
 

AJUNTAMENT BANYERES DE MARIOLA 
Plaça Ajuntament, 1   03450 BANYERES DE MARIOLA 

Tel. 966 567 315  -  966 567 475  -  Fax 965 566 668 

C.I.F.: P-0302100-C 

 

1 
 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 

PROJECTE “OPORTUNITAT JOVE – PROFESSIONAL – 

FES PART DEL CASAL”  

Les següents bases emmarquen la convocatòria referent a la consecució del 

“Oportunitat jove - professional - Fes part del Casal”, inclòs dins del programa, 

“Oportunitat Jove”, de l’Àmbit “Mon Laboral” al Pla Municipal de Joventut 2023-

2026 (ara en davant, “Pla Jove”) elaborat des de la Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament de Banyeres de Mariola. 

Aquest projecte pretén impulsar el talent i les competències professionals de les 

persones joves d’entre 18 i 30 anys nascudes i/o residents a Banyeres de Mariola 

donant l’oportunitat de que duguen a terme projectes d’intervenció 

socioeducativa de l’educació no formal destinats a la població jove del municipi, 

que s’incloguen dins dels àmbits d’acció del Pla Jove.  

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Constitueix l’objecte d’aquesta convocatòria la presentació d’un o varis projectes 

d’intervenció socioeducativa elaborats per persones joves d’entre 18 i 30 anys 

nascudes i/o residents a Banyeres de Mariola. Els projectes presentats passaran 

per un procés de selecció del qual s’escollirà un projecte que podrà ser 

desenvolupat dins de l’exercici de l’any 2023. El cost màxim de la intervenció 

serà de 1.000 €, quantia inclosa dins de la partida pressupostària de la Regidoria 

de Joventut i destinada específicament per a aquest fi.  

2. REQUISITS DE LES PERSONES INTERESSADES 

a) Persones joves d’entre 18 i 30 anys (nascudes entre l’any 1993 i el 2005) 

que hagen nascut i/o siguen residents al municipi de Banyeres de Mariola. 

b) Posseir titulació en Formació Professional, Grau i/o Màster universitari. 

c) Posseir experiència (professional, voluntariat, associacionisme i/o 

activisme) justificable d’almenys un any en intervenció psicosocial, 

artística, cultural, de salut  i/o mediambiental, preferentment amb població 

adolescent i jove. 
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Per a ser admeses les persones autores dels projectes hauran de reunir 

obligatòriament el requisit A. Els requisits B i C no són excloents, però si serà 

obligatori comptar al menys amb un d’ells. 

3. REQUISITS DELS PROJECTES.  

Tots els projectes que es presenten a aquesta convocatòria hauran d’ajustar-se 

obligatòriament al contingut, metodologia, pressupost, estructura i format que 

s’exposen a continuació.  

3.1. Contingut. 

Els projectes a presentar hauran de ser projectes d’intervenció socioeducativa 

basats en l’educació no formal i que s’emmarquen en l’oci educatiu i l’educació 

en valors.  

Les intervencions plantejades hauran d’estar dirigides a la població jove de 

Banyeres de Mariola, concretant una o vàries franges d’edat (12 a 13 anys, 14 a 

17 anys, 18 a 22 anys, 23 a 26 anys, 27 a 30 anys). Les actuacions hauran 

d’estar dissenyades per a la participació de 10 joves com a mínim, tractant-se 

d’un nombre menor en el cas d’intervencions personalitzades i adaptades a 

grups de joves amb necessitats específiques.  

El contingut del projecte haurà d’estar basat en els resultats de l’anàlisi de la 

realitat juvenil del Pla Jove, pel que s’hauran de proposar intervencions que 

perseguisquen objectius concrets destinats a cobrir les necessitats de la població 

jove del municipi. Per això, els projectes hauran d’estar relacionats amb un o 

varis programes i projectes dins dels àmbits d’intervenció del Pla Jove.  

Tot i així, es podran presentar projectes que no estiguen inclosos en els 

programes nomenats, sempre que s’adeqüen als objectius generals i a les 

necessitats detectades nomenades en cada programa.  

