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L'Ajuntament de Dénia, amb la finalitat d'implementar els objectius de Dénia com a ciutat Unesco Creativa de la 
Gastronomia i contribuir al desenvolupament del seu Pla d'Acció «Dénia&Marina Alta #Tastinglife», convoca dues  
beques per als estudis de Màster en Arrossos i Alta Cuina Mediterrània http://masterarrocesyaltacocina.ua.es/ que es 
regiran per les bases següents: 
 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE DUES BEQUES PER AL CURS 2018-2019 PER A ESTUDIS DE MÀSTER EN 
ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 
INTRODUCCIÓ 
 
L'Ajuntament de Dénia, té entre els seus objectius aconseguir l'enfortiment del sistema alimentari local mitjançant la 
producció d'alimentació local, sostenible i mediterrània, la creació de canals directes de comercialització entre el 
productor i consumidor, el foment de l'emprenedoria agroalimentària i la recuperació de l'agricultura tradicional. A més, 
un altre dels seus pilars centrals és la promoció del turisme de qualitat mitjançant una oferta gastronòmica de qualitat, 
on la indústria de l'hostaleria i la restauració són fonamentals en aquest ecosistema alimentari i gastronòmic, el qual es 
basa en la promoció del territori i en la preservació del nostre patrimoni culinari. 
 
La ciutat de Dénia és coneixedora del projecte d'estudis de postgrau en gastronomia i alta cuina del Mediterrani de la 
Universitat d'Alacant, que té com a objectiu formar a professionals qualificats per a desenvolupar la seua carrera 
professional en el sector de la gastronomia i la restauració; i, d'aquesta manera, les estratègies col·laboratives entre 
ambdues institucions serviran per a consolidar una oferta formativa de gran interés en l'àmbit local, nacional i 
internacional, avançar cap a un model d'economia col·laborativa, creativa i local, basada en l'alimentació mediterrània, 
tradicional i innovadora, per a generar un coneixement científic de referència sobre la dieta i la gastronomia 
mediterrània. 
 
A més, el pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Dénia per a l'exercici 2018, estableix com a objectius, entre 
altres, els següents: 
 
- Donar suport a iniciatives culturals en l'àmbit de la gastronomia. 
- La investigació, recuperació i revaloració de patrimoni etnogastronòmic de Dénia. 
- El foment de l'actitud emprenedora entre els joves, així com el foment de la cultura de la innovació i de la creativitat en 
la ciutadania. 
- El suport a les iniciatives vinculades a la recuperació del nostre patrimoni etnogastronòmic i la seua posada en valor 
mitjançant iniciatives turístiques innovadores. 
 
Per la qual cosa, 
 
1.-Objectiu 
 
D’acord amb el que estableix el conveni específic entre la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament de Dénia per a la 
col·laboració en la formació i professionalització d'estudiants, es convoquen 2 beques per a cursar els estudis de 
Màster en Arrossos i Alta Cuina Mediterrània, aplicada durant el curs acadèmic 2018-2019. Una de les beques serà per 
a una persona aspirant amb caràcter júnior, i una altra per a una persona aspirant amb caràcter sénior. 
 
El procediment de concessió de les subvencions establides en aquesta convocatòria serà el de concurrència 
competitiva. 

http://masterarrocesyaltacocina.ua.es/
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El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de les beques objecte d’aquestes bases va a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 43210-48100, del pressupost general de l'Ajuntament de Dénia per a l'exercici 2018. 
 
2.- Perfil de l’alumant i requisits de les persones aspirants  
 

 Persones titulades en hostaleria, gastronomia amb inquietuds per a renovar-se i adquirir nous 
coneixements. 

 Xefs amb formació en cuina (certificats de professionalitat nivell 2 o superior). 

 Cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior en cuina. 

 Cuiners o cuineres amb una àmplia experiència professional amb inquietuds per a renovar-se i adquirir 
nous coneixements. 

 Podran ser destinatàries de les beques, les persones residents en qualsevol municipi de la Marina Alta. 

 Les persones aspirants a les beques hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció a l'Ajuntament de 
Dénia, i reunir els requisits següents: 
 

 Estar empadronades en qualsevol municipi de la Marina Alta, com a mínim des de fa 1 
any a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria. 

 No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa categoria o anàloga finalitat. 
 No estar incurs en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de 

beneficiàries assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

 Júnior: tindre igual, o menys, de 35 anys i 2 anys d'experiència laboral acreditada en 
l'àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia. 

 Sénior: tindre més de 35 anys i un mínim de 5 anys d'experiència laboral acreditada en 
l'àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia. 
 

3- La condició de persona becària no generarà cap relació laboral i/o administrativa ni amb la Universitat d'Alacant ni 
amb l'Ajuntament de Dénia. 
 
