
 

Resolució d’Alcaldia
Expedient Núm.: 262/2015
Procediment: El teu primer projecte a Benlloch

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Aquest Ajuntament ha apostat per la fixació de la població local a través de 

diverses iniciatives de caràcter social,  econòmic o cultural.  Entenem que 

gran  part  d'elles  ha  tingut  cert  efecte  positiu  en  aquest  sentit.  Però  al 

mateix temps hem pogut detectar que el col·lectiu que té un major risc de 

fugida del poble és aquell que respon al perfil de jove titulat o titulada. 

Som ben conscients que Benlloch, com a localitat de dimensió menuda, té 

poca capacitat de retenció d'aquesta població, però bé és cert que es poden 

reforçar dinàmiques que poden contrarestar aquesta tensió cap a la fugida 

dels joves. 

La primera d'elles és la disponibilitat de noves tecnologies d'informació i 

comunicació  que  possibiliten  la  deslocalització  d'activitats  professionals 

qualificades.

La segona és la millora de les comunicacions físiques de tal forma que es 

possibilita  que  els  treballs  qualificats  tinguen  major  flexibilitat  a  l'hora 

d'establir seus. 

La millora de les condicions de vida en Benlloch, millora de serveis sanitaris, 

de  conciliació,  de  comunicacions,  etc...  poden contribuir  a  que  els  joves 

professionals valoren més positivament quedar-se a viure al municipis. 

Reforçar  aquests  vectors  d'atracció  pot  fer  que  en  alguna  mesura  es 

compense  l'atracció  de  la  ciutat  cap  als  nostres  joves.  Per  això  s'ha 

dissenyat el Programa “El teu primer projecte, a Benlloch”.

Donades  les  pertinents  instruccions  als  serveis  tècnics  municipals  per  a 

l'elaboració de les Bases que regulen l'aprovació dels projectes i revisada la 

legalitat d'aquestes per Secretaria-Intervenció, per la presente

RESOLC:

PRIMER: Aprovar les Bases que figuren a l'annex.

SEGON: Publicar les Bases en el Tauler d'Anuncis Municipal.

 



 

TERCER: Establir un termini de 60 dies des de la publicació de les Bases per 

que els veïns puguen presentar projectes. 

Ho mana i firma l'Alcalde.president, en Benlloch, a data de la signatura; de 
la qual cosa, com a secretària-interventora, done fe.

             

         

                               Davant meu,                                      L'Alcalde-president,
                  La Secretària-interventora,

      

        

Signat.: Elena Vidal Fernández.                               Signat: Ángel Ribes 
Bellés.

 



 

ANNEX

“EL TEU PRIMER PROJECTE, A BENLLOCH”

BASES

La iniciativa “El teu primer projecte, a Benlloch” constitueix una aposta per 

la retenció de la població jove qualificada de Benlloch. D'acord amb aquesta 

idea es pretén dotar d'una experiència laboral real als i a les joves titulades 

de Benlloch, fent que apliquen els seus coneixements a alguna utilitat per al 

municipi. 

En aquest sentit els objectius específics són:

1. Que la persona recentment titulada realitze una pràctica professional 

a Benlloch.

2. Que Benlloch compte amb un treball de qualitat que siga útil i 

d'interès general.

BENEFICIARIS

Podran participar aquelles persones empadronades que ho sol·liciten i que 

compleixquen amb els següents requisits:

1. Que hagen acabat qualsevol titulació de nivell universitari durant el 

mateix exercici en què se sol·licita, o l'immediatament anterior.

2. Que  estiguen empadronades en el municipi un mínim de tres anys 

consecutius abans de la data de la sol·licitud.

3. Que no hagen participat com a beneficiaris anteriorment en el mateix 

programa. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

La contractació dels treballs es basarà en la fórmula de contracte mercantil 

menor. Per això, la persona participant haurà d'inscriure's com a treballador 

per compte propi o qualsevol altra forma jurídica compatible. Podrà fer-ho 

abans de realitzar la sol·licitud o abans de començar el treball encomanat 

 



 

per l'Ajuntament, una vegada li haja estat notificada la proposta de 

contractació del treball.

TREBALLS

Els treballs a realitzar seran proposats pels sol·licitants en primera instància. 

Varis sol·licitants podran agrupar-se per sol·licitar projecte de major 

envergadura. 

El cost màxim dels treballs serà de 3.000,00 euros IVA inclòs, per cada 

candidat participant per projecte.

La idea proposada podrà ser el punt de partida d'una negociació entre el 

plantejament del sol·licitant i les necessitats detectades per l'Ajuntament. 

De la negociació resultarà un projecte clarament definit amb objectius, 

cronograma i pressupost. Aquesta negociació és voluntària i no pressuposa 

millor valoració per a l'assignació de la dotació. 

La presentació dels projectes estarà conformada per una sol·licitud 

normalitzada (disponible al web www.benlloch.es), o a través de 

l'administració electrònica en benlloch.sedelectronica.es, juntament amb un 

projecte on queden patents els objectius, terminis i el pressupost detallat. 

S'haurà de fer constar expressament que no es rep ajuda de cap altra 

administració. 

