PROJECTE D’ORDE , de de de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es convoquen beques per a la realització de cursos d’anglés a Irlanda i el Regne Unit durant el
segon semestre de 2015.

El coneixement d’un idioma estranger s’ha convertit en un dels objectius bàsics del sistema
educatiu, perquè contribuïx, d’una banda, a la formació integral de l’alumnat, i, de l’altra, perquè és
un valuós mitjà per a l’acostament a diferents realitats socioculturals.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, preveu entre els principis que la
inspiren el del compromís decidit amb els objectius educatius plantejats per la Unió Europea. Entre
estos hi ha el de millorar l’aprenentatge d’idiomes estrangers, augmentar la mobilitat i els
intercanvis i reforçar la cooperació europea.
La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, establix
en el seu preàmbul que el domini d’una segona o, inclús, una tercera llengua estrangera s’ha
convertit en una prioritat en l’educació com a conseqüència del procés de globalització en què
vivim, al mateix temps que es mostra com una de les principals mancances del nostre sistema
educatiu. Així mateix, assenyala que la Unió Europea fixa el foment del plurilingüisme com un
objectiu irrenunciable per a la construcció del projecte europeu. Per eixe motiu dóna suport al
plurilingüisme, redoblant els esforços per a aconseguir que els estudiants actuen amb fluïdesa,
almenys, en una primera llengua estrangera, de la qual el nivell de comprensió oral i lectora i
d’expressió oral i escrita resulta decisiu per a afavorir l’ocupabilitat i les ambicions professionals.
El Decret 127/2012, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no
universitària a la Comunitat Valenciana, també fa seues les conclusions del Consell Europeu i
establix en el seu preàmbul: “no es pot obviar que, en un món globalitzat, l’idioma anglés s’ha
convertit en la llengua vehicular imprescindible i ha arribat a estar omnipresent en molts dels
intercanvis socials, comercials i culturals”. Amb este interés, la Generalitat aspira a aconseguir una
educació plurilingüe efectiva que permeta l’alumnat adaptar-se a les exigències de la nova societat
del coneixement, en què el domini de l’anglés i altres llengües estrangeres es convertix en
ferramenta bàsica del progrés.
Per a aconseguir els fins marcats, el mateix decret establix, en l’article 6, els programes
plurilingües que hauran de regir les ensenyances obligatòries: el Programa Plurilingüe
d’Ensenyament en Valencià (PPEV) i el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC).
Ambdós programes plurilingües tenen com a objectiu assegurar, a la fi de l’educació bàsica,
l’adquisició per part de l’alumnat d’una competència lingüística igual en valencià i en castellà, així
com el domini funcional de la llengua anglesa. Amb este fi, en l’Educació Secundària Obligatòria,
en el Batxillerat i en la Formació Professional de grau mitjà, es caracteritzaran, a més de per
l’ensenyament en valencià i castellà, per l’ensenyança de continguts específics del currículum de,
com a mínim, una matèria o mòdul no lingüístic en anglés, amb l’autorització prèvia de
l’Administració educativa.

El vigent marc normatiu evidencia la importància de promoure i incentivar l’aprenentatge de
llengües estrangeres i la realitat social, econòmica, laboral i cultural actual, i fa necessari impulsar
mesures que fomenten una educació plurilingüe. El coneixement d’un idioma estranger amplia les
oportunitats laborals i de desenrotllament professional i personal dels estudiants i els acosta a altres
cultures.
A fi d’estimular l’interés de l’alumnat valencià per la llengua anglesa i brindar-li
l’oportunitat de practicar este idioma en un país estranger de parla anglesa i viure una experiència
educativa enriquidora, la conselleria competent en matèria d’educació, amb esta convocatòria de
beques, oferix la possibilitat de realitzar una estada educativa en l’estranger a l’alumnat d’Educació
Secundària Obligatòria menor d’edat i amb bon rendiment acadèmic, matriculat en qualsevol centre
docent sostingut amb fons públics de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de millorar la
competència lingüística en anglés.