4- Durada i quantitat de la beca 
 

 El període que comprén aquesta beca és des d'octubre del 2018 fins a maig del 2019. 

 La quantitat de cadascuna de les beques serà de 4.000 € (quatre mil euros) el curs. 
 
5- Termini i formalització de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es presentaran per escrit en l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Dénia, 
telemàticament en la seu electrònica –OAC virtual de l'Ajuntament de Dénia 
https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=1 o bé en qualsevol dels llocs a què es refereix l'art. 16 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 15 dies naturals a 
partir de l'endemà al de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant, per conducte de la Base de dades Nacional de subvencions, d’acord amb l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 

https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=1
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 Els impresos de sol·licitud de beca estaran disponibles per a les persones interessades en l'oficina d'atenció ciutadana 
(OAC) de l'Ajuntament de Dénia o en la seu electrònica –OAC virtual de l'Ajuntament de Dénia www.deniacreative.city 
https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=1 o en www.deniacreative.city 
 
6.- La sol·licitud es presentarà acompanyada dels documents següents: 
 

 Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat de la persona sol·licitant. 

 Certificat o volant d'empadronament en qualsevol municipi de la Marina Alta. 

 Certificació o acreditació de l'experiència laboral mitjançant certificat de vida laboral expedit per la 
Seguretat Social. 

 Titulació requerida per a l'accés. 

 Currículum vitae. 

 Tots aquells documents que resulten necessaris per a acreditar els requisits específics i altres 
condicions establides en aquesta convocatòria, així com altres documents que la persona sol·licitant 
considere oportú adjuntar. 

 Tots els documents hauran de ser originals, o si escau, degudament compulsats. 
 
7- Criteris de valoració  
 
Les sol·licituds seran avaluades d’acord amb els següents criteris i barems i es tindrà en compte el criteri de paritat: 
 

a) Avaluació del currículum (70%): es valoraran especialment els mèrits relacionats amb la cuina mediterrània i 
d'autor en concret 

 Titulacions relacionades amb la gastronomia, la cuina i les arts culinàries (30%) 

 Experiència laboral acreditada (40%) 

 Cursos de formació impartits (10%) 

 Estades de formació (20%) 
b) Cursos de formació relacionats amb la cuina i la gastronomia (20%). 
c) Altres mèrits rellevants (10%). 

 

 Premis rebuts, coneixement d'idiomes i altres mèrits rellevants no indicats en els apartats anteriors. 
 

En cas d'empat de les persones aspirants, tindrà prioritat la que declare menor renda. 
 
A aquests efectes la persona interessada autoritza l'Ajuntament de Dénia a obtindre les dades de l'Agència Estatal 
Tributària, relatives a la renda de l'exercici 2017. Marcant la corresponent casella del formulari de sol·licitud, o en 
defecte d'això, aportarà còpia de la declaració de la renda de l'exercici 2017. 
 
 

8.- Resolució de les beques 
 

a) La selecció de les persones candidates serà realitzada per una comissió de selecció nomenada pel rector 
de la Universitat d'Alacant, especialitzada en gastronomia i arts culinàries, amb la composició següent: 
 

 PRESIDENTA: Sra. Ana Laguna Pérez 
 Suplent: Sra. Ana Zaragoza Martí 

http://www.deniacreative.city/
https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=1
http://www.deniacreative.city/
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 SECRETÀRIA: Sra. Ángeles Ruiz 
 Suplent: Sra. Rosario Ferrer Cascales 
  VOCAL: Sr. Josep Bernabeu Mestre 
 Suplent: Sr. José Antonio Hurtado Sánchez 
 VOCAL AJUNTAMENT DÉNIA: Sr. Joan Enric Gil Andrés 
 Suplent: Sr. Florentino Terrades Palacios 

 
b) Per a la resolució de les beques, en cas que la comissió ho estime oportú, es podrà citar a les persones 

candidates per a la realització d'una prova pràctica i/o entrevista personal per a contrastar i/o avaluar amb 
major precisió els mèrits al·legats. 

c) La comissió de selecció farà públiques les puntuacions obtingudes pels candidats, ordenades segons la 
puntuació final obtinguda i dirimint els possibles empats. 

d) La resolució definitiva serà publicada en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament de Dénia, així com en la seua 
pàgina web. 
 

 
9.- Pagament de les beques 
 
L'Ajuntament de Dénia ingressarà directament l'import de la beca en el corresponent compte bancari de la Universitat 
d'Alacant. 
 
  
10.- Obligacions de les persones que resulten adjudicatàries de la beca 

 
a) Seran obligacions de les persones que resulten beneficiàries de la beca de formació: 

 

 Acreditar el compliment dels requisits i condicions establits en les bases de la convocatòria. 

