
CONVOCATÒRIA  I  BASES  REGULADORES  PER  A  LA  SELECCIÓ  DE  PERSONES
PARTICIPANTS  EN  L’ACCIÓ  FORMATIVA  «CREA I  EMPRÉN» DINS  DEL  PROJECTE  DE
FORMACIÓ  PER  A  L’EMPRENEDORIA  I  PROMOCIÓ  DE  LA  CULTURA  EMPRENEDORA
«EMPOBLAR 1, FORMACIÓ»
 
La Constitució espanyola estableix en el seu article 40 l’obligació dels poders públics de promoure
les condicions favorables per al progrés social i econòmic i, de manera especial, de realitzar una
política  orientada  a  la  plena  ocupació.  Així  mateix,  compilació  en  l’article  129  l’obligació  de
promoure eficaçment les diverses formes de participació en l’empresa i de fomentar, mitjançant
una legislació adequada, les societats cooperatives, així com la d’establir els mitjans que faciliten
l’accés de les persones treballadores a la propietat dels mitjans de producció. 
 
La present convocatòria té per objecte aprovar les bases reguladores i convocatòria de la selecció
de persones per la Mancomunitat de la Ribera Alta dins del marc del  projecte  «EMPOBLAR 1,
Empoderar  per  a  Poblar»,  emmarcat  en  la  mesura  d’actuació  8.2.3.1.  formació  per  a
l’emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora de l’eix prioritari 5 del Programa Operatiu
d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (ajudes EMP-POEJ), que va aprovar el Reial decret
1234/2018, de 5 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa
de  subvencions  a  entitats  locals  per  al  finançament  de  projectes  d’ocupació,  autoocupació i
emprenedoria  col·lectiva,  dirigits  a  afrontar  el  repte  demogràfic  en  els  municipis  de  menor
població, en el marc de les ajudes EMP-POEJ, publicat en el  Boletín Oficial del Estado número
242, de 6 d’octubre de 2018.
 
La finalitat d’aquestes ajudes és incentivar i promoure els projectes que augmenten l’ocupabilitat i
l’emprenedoria de les persones joves que habiten o vagen a habitar en municipis que no formen
part  d’una  gran  àrea  urbana  –de  les  delimitades  en  l’Atles  estadístic  de  les  àrees  urbanes
d’Espanya del Ministeri de Foment– i que tinguen una població inferior o igual a 5.000 habitants, o
una  població  compresa  entre  els  5.001  i  els  10.000  habitants,  sempre  que  aquests  últims
presenten un saldo demogràfic negatiu en l’última dècada. 
Les  ajudes  EMP-POEJ  es  destinaran  a  cofinançar  els  projectes  que  presenten  les  entitats
beneficiàries, que continguen alguna de les següents mesures del Programa Operatiu d’Ocupació
Juvenil: 
Objectiu específic (OE) 8.2.3. Augmentar l’emprenedoria de les persones joves no ocupades i no
integrades en els sistemes d’educació o formació com a via d’accés al mercat laboral a través de
la creació d’empreses. Mesura 8.2.3.1. Formació per a l’emprenedoria i promoció de la cultura
emprenedora. 

Amb les presents bases reguladores es pretén, en execució una de les mesures contemplades en
el programa del Projecte «EMPOBLAR 1, Empoderar per a Poblar»:  Crea i emprén (100h, 40
dies).

1. Objecte de la present convocatòria 

La regulació de les bases i convocatòria per a establir les especificacions per a la selecció de
persones participants per la Mancomunitat de la Ribera Alta en una de les accions formatives del
projecte de formació per a l’emprenedoria i la cultura emprenedora, en els municipis de: Alcàntera
del Xúquer, Alfarb, Antella, Beneixida, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Catadau, Cotes,  l’Ènova,
Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel,  Massalavés, Montroi,  Pobla Llarga, Rafelguaraf,  Real,
Sant  Joanet,  Sellent,  Senyera,  Sumacàrcer,  Tous  i  Castelló,  emmarcades  dins  del  projecte
«EMPOBLAR 1, Empoderar per a poblar».
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L’acció formativa oferida és la següent: Crea i emprén (100h, 40 dies).