Els programes i projectes als que es podran adreçar les propostes d’aquesta 

convocatòria són els que es nomenen a continuació, tots desenvolupats i 

especificats al Pla Jove publicat al BOP Nº29 del 10/02/2023:  
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ. 

 Programa “PAREM ELS PEUS AL BULLYING”: projecte “STOP 

BULLYING”. 

 Programa “BANYERES EDUCA”: projecte “REFORÇ EDUCATIU PER A 

TOTS I TOTES” projecte “TÈCNIQUES D’ESTUDI” i projecte “CASTELLÀ 

I VALENCIÀ PER A TOTS I TOTES”. 

OCI I TEMPS LLIURE. 

 Programa “OCI EDUCATIU I RECREATIU”: projecte d’oci educatiu “VIU 

L’ESTIU”. 

SALUT.  

 Programa “(RE) CONEGUEM LA SALUT MENTAL”: projecte de 

conscienciació, sensibilització i formació en Salut Mental per a joves. 

 Programa “ESCOLA D’EMOCIONS”: projecte “ESCOLA D’EMOCIONS 

JOVE”. 

 Programa de prevenció de conductes addictives: tots els projectes.  

 Programa de prevenció dels TCA: Taller sobre imatge corporal, cànons 

de bellesa i Xarxes Socials. 

 Programa de Salut sexe-afectiva: Projecte “TALLERS DE TENDRESA”. 

 Programa “ESTIL DE VIDA SALUDABLE”: projecte “ALIMENTACIÓ 

SALUDABLE I CONSCIENT”. 

BENESTAR SOCIAL. 

 Programa “EDUCACIÓ EN VALORS. INTERCULTURALITAT I 

CONSCIÈNCIA SOCIAL”: projecte “EDUQUEM PER LA 

INTERCULTURALITAT”. 

 Programa “EDUCACIÓ EN VALORS. DIVERSITAT, IGUALTAT, 

INTERSECCIONALITAT I PERSPECTIVA DE GÈNERE”: tots els 

projectes.  

MEDI AMBIENT. 
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 Programa “SOM NATURA EDUCA. Educació Ambiental Jove”: tots els 

projectes.  

 Programa “SOM NATURA. Contactem amb la natura”: tots els projectes.   

3.2. Metodologia. 

La proposta metodològica per a desenvolupar el projecte haurà de remetre’s als 

models metodològics en el marc de la pedagogia social i l'educació social. En 

particular, es podran atendre a ferramentes metodològiques que es donen en 

l'àmbit de l'animació sociocultural i/o en la integració social, que s’atenen, per 

exemple, als models hermenèutic, interpretatiu o cultural, emancipatori i soci-

crític. 

3.3. Pressupost. 

La quantia disponible dins de la partida pressupostària de la Regidoria de 

Joventut per al desenvolupament de la intervenció proposada en aquest projecte 

serà de 1.000 €. Per aquesta raó, el pressupost de la intervenció haurà d’ajustar-

se a aquesta quantia màxima (incloent el descompte del % d’I.R.P.F.). La 

intervenció proposada estarà exempta d’I.V.A., d'acord amb l'Article 20. U. 

Apartat 9. de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del "Impost sobre el Valor 

Afegit”. 

3.4. Estructura.  

El projecte ha de seguir la següent estructura:  

1. Definició de la proposta (Què es vol fer?): resum de la idea central del 

projecte. 

2. Justificació (Per què es vol fer?): exposició dels antecedents i les 

necessitats detectades que fonamenten la proposta d’intervenció, enllaçant-ho 

amb l’àmbit específic i el programa i/o projecte del Pla Jove al que s’adreça. 

3. Objectius generals i específics (Què es vol aconseguir?): enumeració 

dels objectius generals del programa al que es vincula el projecte i els objectius 
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específics que es pretén aconseguir amb la intervenció proposada. Els objectius 

han de ser clars, concrets, realistes i mesurables. 