 Seguir durant el curs corresponent al període que comprén la beca, per ensenyament oficial, els 
estudis en què es troben matriculats. 

 Realitzar durant el període que comprén la beca un treball original de recerca i desenvolupament, 
la memòria del qual serà el Treball Final de Màster de l'estudiant. A més, haurà d'entregar una 
memòria de les activitats realitzades a la finalització del període que comprén la beca. 

 Complir amb les normes i instruccions marcades per la Universitat d'Alacant durant el 
desenvolupament de la beca. 
 

b) Els responsables dels serveis o centres corresponents comunicaran l'incompliment de qualsevol d’aquestes 
accions al president de la comissió de selecció, a l'efecte de l'obertura de l'expedient, que podrà concloure 
amb la revocació de la beca i la impossibilitat d'obtindre aquest benefici en el futur.  
 
 

11.- Renúncies 
 

a) La renúncia a la beca concedida, sense causa que ho justifique segons el parer de la comissió de selecció 
que la va atorgar, suposarà la impossibilitat de tornar a sol·licitar una ajuda d'aquestes característiques en 
el futur. 

b) En cas de renúncia en un termini menor de 15 dies, des de la incorporació de la persona becària, no 
reportarà dret a cap percepció econòmica. 
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c) En cas de produir-se renúncia a alguna beca, es podrà adjudicar al següent candidat segons l'ordre de 
prelació establit per la comissió de selecció. 
 
 

12.- Revocació 
 
Els responsables dels serveis corresponents comunicaran l'incompliment de qualsevol de les obligacions de la persona 
becària al president de la comissió de selecció, a l'efecte de l'obertura de l'expedient, que podrà concloure amb la 
revocació de la beca i la impossibilitat d'obtindre aquest benefici en el futur. 
 
 
13.- Protecció i cessió de dades 
 
 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Dénia 

Domicili del responsable 

Adreça: Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia 

CIF:P0306300E 

Correu electrònic: rpd@ayto-denia.es 

Telèfon: 965780100 

Delegat de protecció de 
dades 

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant: 

 Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es 

 Correu ordinari: Carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 

 03700 Dénia 

Finalitats 

Les finalitats d'aquest tractament són la gestió del concurs en totes les fases del seu 
cicle de vida. 

Aquest tractament pot elaborar perfils en tractar-se d'un concurs on s'estableixen 
qualificacions sobre les persones participants i les seues obres, mèrits o aportacions, 
sobre la base dels criteris de valoració establits en aquestes bases. 

Conservació de les dades 
Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la 
legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part 
de l'Administració pública. 

Legitimació/ Bases 
jurídiques 

Consentiment de la persona interessada. En cas que no atorgueu aquest 
consentiment, la sol·licitud no podrà ser atesa. 

- Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Dénia. 
- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions a l'Ajuntament 

de Dénia. 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- 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. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La concessió i quantia de les beques regulades en aquestes bases, estarà condicionada, a més del compliment dels 
requisits exigits, a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, habilitat per a aquesta finalitat en el pressupost 
general de l'Ajuntament de Dénia vigent per a l'exercici 2018. Es faculta a l'alcalde de l'Ajuntament de Dénia, per a 
dictar les normes que calguen per al desenvolupament del que disposen aquestes bases. 
 
 

Destinataris de les seues 
dades 

Entitats públiques o privades la concurrència de les quals siga necessària o legítima 
per al desenvolupament del concurs, incloent les persones que intervenen en la 
qualificació d'obres, mèrits i/o aportacions. 

Les vostres dades poden ser publicades en mitjans de comunicació, xarxes socials i 
pàgines web municipals, així com ser comunicades a mitjans de comunicació 
extramunicipals per a la seua possible publicació. 

Drets 

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del 
tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, podeu 
dirigir-vos a l'autoritat de control per a reclamar els vostres drets. 
 
Per a exercir aquests drets, heu de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Dénia, 
registre d'entrada, plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, indicant “responsable de 
protecció de dades”.  
 
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant: 

(1). Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf 
“domicili del responsable” en aquest mateix document. 

(2). Correu electrònic. Dirigit al responsable de protecció de dades, les dades de 
contacte del qual es troben en l'epígraf “responsable del tractament” en aquest 
mateix document. 
 

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la vostra identitat com a titular de les 
dades. Per a aquesta verificació, podeu triar entre aquestes dues opcions: 
 

(1). Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la vostra identitat (DNI, NIE, 
passaport). 

(1). Expressar el vostre consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la vostra 
identitat de forma telemàtica, per a això cal indicar el vostre nom i cognoms, el 
tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, passaport) i el número. En cas 
que no estiguen disponibles els serveis telemàtics, caldrà que aporteu 
fotocòpia del document acreditatiu de la vostra identitat. 