El règim jurídic aplicable per a la concessió d’aquestes beques formatives (des de la sol·licitud, la
seua tramitació i resolució) serà la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú
de  les  administracions  públiques.  Les  ajudes  que  es  concedisquen  a  l’empar  de  la  present
convocatòria,  tindran  la  consideració  de  subvencions  públiques,  per  la  qual  cosa  es  regiran
conforme al que es disposa 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 Llei  General  de
subvencions.

Les beques que es convoquen s’atorgaran sota els principis d’objectivitat, concurrència, publicitat,
transparència, eficàcia en els objectius específics i eficiència en l’assignació de recursos públics.

2. Persones beneficiàries

2.1.  Podran  acollir-se  a  la  formació  becada  prevista  en  les  presents  bases  reguladores  les
persones que complisquen íntegrament les següents condicions:
- Persones físiques desocupades de 16 a 30 anys. Aquests requisits hauran de mantindre’s en la
data de l’inici de l’acció formativa corresponent.
-  Persones físiques que estiguen empadronades en algun dels següents municipis a l’inici  de
l’acció  formativa  corresponent:  Alcàntera  del  Xúquer,  Alfarb,  Antella,  Beneixida,  Benimodo,
Benimuslem, Càrcer,  Catadau,  Cotes,  L&apos;Ènova,  Gavarda,  Guadassuar,  Llombai,  Manuel,
Massalavés, Montroi, Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer,
Tous i Castelló.
- Persones físiques inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquest requisit haurà de
mantindre’s en el moment d’inici de les accions formatives.

2.2 Les persones beneficiàries hauran de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i davant la seguretat social en els termes previstos en la legislació estatal i autonòmica.

2.3. Les persones beneficiàries hauran de reunir els altres requisits exigits en els articles 11 i 13
de la Llei General de subvencions. 
L’acreditació dels requisits per a beneficiar-se de la subvenció, establits en l’article anterior, serà
necessària per a acordar la concessió de la subvenció. En un altre cas es dictarà resolució de
denegació d’aquesta.
 
Igualment, els requisits per a beneficiar-se de l’ajuda descrita en els apartats 2.2 i 2.3 hauran de
mantindre’s fins a la fase de justificació, liquidació i abonament de la beca. En un altre cas es
declararà la improcedència del dret al cobrament d’aquesta.

3. Característiques del programa

El programa té com a objectiu específic la formació per a l’emprenedoria i promoció de la cultura
emprenedora. Per a això existeixen dos tipus d’accions formatives: la primera inclou sols formació
genèrica en emprenedoria  i  creació d’empreses i  un segon  tipus específica que també inclou
matèries concretes pròpies de la zona. L’acció formativa que regula aquestes bases fa referència
és del primer tipus: formació genèrica en emprenedoria i creació d’empreses. 
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Aquesta acció formativa es replicarà en un total de 8 edicions i el seu contingut formatiu serà el
següent:

CREA I EMPRÉN (100h)
Contingut de la formació genèrica:
1. Idees i oportunitats
2. Recursos
3. Passar a l’acció
4. Pla de negoci
5. Mentoring i Shadowing

El calendari lectiu per a cada acció serà el següent:

Edició Centre de formació nº de participants Dates                               
1 Zona 1 10

Del 5 al  20 de setembre
de 2022
 

2 Zona 2 10
3 Zona 3 10
4 Zona 4 10
5 Zona 1 10

Del  3 al  31 d’octubre de
2022

6 Zona 2 10
7 Zona 3 10
8 Zona 4 10

Zona 1: Alfarp, Catadau, Llombai, Montroi i Real.
Zona 2: Benimodo, Benimuslem, Guadassuar, Massalavés i Tous.
Zona 3: Alcàntera del Xúquer, Antella, Beneixida, Càrcer, Cotes, Gavarda, Sellent i Sumacàrcer. 
Zona 4: l’Ènova, Manuel, Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Senyera i Castelló. 