Per tot això, emés un informe jurídic per l’Advocacia de la Generalitat, a proposta de la
Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, en virtut de les atribucions que em
conferix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l’article 7 del Decret
132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i l’article 160 de
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i
de Subvencions,
ORDENE

Primer. Convocatòria
Convocar 900 beques per a la realització de cursos d’anglés a Irlanda i el Regne Unit durant el
segon semestre de 2015, destinades a alumnat que durant el curs acadèmic 2014-2015 estiga
matriculat en 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria en centres docents sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Valenciana.
Segon. Bases i annexos
Aprovar les bases que han de regir esta convocatòria, que s’inclouen com a annex I, així com els
models de sol·licitud i renúncia, que figuren, respectivament, com a annexos II i III d’esta orde.
Tercer. Procediment d’adjudicació
Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva d’acord amb els criteris establits en
les bases de la convocatòria.
Quart. Finançament
Les estades educatives es finançaran amb càrrec al capítol II del pressupost de gastos de la
Generalitat per a 2015, per un import global màxim de 2.000.000 d’euros.
Este import podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, s’adopten mesures de no-disponibilitat que afecten el crèdit que el finança.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim jurídic de les beques
Esta convocatòria es regix pel que disposa el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel
qual es regula la concessió de beques.
Segona. Comissió Europea
Les ajudes convocades en esta convocatòria no necessiten ser notificades a la Comissió Europea,
perquè no complixen tots els requisits de l’apartat 1 de l’article 107 del Tractat de Funcionament de
la Unió Europea (TFUE), ja que estes no suposen cap avantatge econòmic atés que les persones a
qui van dirigides les subvencions no exercixen activitats econòmiques en què s’oferisquen al mercat
béns o servicis, per la qual cosa no hi ha possibilitat de falsejament de la competència.
Tercera. Dades personals
Les dades personals de les persones sol·licitants d’estes beques que siguen arreplegades durant la
instrucció del procediment seran incloses en un fitxer automatitzat de l’òrgan convocant, en els
termes i les condicions que es preveuen en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la llei orgànica esmentada.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Delegació i autorització
Es delega en el director general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística la facultat de resoldre
la convocatòria i concedir les beques a l’alumnat seleccionat, i se l’autoritza a adoptar les mesures
oportunes per al compliment i l’aplicació d’esta orde, i també per a resoldre i notificar totes les
incidències que es plantegen en la seua interpretació i execució.
Segona. Entrada en vigor
Esta orde produirà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Tercera. Recursos
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, este acte, que
posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició, o bé s’hi podrà
plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que
s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, de de 2015
La consellera d’Educació, Cultura i Esport,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

ANNEX I
Bases de la convocatòria de beques per a la realització de cursos d’anglés a Irlanda i el Regne
Unit durant el segon semestre de 2015
Primera. Objecte de la convocatòria
Es convoquen 900 beques per a realitzar cursos d’anglés, de tres setmanes de duració, a Irlanda o el
Regne Unit, amb estada en residència o en família, durant el segon semestre de 2015.
Segona. Destinataris
L’alumnat menor d’edat que durant el curs acadèmic 2014-2015 realitze estudis de 3r i 4t
d’Educació Secundària Obligatòria en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana.
Tercera. Naturalesa de la beca
L’adjudicació de la beca donarà dret a disfrutar d’un curs d’anglés amb estada de tres setmanes de
duració, a Irlanda o el Regne Unit, segons el programa que determina esta base, durant el segon
semestre de 2015.
El programa de les beques inclou:
1. Curs d’anglés de 25 hores de classes setmanals, amb estada a Irlanda o el Regne Unit i una
duració de tres setmanes.
2. Els cursos seran impartits per professorat natiu i titulat. Es proporcionarà el material didàctic
necessari per al desenrotllament del curs.
