapel·lable, serà elevada a la Junta de Govern Local, per delegació d'Alcaldia
segons resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019. Contra la resolució, que serà
motivada i posarà fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició
davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos. La
resolució es publicarà en la web municipal.

11.4. Tota la informació relativa a la beca exigida per l'article 20 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, serà publicada en la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
11.5. El present procediment d'adjudicació de la beca complirà el que es disposa en
l’article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i l'article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i
publicarà el seu import, objectiu o finalitat i persona beneficiària.
11.6. Així mateix, s'utilitzaran altres mitjans que asseguren la publicitat de la
beneficiària. En tot cas, la concessió de la beca es publicarà en la pàgina web
www.valencia.es.

12. DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA BECÀRIA
12.1. La persona adjudicatària de la beca desenvoluparà la seua investigació
preferentment en la Secció d'Arqueologia del Servici de Patrimoni Històric i Artístic, en
horari d'obertura de les instal·lacions del departament i en coordinació amb el personal
tècnic municipal responsable, encara que també podrà realitzar-la, d'acord amb el
projecte presentat, fora de les instal·lacions municipals si així ho justifica i és acceptat
per la Secció d'Arqueologia.
12.2. La persona becària haurà d'entregar una memòria parcial a la mitat del període
de la beca, en la que s'expliquen els treballs realitzats fins al moment. Esta memòria
haurà de ser informada favorablement per la cap de la Secció d'Arqueologia.
12.3. La persona becària té l'obligació de presentar abans d'un mes des de la
finalització de la beca per registre d'entrada una còpia en paper enquadernada i una
altra en suport informàtic de la catalogació i del resultat de la investigació realitzada.
Els treballs podran ser realitzats en qualsevol dels dos idiomes cooficials de la
Comunitat Valenciana.
12.4. La documentació generada així com la memòria final realitzada durant la beca
passaran a ser propietat de l'Ajuntament, qui es reserva el dret de publicació de la
primera edició.
12.5. La vinculació de la persona becària amb l'Ajuntament de València expirarà en
presentar el seu treball i no suposa cap compromís d'incorporació a la plantilla d'este,
ni el naixement de cap relació contractual.

12.6. L'incompliment de les obligacions o de les normes reglamentàries vigents podrá
determinar l'expulsió de la persona becària, fet que serà comunicat pel personal
responsable de la Secció d'Arqueologia a esta Corporació Municipal, que després
d’escoltar a les parts, determinarà, si escau, el cessament immediat en el gaudi de la
beca.
12.7. Els drets i obligacions descrits en esta clàusula estan subjectes a qualsevol canvi
que puga ser necessari de prorrogar-se la situació de pandèmia ocasionada pel Covid19.

13. ABONAMENTS I JUSTIFICACIÓ
13.1. L'Ajuntament de València efectuarà el seu abonament per mitjà de transferència
bancària, sent la quantitat de 8.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
MP250 33600 48100 “Premis, beques, pensions d'estudi i investigació” dels
Pressupostos dels exercicis 2022 i 2023, segons expedient comptable
GASTOS/2022/0000016791, quedant condicionat el gasto al crèdit que finalment
s'incorpore per a la seua cobertura en el Pressupost municipal de 2023.
13.2. L'abonament de la quantitat de la beca es realitzarà d'acord amb els següents
percentatges:
- 20 % a l'inici de l'estudi.
- 30 % a mitjan estudi.
- 50 % a la finalització del treball, una vegada entregat el resultat de la investigació.
Per a l'abonament del segon i tercer pagament es demanarà informe a la prefectura de
la Secció d'Arqueologia que acreditarà el compliment de la persona becària del treball i
resultats d'acord a les normes de la present convocatòria.

14. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
La participació en esta convocatòria suposa la total acceptació d'estos termes i
condicions. La beca estarà subjecta a la normativa vigent.