4. Característiques de les beques i finançament.

Les persones participants podran rebre una beca en concepte d’assistència a la formació, que
cobrisca de les despeses assistència, transport, manutenció, allotjament i conciliació amb la cura
de familiars. L’import de la beca ascendeix a 13,45 € per persona i dia d’assistència a la formació.
La  dotació  pressupostària  per  a  l’exercici  2022  és  de  21.520  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 241.480.0000  «Beques formació per a l’emprenedoria jove». La beca s’abonarà
íntegrament  a  la  finalització  del  programa  formatiu.  Únicament  percebran  la  beca  aquelles
persones que, a la finalització de l’acció, es consideren efectivament formades segons el  que
s’estableix en el Reial decret 1234/2018 del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, article
17.2. apartat a), pel qual, únicament s’admetran absències justificades de fins al 10% de les hores
de duració. A més, per a percebre la beca, la persona beneficiària quedarà subjecta al compliment
de les obligacions indicades en l’apartat 2 d’aquesta  convocatòria. L’import de les beques està
cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, en el marc d’intervenció del
Fons Social Europeu 2014-2020 i per la Mancomunitat de la Ribera Alta. Les ajudes que perceben
les  persones  beneficiares  per  prestacions  socials  públiques  o  d’assistència  social,  seran
compatibles amb l’ajuda econòmica prevista en aquesta convocatòria per assistència a activitats
formatives. Aquests rendiments estaran subjectes a retenció en els termes establits en la Llei
35/2016 de l’IRPF i el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
l’IRPF.
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5. Règim de concessió per concurrència competitiva i resolució de sol·licituds

El procediment de concessió d’aquestes ajudes serà el de concurrència competitiva, conforme a
l’estipulat  en  l’article  22.1  de  la  Llei  38/2003  de  17  de  novembre,  General  de  subvencions.
D’aquesta  manera,  la  concessió  de  cadascuna  de  les  subvencions  s’efectuarà  mitjançant  la
comparació de les sol·licituds presentades, a fi  d’establir  una prelació entre aquestes, prenent
sempre en consideració la documentació i informació aportada per les persones interessades i, en
tot cas, d’acord amb els criteris de valoració establits en l’article 6.2 de la present convocatòria, i
amb el límit fixat dins del crèdit disponible, adjudicant aquelles que hagen obtingut major puntuació
en l’aplicació dels esmentats criteris. 
El nombre total de persones participants que poden accedir a aquestes beques formatives són 80,
distribuïdes segons indica l’apartat 3 d’aquestes bases reguladores. 

Les sol·licituds es resoldran sobre la base de la baremació obtinguda per cada persona sol·licitant
dels municipis de la Ribera Alta que participen en el projecte enumerats en l’apartat 2.1, amb el
límit del crèdit disponible per a la convocatòria.

Si  després  del  procés  de  selecció  que  descriu  aquestes  bases  no  hagueren  candidatures
suficients, l’entitat podrà sol·licitar als centres d’ocupació Labora la preselecció de les persones
participants d’entre les inscrites i que figuren com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) o en el cas de no estar-lo, complisquen els requisits per a
inscriure’s.

6. Procediment de concessió 

6.1. Sol·licituds : termini, lloc i documentació
Les persones interessades a participar  en aquest  procés de selecció  hauran de presentar  la
documentació descrita a continuació en la seu electrònica de la Mancomunitat de la Ribera Alta
(https://manra.sedipualba.es/) o bé en el seu Registre General (Carrer del Taronger, 116, 46600,
Alzira, València) en un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de les
bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. En aquest cas i atenent el que s’estableix
en  l’article 14  de  la  Llei  39/2015,  de  Procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques (d’ara en avant LPAC), a l’efecte de presentació de la sol·licitud i documentació annexa,
prioritàriament, s’admetrà la via telemàtica, sense perjudici que en tractar-se de persones físiques
podran triar la forma de presentació d’aquesta, tenint en compte que la forma en què es plantege
la sol·licitud serà el mitjà triat de comunicació per a la resta de tràmits del procediment. 
 