DOTACIÓ

L'Ajuntament de Benlloch compta amb una partida pressupostària específica 

per a dotar el pla “El teu primer projecte, a Benlloch”, la dotació de la qual 

queda reflectida en els pressuposts anuals. L'import que li correspondrà a 

cadascú dels treballs resultarà de la baremació que realitze el tribunal 

constituït als efectes d'acord als següents criteris:

1. Originalitat i caràcter innovador de la idea. Màxim 10 punts.

2. Adequació a les necessitats del municipi. Màxim 5 punts.

3. Adequació entre el pressupost i els objectius del projecte. Màxim 5 

punts.

 

http://www.benlloch.es/


 

4. Caràcter econòmicament sostenible en el temps.  Màxim 5 punts.

5. Caràcter socialment integrador de la iniciativa: Màxim 5 punts.

6. Contribució a la igualtat de gènere: Màxim 5 punts.

7. Caràcter ambientalment sostenible de la iniciativa:  Màxim 5 punts.

8. Recurs a subcontractacions: Fins a -15 punts (negatius).

9. Projecte realitzat en valencià: 3 punts.

10.Expedient mitjà dels sol·licitants per projecte: Tants punts com nota 

mitjana. En el cas de més d'un sol·licitant per projecte se sumaran els 

punts de cada nota.

11.Sol·licitants: 2 punts per cada sol·licitant a partir del segon. 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La comissió de selecció establirà la puntuació corresponent a cada projecte. 

Com a criteri de qualitat mínima, la dotació de la partida pressupostària es 

repartirà entre els projectes que tinguen una puntuació superior a la 

cinquena part de la puntuació obtinguda pel projecte amb major valoració.

El repartiment de la dotació es farà seguint una fórmula que converteix els 

punts obtinguts en percentatge de la dotació pressupostària.

Estarà format per:

 President: Alcalde de Benlloch o persona en qui delegue.

 Secretaria: Secretària de Benlloch o persona en qui delegue.

 Vocal: Regidor/ra de Foment de l'Ajuntament de Benlloch o persona 

en qui delegue.

 Vocal: ADL de Benlloch.

REFORMULACIÓ DE PROJECTES

Una vegada haja estat feta l'assignació pressupostària a cada projecte amb 

dret, aquesta serà notificada i els beneficiaris hauran de presentar un 

 



 

projecte adaptat a aquesta assignació. Aquest haurà de ser aprovat 

definitivament per la comissió de selecció en el termini màxim de 15 dies 

des de la presentació.  Si la reformulació del projecte no és aprovada el 

beneficiari serà cridat a reunió amb la comissió on es pactaran les 

caraterístiques del treball. Si no hi ha acord, el projecte serà desestimat. 

El beneficiari podrà renunciar a la presentació del projecte reformulat amb 

la qual cosa renunciarà a la seua participació en la iniciativa. 

TERMINI

Podran presentar projectes des del dia de la publicació de les presents bases 

en el tauler d'anuncis municipal. El termini de presentacions acabarà als dos 

mesos comptadors des del dia següent a l'esmentada publicació. 

CONDICIONS

1. Per a la realització els treballs es signarà un contracte mercantil 

menor entre l'Ajuntament i l'adjudicatari/beneficiari. En aquest 

s'estipularan les clàusules d'obligat compliment i els terminis de 

pagament que, si no es diu el contrari de forma expressa seran de la 

següent forma: Un primer pagament del 20% a la signatura en 

concepte de redacció de la proposta. Un 30% de l'import a la 

presentació d'un primer informe d'estat del projecte en què s'acredite 

el compliment amb el 50% dels treballs encomanats. La resta a la 

finalització dels treballs. 

2. En el contracte també s'hi especificaran les dates de lliurament dels 

treballs i les penalitzacions en cas d'incompliment, que es regiran en 

tot cas,  pel que indique la legislació corresponent atenent al fet que 

es tracta d'un contracte mercantil convencional a tots els efectes. 

3. Queda expressament prohibida la subcontractació de treballs, 

excepte en els casos que aquesta subcontractació haja estat prevista 

en els projectes.

4. El beneficiari quedarà obligat a realitzar el seu encàrrec en Benlloch i 

a no desempadronar-se fins no haver lliurat completament el treball. 

 



 

En cas de baixa de padró o realització dels treballs fora de Benlloch 

serà causa de denúncia de contracte i resolució.

5. En el cas de que calga comptar amb instal·lacions i serveis amb que 

el beneficiari no compte, l'Ajuntament oferirà les pròpies instal·lacions 

als beneficiaris, a forma de Viver d'empreses, durant un període 

equivalent al del contracte. El beneficiari podrà sol·licitar una 

pròrroga en l'ús de les instal·lacions per períodes de 6 mesos fins que 

l'Ajuntament regule l'ús de les instal·lacions i fins un màxim de 2 anys 

inclòs en període de contracte vinculat al projecte presentat.

6. El producte o servei serà propietat de l'Ajuntament, sense que això 

signifique que, en funció del tipus d'obra o actuació, l'autor renuncie 

a cap dret. Seran d'aplicació els que regeixen qualsevol relació 

contractual convencional en cada sector. 

7. El beneficiari queda obligat a regularitzar la seua situació laboral en 

forma d'alta d'autònom o formant persona jurídica. En cas de varis 

beneficiaris agrupats podrà formar-se qualsevol persona jurídica que 

els englobe a tots. 
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