3. Estades en família o residència, en règim de pensió completa.
4. Realització d’activitats culturals, esportives i recreatives que afavorisquen el coneixement de
l’idioma i de la cultura del país.
5. Desplaçaments entre les capitals de província de la Comunitat Valenciana i el lloc de destinació
on es realitze el curs.
6. Assegurança d’accidents i assistència sanitària durant el viatge i l’estada.
7. Assistència durant el curs, proporcionada per monitors bilingües.
8. El programa no inclou diners de butxaca per a gastos personals.
9. El programa no garantix l’allotjament en habitacions individuals.
10. En el cas que qualsevol dels cursos previstos no poguera dur-se a terme per causes no
imputables a les persones becades, tindrà com a conseqüència la pèrdua del dret a disfrutar de la
beca.
Quarta. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils des de l’endemà de la publicació
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Quinta. Requisits de participació
1. Podran sol·licitar estes beques els alumnes que complisquen els requisits següents:
a) Ser major de 13 anys i menor de 18 anys.
b) Residir a la Comunitat Valenciana.
c) Estar matriculat durant el curs acadèmic 2014-2015 en un centre docent sostingut amb fons
públics ubicat a la Comunitat Valenciana i realitzar per primera vegada algun dels cursos següents:
– Tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria.
– Quart curs d’Educació Secundària Obligatòria
d) Haver realitzat durant l’any acadèmic 2013-2014 el segon curs o el tercer curs d’Educació
Secundària Obligatòria i complir els requisits següents:
– Que les assignatures s’hagen aprovat en la seua totalitat i no consten assignatures pendents de
cursos anteriors.
– Que la nota mitjana obtinguda en l’expedient acadèmic del curs 2013-2014 siga, com a mínim,
«set».
– Que l’idioma anglés s’haja estudiat durant el curs 2013-2014, i obtingut com a mínim la nota de
«set».
2. Les persones sol·licitants hauran de complir tots els requisits enumerats en l’apartat anterior en la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Sexta. Sol·licituds
1. Cada sol·licitant haurà de presentar, degudament omplida i firmada, una única sol·licitud, que
contindrà les dades que s’indiquen en l’annex II de la present convocatòria acompanyada de la
documentació que s’indica en la base sèptima.
En el cas que una mateixa persona presente diverses sol·licituds, només serà vàlida l’última
sol·licitud que segons l’orde cronològic arribe a l’òrgan competent per a resoldre la convocatòria.
2. Les persones sol·licitants hauran d’omplir per via telemàtica el formulari de sol·licitud que
apareix
en
l’adreça
d’Internet
que
s’indica
a
continuació:
<http://www.cece.gva.es/eva/es/inno_convocaproyectos.htm>.
Les persones sol·licitants hauran d’imprimir totes les pàgines del justificant de sol·licitud, que
hauran de ser generades una vegada registrada la sol·licitud del formulari esmentat anteriorment, i
les presentaran amb les corresponents firmes originals en el Registre General de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, situat a l’avinguda de Campanar, número 32, 46015 València, o en els
registres de les direccions territorials de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:
– Alacant, carrer de Carratalá, 47, 03007 Alacant.
– Castelló, avinguda del Mar, 33, 12003 Castelló de la Plana.
– València, carrer de Gregorio Gea, 14, 46009 València.
També podran presentar-se en els llocs assenyalats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Quan es presenten en una oficina de correus, es realitzarà en la forma establida reglamentàriament i,

en tot cas, en sobre obert, a fi que l’exemplar destinat a la conselleria d’Educació, Cultura i Esport
siga datat i segellat. En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l’oficina de correus

corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tinga entrada en el
Registre General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
El manual del procediment per a l’ompliment de la sol·licitud estarà disponible en la següent adreça
d’Internet: <http://www.cece.gva.es/eva/es/inno_convocaproyectos.htm>.