4. Metodologia (Cóm va a fer-se?): definició del model d’intervenció 

socioeducativa al qual s’ajusta la proposta a nivell global, així com de les 

ferramentes metodològiques (tècniques, dinàmiques, instruments, etc.) que van 

a utilitzar-se per desenvolupar les accions plantejades. També cal explicar el 

procés que es durà a terme al llarg de la intervenció, emmarcant les sessions i/o 

activitats corresponents, nomenant les sessions i determinant la duració de 

cadascuna. 

5. Població destinatària (Per a qui va dirigit?): determinació de la franja 

d’edat a la que va adreçada la intervenció així com el màxim de persones 

participants i les especificitats del col·lectiu i/o grup de joves destinatari, si fos el 

cas.  

6. Cronograma (Quan s’ha de fer?): temporalització de la intervenció 

proposada, ubicant les sessions al llarg d’un termini de temps determinat. Si 

escau, es pot especificar l’estació, el mes de l’any i/o les dates específiques. 

7. Localització (On s’ha de fer?): delimitació del lloc on es desenvoluparà 

la proposta, detallant les característiques necessàries de l’espai si escau.  

8. Recursos humans i materials (A qui i què es necessitarà?): definició 

del personal que desenvoluparà la intervenció així com els materials que seran 

necessaris per a dur-la a terme.  

9. Pressupost (Quant costarà?): divisió del cost de les hores de servei de 

cada acció, els materials utilitzats i tot allò que es considere important diferenciar.  

10. Avaluació (Com s’avaluarà?):  proposta d’un mètode d’avaluació que 

valore el grau de satisfacció de la gent jove participant en relació a l’acció 

proposada (proposta d’avaluació obligatòria). Es podrà proposar també un 

sistema d’avaluació per a detectar el nivell de consecució dels objectius 

proposats, valorant així la efectivitat de la metodologia aplicada (opcional). 
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3.5. Format.  

El projecte ha de seguir el següent format:  

- Extensió d’un mínim 5 de pàgines i màxim de 10 pàgines amb una cara. La 

portada es compta apart. 

- Format d’escriptura amb font Arial 12, interlineat d’1,5 línies i paràgraf 

justificat, sense errors ortogràfics. 

- Format d’arxiu en PDF, nomenant-lo amb les dades de la persona 

interessada “cognoms_nom_oportunitatjove”  

La portada haurà d’incloure les següents dades:  

- Nom del projecte 

- Nom i cognoms de l’autor/a 

- DNI 

- Data de naixement 

- Contacte: nº de telèfon i correu electrònic.  

4. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PROJECTES.  

4.1. Sistema de selecció. 

El procés selectiu serà realitzat per un jurat (descrit al punt 4.3.).  

Aquest procés seguirà dos fases: 

- Fase 1. Valoració del projecte redactat (màxim 30 punts). En aquesta fase 

es seleccionaran els tres projectes amb més puntuació. Aquesta fase serà 

eliminatòria.  

- Fase 2. Valoració de l’exposició del projecte (màxim 20 punts). Els tres 

projectes més puntats hauran de ser exposats davant del jurat, el qual podrà 

realitzar preguntes sobre el mateix.  

El període de valoració del projecte redactat serà de 7 dies hàbils des del 

moment de finalització del període de presentació dels projectes. El 8é dia es 

publicarà la llista amb els persones autores dels projectes i les puntuacions 

corresponents, a través del web de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola 
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(www.portademariola.com). A continuació, es farà una convocatòria dirigida a 

les persones autores dels tres projectes més puntuats. Una vegada realitzades 

les exposicions i la valoració de les mateixes, es publicarà la resolució nomenant 

de la persona autora del projecte amb més puntuació a la pàgina web de 

l’Ajuntament. 

4.2. Criteris de valoració.  

Els criteris de valoració del projecte redactat són: 

- Adequació del contingut del projecte en relació als àmbits, programes i/o 

projectes del Pla Jove (màxim 5 punts). 