La documentació a aportar serà la següent: 
Instància de participació en la qual conste l’acció formativa triada. Annex I.
- Una fotocòpia del DNI/NIE.
-  Acreditació  de la  situació  de desocupació,  mitjançant  certificat  de situació  laboral  actualitzat
expedit pel Servei Públic d’Ocupació corresponen.
- Certificat d’empadronament.
- Document actualitzat que acredite la inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil.
- Acreditació de que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i
amb la seguretat social, així com per reintegrament de subvencions, i no es troba incurs en cap de
les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiaria a les quals fa referència l’article
13.2 de la  LGS. De conformitat  amb el  que s’estableix  en l’article 24 i  25 del  RLGS.  El  seu
compliment es realitzarà mitjançant declaració responsable, segons model adjunt en annex II.
- Document d’autobaremació. Annex III.
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- Document justificatiu de situació de víctima de violència de gènere: resolució judicial o informe
dels serveis socials públics, si escau. 
- Document acreditatiu de joves tutelades o extutelades per la Generalitat Valenciana, si escau. 
- Certificat que acredite la situació de diversitat funcional, si escau. 
- Fitxa actualitzada de manteniment de tercers. Annex IV.
- Declaració responsable del participant a l’inici de l’actuació. Annex V. 

Amb  independència  de  la  documentació  exigida,  la  Mancomunitat  es  reserva  la  facultat  de
sol·licitar quanta informació i documentació complementària considere necessària.

La presentació de sol·licitud comportarà, excepte manifestació expressa en contra, l’autorització
per a recaptar de qualsevol  administració  pública, i/o entitat  pública o privada,  quantes dades
siguen necessaris per a comprovar o verificar el compliment, per part de l’entitat beneficiària, dels
requisits per a accedir a les subvencions objecte de les presents bases. 

Així mateix, implicarà el coneixement i acceptació de les presents bases reguladores, així com de
la cessió que es realitze a favor altres administracions públiques de les dades contingudes en la
mateixa i, en el seu cas, la dels relatius a la subvenció concedida a l’efecte d’estadística, avaluació
i seguiment.

6.2. Criteris a avaluar:

PUNTUACIÓ PER CRITERIS SOCIALS (MÀXIM10 PUNTS)

Col·lectiu Puntuació

Joves en situació de desocupació de
llarga duració

-  Més  de  6  mesos  en  el  cas  de
menors de 25 anys: 2 punts
-  Més  de  12  mesos  en  el  cas  de
majors de 25 anys: 2 punts

Dona víctima de violència de gènere 3 punts

Persones  joves  afectades  per  una
discapacitat  (diversitat  funcional)
física, psíquica o sensorial (≥33%)

3 punts

Persones  joves  tutelades  o
extutelades  per  la  Generalitat
Valenciana

2 punts 
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Empats:  En cas d’empat de puntuacions, es desempatarà atenent  els següents criteris:  major
temps inscrit com a demandant d’ocupació i si així i tot persistira, la data i hora de presentació de
la sol·licitud en el registre. 

6.3. Procediment:

El  procediment  de  concessió  de  beques  formatives  es  tramitarà  en  règim  de  concurrència
competitiva, d’acord amb el següent:

a) Rebudes les sol·licituds, es verificarà que compleixen els requisits exigits en la convocatòria, i si
advertira  que  alguna  manca de  les  dades  requerides  o  la  documentació  que  acompanya  és
defectuosa o incompleta, de conformitat amb l’article 68 de la LPAC, es requerirà a la persona
interessada que en el termini màxim de 10 dies hàbils esmene la seua sol·licitud, amb prevenció
que si no ho fera, se li tindrà per desistit, sense més tràmit.

b) A la vista de l’expedient i informe de valoració de sol·licituds, s’emetrà proposta de resolució
provisional que es farà pública en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Mancomunitat de la
Ribera Alta www.manra.org/es/, concedint un termini de 5 dies hàbils a les persones interessades
per a presentar al·legacions. Transcorregut el termini sense que s’hagen presentat al·legacions a
la proposta de resolució provisional, la mateixa esdevindrà definitiva, de conformitat amb el que
s’estableix en l’article 24.4 de la Llei General de subvencions.