3. En la sol·licitud hauran d’indicar-se les opcions que interessen per orde de preferència, i quedaran
excloses aquelles que no s’hi assenyalen.
4. L’autorització expressa que figura en l’apartat H del annex II haurà d’omplir-se i firmar-se per
tots els membres de la unitat familiar perquè la conselleria d’Educació, Cultura i Esport puga
efectuar la comprovació de les seues dades d’identitat i residència, a través del Sistema de
Verificació de Dades d’Identitat i Residència, així com sol·licitar d’ofici a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària la informació fiscal corresponent a l’exercici 2013, de conformitat amb
el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitats pel mateix
interessat, l’òrgan instructor estarà facultat per a realitzar totes les actuacions que resulten
necessàries per a verificar-les.
Si hi haguera dificultats tècniques que impediren o dificultaren la cessió de les dades per part de
l’Administració tributària, podrà requerir-se la presentació del certificat resum de la declaració
anual de l’IRPF o el certificat d’imputacions, si és el cas, dels membres computables de la família.
Es consideren membres de la unitat familiar l’alumne o alumna, el pare, la mare, el tutor o tutora o
persona encarregada de la guarda i protecció del menor, els germans solters menors de vint-i-cinc
anys i que convisquen en el domicili familiar a 31 de desembre de 2014, o els de major edat quan es
tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares
que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors a eixa data.
En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideren
membres computables el cònjuge o, si és el cas, la persona a qui s’estiga unit o unida per anàloga
relació, així com els fills, si n’hi ha.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre computable aquell
d’ells que no convisca amb qui sol·licite la beca, sense perjuí que en la renda familiar s’incloga la
seua contribució econòmica.
Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o
persona unida per anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Sèptima. Documentació
La persona sol·licitant haurà de presentar la documentació que corresponga de la que s’indica
continuació:
1. Sol·licitud degudament omplida i firmada que haurà d’omplir-se i imprimir-se des de la següent
adreça d’Internet: <http://www.cece.gva.es/eva/es/inno_convocaproyectos.htm>.
A l’efecte d’omplir l’autorització de l’apartat H de la sol·licitud s’haurà de tindre en compte el que
disposa l’apartat 4 de la base sexta d’esta convocatòria.
2. Si l’interessat o algun membre de la unitat familiar no prestara el seu consentiment per a efectuar
les comprovacions de les dades d’identitat i residència a través del Sistema de Verificació de Dades
d’Identitat i Residència, així com de la informació fiscal, corresponents a l’any 2013, d’acord amb
el que establix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per

l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, haurà d’aportar la documentació següent:
Dades d’identitat
a) En cas de ser de nacionalitat espanyola: document nacional d’identitat (DNI). Si algun membre
de la unitat familiar és menor de 14 anys o té 14 anys, i no disposa de DNI, s’aportarà fotocòpia
confrontada dels fulls del llibre de família en què figuren el titular o titulars i d’aquells on estiguen
anotats els menors.
b) En cas de ser ciutadans d’un estat membre de la Unió Europea o que forma part de l’Espai
Econòmic Europeu: certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers o, si és el cas,
certificat del dret de residir amb caràcter permanent. En qualsevol dels dos casos, s’haurà d’aportar
el passaport o el DNI.
c) Els familiars dels assenyalats en les lletres a i b anteriors que no siguen al seu torn espanyols o
ciutadans d’un estat membre de la Unió Europea o que forma part de l’Espai Econòmic Europeu:
targeta de residència de familiar no comunitari de ciutadà de la Unió Europea, o , si és el cas,
targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la Unió.
d) Les persones que no es troben en cap dels supòsits anteriors: targeta d’identificació d’estranger.
Residència
a) Original, còpia compulsada o autentificada del certificat d’empadronament.
Tota la documentació que es presente haurà de ser còpia compulsada autentificada o original, vàlida
i estar en vigor. En el cas que hi haja algun document caducat, serà necessari presentar-ne còpia
junt amb el resguard d’haver-ne sol·licitat la renovació.