- Adequació dels objectius específics i el model metodològic proposat a les 

necessitats a cobrir i a l’acció proposada (màxim 15 punts). 

- Aplicació de models i ferramentes metodològiques d’intervenció 

socioeducativa (màxim 10 punts). 

Els criteris de valoració de l’exposició del projecte són:  

- Justificació de l’adequació del projecte a la realitat juvenil (màxim 10 

punts).  

- Claredat de l’exposició dels continguts del projecte (màxim de 10 punts). 

En cas d'empat en puntuació total dels projectes, la decisió del Regidor tindrà el 

vot de diferència. 

No es valoraran aquells projectes que no s’adeqüen en forma i contingut a 

l’establert en aquestes bases. 

Els projectes presentats hauran de ser originals, entenent per projecte original 

aquell que es de la pròpia autoria i no ha sigut copiat, reproduït, ni imitat, en tot 

o en part, d'un altra autoria.   

4.3. Jurat.  

El jurat estarà composat per l’equip tècnic de la Regidoria de Joventut (Tècnica 

de Joventut i Coordinadora Juvenil) i persona de l’equip tècnic de la Regidoria 

de Benestar Social (Educadora Social). 
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Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Al presentar-se a aquesta 

convocatòria, les persones autores del projecte renuncien expressament a 

l'exercici de tota mena de reclamacions contra les resolucions del jurat. 

5. PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES.  

Les persones interessades hauran de presentar els projectes per mitjà del correu 

electrònic a la direcció joventut@portademariola.com. 

El termini  de presentació serà a partir del dia següent de la publicació d’aquesta 

convocatòria i fins a 15 dies naturals.  

La publicació d’aquesta convocatòria es realitzarà a través de la pàgina web de 

l’Ajuntament de Banyeres de Mariola (www.portademariola.com), a les xarxes 

socials del Casal de la Joventut (Perfil d’Instagram @casalbanyeres i perfil de 

Facebook @casalbanyeres) i a través de les llistes de difusió de missatgeria 

instantània del Casal de la Joventut. 

Junt amb els projectes, s’haurà d’adjuntar la documentació següent: 

- Còpia del DNI.  

- Còpia del títol de Formació Professional, Grau i/o Màster universitari.  

- Documentació oficial acreditativa de l’experiència professional, de voluntariat 

i/o activisme en intervenció psicosocial, artística, cultural i/o mediambiental. 

- Currículum Vitae de la persona candidata.  

- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (a l’any 2023).  

- Annexe I. Declaració jurada d’autoria del projecte. 

 

 

 

 

 

mailto:joventut@portademariola.com
http://www.portademariola.com/
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6. ACEPTACION DE LES BASES. 

La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació de les 

presents bases, sense cap mena de reserves, així com la resolució que s’adopte. 

En tot el no previst en les presents bases, l’equip tècnic de joventut, quedaran 

facultats per a resoldre els dubtes que es presenten. 

Contacte: 685 400 822 

 

7. PROCEDIMENT DE COBRAMENT 

El procediment per a accedir al pagament haurà de seguir els tràmits generals  

de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola. 
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ANNEXE I   

DECLARACIÓ JURADA D’AUTORIA DEL PROJECTE 

 

Qui subscriu: 

 

COGNOMS I NOM: 

 

DNI/N.I.E./PASSAPORT: 

Fa constar que és el/la autor/a del present projecte amb el TÍTOL: 

 

En tal sentit, manifest l'originalitat del projecte, deixant establit, que aquelles 

aportacions intel·lectuals d'altres/as autors/as, s'han referenciat degudament en 

el text d'aquest treball. 

DECLARACIÓ: 

 Certifique que he contribuït directament al contingut del projecte, per la 

qual cosa estic en condicions de fer-me públicament responsable d'ell. 

 No he incorregut en frau, plagi o vicis d'autoria; en cas contrari, acceptaré 

les mesures sancionadores que corresponen a l'expulsió de la 

convocatòria. 

 

 

Signat:        Data: …/…/…… 

 