 

6.4. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment:

La  instrucció  del  procediment  d’aquesta  convocatòria  de  beques  formatives  correspon  a  la
Comissió Tècnica de Valoració que,  com a òrgan gestor,  realitzarà  d’ofici  quantes actuacions
estime necessàries  de  les  establides  en  l’article  24  de  la  Llei  38/03,  per  a  la  determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals haja de formular-se la resolució. La
Comissió Tècnica de Valoració d’aquests projectes estarà integrada per les següents persones: la
persona coordinadora de Promoció Econòmica o persona en qui delegue de la Mancomunitat de
la  Ribera Alta,  una persona amb categoria  tècnica  de Promoció  Econòmica o Joventut  de la
Mancomunitat de la Ribera Alta, el Secretariat de la corporació o persona en qui delegue. L’òrgan
competent per a les resolucions així com la concessió de la subvenció correspon a la Presidència
la facultat de la qual és la d’aprovar l’expedient, conforme al règim de competències establides en
la  Llei  7/1985,  de 2  d’abril,  Reguladora  de les  bases del  règim  local.  Finalitzat  el  termini  de
presentació de sol·licituds, es procedirà a l’estudi i a l’examen de la documentació d’aquestes, per
la  Comissió  Tècnica  de  Valoració,  que  emetrà  informe  sobre  quines  persones  sol·licitants
presentades  són  susceptibles  de  rebre  subvenció  en  el  marc  de  la  present  convocatòria,  i
traslladarà aquests resultats a l’òrgan competent per a resoldre en cada cas.

 

7. Obligació de les persones beneficiàries

La participació de les persones beneficiàries en aquest programa té caràcter formatiu, sense que
aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre les persones becades i
aquesta entitat. Són obligacions de les persones participants en la formació: 

a) Assistència i aprofitament de les classes teòriques, en l’horari que s’establisca pel tutor/a. 

b) Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a. 

c) Justificar les absències i les faltes d’assistència i signar cada dia el full d’assistència.

Seran causes d’exclusió de l’alumnat: 
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- La falta d’aprofitament o l’obstaculització del desenvolupament normal del curs.

- Absentar-se més del 10% de les hores lectives de l’acció formativa.

8. Renúncia

La presentació per la persona beneficiària, en el seu cas, de la renúncia a la beca concedida
haurà de realitzar-se com a màxim fins a 5 dies abans de que es duga a terme l’acció formativa
per la qual ha sigut seleccionada, a l’efecte de poder cobrir la vacant creada. 

9. Abonament de la subvenció

L’import de la beca concedida serà abonada a la persona beneficiària al final de l’acció formativa. 

10. Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal que seran facilitats en la sol·licitud i en els documents aportats,
així com els obtinguts al llarg de la seua tramitació seran tractats per la Mancomunitat de la Ribera
Alta, en qualitat de Responsable de Tractament amb la finalitat de tramitar i gestionar la concessió
de la subvenció.

14. Termini de presentació de sol·licituds 

La present resolució de convocatòria entrarà en vigor el dia de la publicació del seu extracte en el
Butlletí Oficial de la Província de València. 

Contra la  present  Resolució,  que no posa fi  a  la  via administrativa,  i  sense perjudici  que les
persones interessades puguen exercitar qualsevol altre que estimen oportú, es podrà interposar
recurs de reposició, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

DILIGÈNCIA. Per  a  fer  constar  que  aquestes  bases  van  ser  aprovades  per  Decret  de  la
Presidència número 947 en data 01/07/2022.

I per deixar-ne constància signe aquesta diligència a Alzira, a la data de la signatura electrònica. 

El secretari de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

Document signat digitalment conformement figura al marge del document 
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