Renda
Declaració de la renda o sol·licitud de devolució de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques corresponent a l’exercici 2013.
3. L’òrgan instructor comprovarà d’ofici que la persona sol·licitant està matriculada en el curs
acadèmic 2014-2015 en un centre docent sostingut amb fons públics ubicat a la Comunitat
Valenciana, cursant 3r o 4t d’Educació Secundària Obligatòria.
4. L’òrgan instructor comprovarà d’ofici que la persona sol·licitant, en relació amb el curs acadèmic
2013-2014, complix els requisits establits en la base quinta, apartat d.
En el caso de que el solicitante de la beca haya realizado el curso 2013/2014 en un centro docente
sostenido con fondos públicos ubicado en una Comunidad Autónoma distinta de la Comunitat
Valenciana o en un centro docente privado, deberá aportar:
a) Certificación académica del curso realizado, en la que consten las asignaturas cursadas, las
calificaciones obtenidas, la nota media y el año académico.
En el cas que el sol·licitant de la beca haja realitzat en l’estranger el curs 2013-2014, haurà
d’aportar:
a) Credencial de convalidació d’estudis expedida pel Ministeri d’Educació.
b) Certificació acadèmica del curs realitzat, en què consten les assignatures cursades, les
qualificacions obtingudes, la nota mitjana i l’any acadèmic.
5. Si en l’autorització de l’apartat H de la sol·licitud figuren germans majors de vint-i-cinc anys que
acrediten discapacitat física, psíquica o sensorial, o ascendents dels pares que convisquen en el
domicili familiar a 31 de desembre de 2014: document acreditatiu del grau de minusvalidesa en el
primer cas i certificat d’empadronament acreditatiu de la convivència a eixa data, en ambdós casos.
6. Si en l’autorització de l’apartat H de la sol·licitud apareix únicament un dels progenitors de la
persona sol·licitant, haurà de justificar-se:
– En cas de separació legal o divorci, per mitjà de fotocòpia confrontada del document judicial que
ho acredite i, si és el cas, del conveni regulador aprovat.
– La viudetat s’acreditarà per mitjà de fotocòpia confrontada del full del llibre de família on aparega
el registre d’esta circumstància.
– La resta de famílies monoparentals es justificaran per mitjà de fotocòpia confrontada dels fulls del
llibre de família on figuren el titular o titulars i els fills; a més d’això, s’haurà d’aportar un certificat
d’empadronament que acredite la convivència de la unitat familiar a data 31 de desembre de 2014.
7. En el cas de tutela o acolliment de menors, s’haurà d’aportar el document judicial o administratiu

per mitjà del qual s’hagen acordat o autoritzat tals relacions, acompanyat, si és el cas, del
corresponent escrit de formalització de la relació.
8. En el cas que la sol·licitud de beca siga formulada per persones que formen part de famílies de
què l’Administració Tributària no dispose de dades o en què els ingressos a acreditar procedisquen
d’un país estranger, haurà d’aportar-se informació fefaent sobre la situació econòmica de renda i
patrimoni de la família.
9. Els menors emancipats que al·leguen vida independent respecte dels seus pares o tutors hauran
d’acreditar fefaentment esta circumstància a 31 de desembre de 2014, així com els mitjans
econòmics amb què comptaven en la data esmentada.
Tots els documents a què es referix esta base que aporten els sol·licitants o els altres membres de la
unitat familiar, i que hagen sigut expedits en l’estranger, hauran d’ajustar-se als requisits següents:
a) Hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per a això, d’acord amb
l’ordenament jurídic del país que es tracte.
b) Hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, per mitjà de la postil·la del
Conveni de l’Haia. Este requisit no s’exigirà als documents expedits en els estats membres de la
Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu per les autoritats competents
dels estats mencionats.
c) Hauran d’anar acompanyats, si és el cas, de la corresponent traducció jurada al castellà.
Tota la documentació indicada en els apartats anteriors que no siga original haurà de ser
compulsada. En cas contrari, es considerarà no presentada, amb el previ requeriment de l’esmena
d’acord amb el que establix la base octava d’esta orde.
Octava. Esmena de les sol·licituds
1. Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en compliment del que disposa
l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’òrgan instructor del procediment publicarà en la
pàgina
web
de
la
Conselleria
d’Educació,
Cultura
i
Esport,
<http://www.cece.gva.es/eva/es/inno_convocaproyectos.htm>, una relació dels interessats que
hagen d’esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius que s’hi especifiquen, amb
indicació que si en un termini de deu dies no ho fan, se’ls considerarà desistits de la seua sol·licitud,
amb la prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de la Llei
30/1992.
2. La documentació requerida es presentarà de la mateixa manera que disposa la base sexta per a la
presentació de les sol·licituds.
Novena. Exclusions i incompatibilitats
1. Quedaran desestimades les sol·licituds d’aquelles persones que no complisquen algun o alguns
dels requisits exigits en la base quinta.
2. No podran accedir a estes beques les persones que hagen disfrutat d’alguna beca d’idiomes en
l’estranger concedida per la Generalitat o per altres administracions públiques l’any 2014.
3. Serà incompatible el gaudi durant l’any 2015 d’una altra beca de semblants característiques a
l’oferida en esta convocatòria. A estos efectes, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport es
reserva la facultat de contrastar les dades aportades per cada sol·licitant amb les que estiguen en
poder de les administracions públiques.
4. En el cas en què es detectara, en qualsevol moment del procediment, falsedat en les dades de la
persona sol·licitant o en la documentació aportada, es procedirà a la revocació de la beca.
Deu. Criteris d’adjudicació
1. La puntuació de les sol·licituds s’obtindrà atenent els criteris de valoració de l’expedient
acadèmic i de la situació socioeconòmica. Correspon un 40% al primer criteri, i un 60% al segon
criteri. La puntuació màxima possible és de 20 punts.

2. La valoració de l’expedient acadèmic es farà aplicant a la nota mitjana del curs 2013-2014 la
ponderació següent:
de 7 a 7,99 = 6 punts
de 8 a 8,99 = 7 punts
de 9 a 10 = 8 punts
3. La valoració econòmica s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2013 de cada un dels
membres computables de la unitat familiar que obtinga ingressos de qualsevol naturalesa, de
conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la
resta de normes vigents en matèria tributària. El càlcul dels ingressos es farà de la manera següent:
3.1. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagen presentat
declaració o sol·licitud de devolució de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, se
sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi.
3.2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguen ingressos
propis i no hagueren presentat declaració, per no estar obligats a això, ni hagueren sol·licitat
devolució, se sumaran els ingressos íntegres obtinguts, minorats en la quantia corresponent a
la reducció per rendiments del treball (3.700 €) i per discapacitat de treballadors actius.
3.3. La puntuació s’obtindrà de dividir la renda familiar entre tots els membres de la família.
D’acord amb la quantitat obtinguda a partir d’esta divisió, s’atorgarà la puntuació següent:
Fins a 5.500 €
12 punts
Fins a 6.500 €
11 punts
Fins a 7.500 €
10 punts
Fins a 8.500 €
9 punts
Fins a 9.500 €
8 punts
Fins a 10.500 €
7 punts
Fins a 11.500 €
6 punts
Fins a 12.500 €
5 punts
Fins a 13.500 €
4 punts
Fins a 14.500 €
3 punts
Fins a 15.500 €
2 punts
Fins a 16.500 €
1 punt
3. La situació que s’ha de valorar per a comptabilitzar la puntuació econòmica és la de l’exercici
2013, per la qual cosa no es tindrà en compte qualsevol variació produïda després del 31 de
desembre de 2013.
4. Si es produïxen empats, les beques s’adjudicaran segons els criteris següents, i per este orde:
a) Haver obtingut major nota en l’assignatura d’anglés en el curs 2013-2014.
b) Haver obtingut major nota mitjana en el curs 2013-2014.
c) L’orde alfabètic dels cognoms. La lletra d’inici des de la qual es comptarà el desempat serà la que
establisca la resolució de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per la qual es
determina la lletra per a fixar l’orde d’intervenció dels aspirants a les proves selectives que se
celebren durant l’any 2015 o, a falta d’això, la corresponent a l’any 2014.
Onze. Comissió avaluadora
1. Als efectes previstos en esta orde, es constituirà una única comissió de valoració que realitzarà
l’estudi i valoració de les sol·licituds, així com la proposta de concessió de beques als interessats.
2. La Subdirecció General d’Innovació i Qualitat Educativa, com a òrgan instructor, posarà a
disposició de la comissió les sol·licituds presentades perquè siguen examinades i valorades.
3. La comissió de valoració estarà constituïda per:
a) President/a:
El/la cap del Servici d’Innovació i Qualitat, o persona que delegue.
b) Vocals:

– Dos tècnics/iques del Servici d’Innovació i Qualitat.
–Un/a inspector/a d’educació designat per la Inspecció General d’Educació.
–El/la cap del Servici d’Ensenyança en Llengües, o persona que delegue.
–El/la cap de la Secció de Gestió de Convocatòries d’Innovació de la Direcció General d’Innovació,
Ordenació i Política Lingüística, que actuarà com a secretari o secretària, amb veu però sense vot.
4. La comissió, que actuarà conforme disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, tindrà facultats per a resoldre tots els dubtes que apareguen en la interpretació de les bases.
5. La comissió de valoració actuarà d’acord amb els criteris de valoració i puntuació previstos en les
bases d’esta convocatòria.
Dotze. Resolució de la convocatòria
1. La comissió avaluadora, una vegada finalitzat el procés, ordenarà les sol·licituds presentades en
funció de la puntuació obtinguda i proposarà l’adjudicació de les beques per orde de puntuació. Els
qui, a pesar de complir tots els requisits, no hagueren obtingut beca, quedaran en la llista d’espera
en cada una de les opcions sol·licitades.
2. La comissió publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la relació
provisional de beques adjudicades, la llista d’espera i la relació de persones no seleccionades amb
indicació dels motius.
3. S’establix un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la
relació provisional mencionada en el punt 2 d’esta mateixa base per a:
a) Presentar les al·legacions que es consideren oportunes. Estes al·legacions, si és el cas, es
presentaran per mitjà d’un escrit adreçat al Servici d’Innovació i Qualitat de la Direcció General
d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, en els llocs assenyalats en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Una còpia de l’escrit d’al·legacions degudament registrat o, si és el cas, amb
el segell de correus estampat, es remetrà a l’adreça de correu electrònic següent:
<innovacion@difusio.gva.es>.
b) Remetre, en cas de no voler disfrutar de la beca, un escrit en què es faça constar que no accepta
la beca adjudicada. L’escrit s’adreçarà a la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política
Lingüística. Una còpia de l’escrit de no-acceptació de la beca degudament registrat o, si és el cas,
amb el segell de correus estampat, es remetrà a l’adreça de correu electrònic següent:
<innovacion@difusio.gva.es>. En cas de no enviar este escrit, s’entendrà que accepta la beca
adjudicada.
4. Una vegada transcorregut el termini establit en el punt anterior, comprovats els escrits de
desistiment, estudiades i, si és el cas, ateses les al·legacions presentades, la comissió avaluadora
informarà de la llista de persones seleccionades l’òrgan instructor del procediment, que elevarà la
proposta definitiva a la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, la qual
resoldrà la convocatòria per delegació de la consellera.
5. La resolució de la convocatòria amb l’adjudicació de les beques es publicarà en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
6. D’acord amb l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el termini màxim per a resoldre
esta convocatòria és de tres mesos des de la data d’efectes d’esta. Una vegada vençut el termini
sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar
desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons s’establix en l’article 55 de la
Llei 9/2001, de 21 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d’organització de la Generalitat.

Tretze. Drets i obligacions de les persones beneficiàries
1. Les persones que resulten adjudicatàries d’alguna d’estes beques tindran dret a:
a) Disfrutar d’una estada de tres setmanes per a realitzar un curs d’anglés a Irlanda o el Regne Unit,
d’acord amb el programa definit en la base tercera de la convocatòria i amb càrrec al pressupost de
la Generalitat de l’any 2015.
2. Les persones que resulten adjudicatàries d’alguna d’estes beques estaran obligades a:
a) Presentar la documentació i complir els tràmits previstos en la resolució d’adjudicació.
b) Realitzar l’activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de duració. La
no-realització de l’activitat, excepte en casos de força major, implicarà que el beneficiari haurà de
fer-se càrrec de la gestió i gastos del viatge de retorn al seu domicili des del país de destinació.
c) Complir les lleis del país de destinació, així com les normes de l’organització en el centre
d’estudis, els seus horaris, l’assistència a classe i qualsevol altra relacionada amb la disciplina. En
cas contrari, i depenent de la gravetat dels fets, els beneficiaris podran ser expulsats del programa, i
en este cas assumiran els gastos del seu viatge de tornada.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport no es farà responsable de les pernoctacions fora del lloc
de residència durant el curs, de les eixides ni de les diverses activitats que les persones becades
pogueren dur a terme per iniciativa pròpia o induïdes per persona no autoritzada. Els danys que, en
el desenrotllament d’actuacions particulars, es pogueren causar a tercers, seran assumits pels seus
representants legals.
d) Comunicar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la concessió d’una altra beca per a
l’estudi d’idiomes, per part de qualsevol administració pública, en el termini de deu dies, a comptar
del moment en què tinga coneixement de la concessió.
e) Complir les obligacions específiques d’esta convocatòria i totes les que es troben previstes per al
règim de subvencions i ajudes públiques que siguen aplicables a esta orde, de conformitat amb el
que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.
2. L’incompliment de les obligacions esmentades podrà donar lloc a la pèrdua del dret de disfrutar
de la beca adjudicada.
Catorze. Modificacions, renúncies i devolucions
1. No s’admetran permutes ni qualsevol altra variació de la beca adjudicada, excepte per als
supòsits específicament regulats en esta orde.
2. Per causes justificades podrà autoritzar-se la incorporació o tornada del curs en dates diferents de
les generals, sempre que no supose més de quatre dies de variació. Els gastos originats seran a
càrrec de la persona becada.
3. La renúncia a la beca adjudicada haurà de presentar-se per escrit en el model que figura en
l’annex III i, segons la causa i la data de la renúncia, tindrà les conseqüències següents:
– La no-presentació en el lloc, la data i l’hora establits per a l’inici de l’activitat, sense comunicació
prèvia a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, implicarà la renúncia a la beca adjudicada i
suposarà l’incompliment de l’obligació de realitzar l’activitat objecte de la subvenció establida en la
base tretze, 1.a, excepte en casos de força major degudament justificats.
– La interrupció de l’activitat per part de la persona becada, per causes justificades però no cobertes
per la pòlissa d’assegurança, suposarà que es faça càrrec personalment dels gastos que es pogueren
ocasionar, com ara els de transport per tornada anticipada.
– La renúncia voluntària una vegada iniciat el curs suposarà l’incompliment de l’obligació de
realitzar l’activitat objecte de la subvenció, establida en la base tretze, 1.b.
Quinze. Acceptació de les bases
La participació en esta convocatòria implica l’acceptació de les bases que la regulen.

València, 19 de maig de 2015
EL DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ,
ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Juan Pablo Valero García

