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RESOLUCIÓ  Nº        481/2010. 
 
El Sr. Manuel Ferreres Ferreres, Alcalde – President de l’Ajuntament de Sant Mateu. 
 
 Vista la necessitat de procedir a la convocatòria de  beques formatives  per a la 
realització de les activitats de joventut de 2010, de conformitat a les facultats atribuïdes 
en l’article 2on, g) del seus Estatuts, tal i com acordà per resolució i està previst en el 
vigent pressupost del Patronat la dotació per la convocatòria d’aquestes beques. 
 
 Aquesta Presidència, en ús de les competències que li són atorgades  
 
 HA RESOLT: 
 
 1r) Convocar les següents beques que se senyalen seguidament: 
 
A. Una beca formativa per a coordinador de l’ escola d’ estiu. 
B. Una beca d’animador juvenil. 
C. Diverses beques de monitors de l’escola d’estiu (a determinar el seu nombre  segons 

les necessitats de l’activitat). 
  
 2n) Aprovar les següents bases que regiran aquesta convocatòria. 
 
 
 CONVOCATÒRIA DE BEQUES 2010 DE PRACTIQUES EN ACTIVITATS 
DE JOVENTUT: 
 
 El Patronat Municipal de Cultura i Patrimoni Històricoartístic de Sant Mateu, en 
ús de les facultats que li són atribuïdes en l´ article 2on g) dels seus Estatuts, ha aprovat 
la convocatòria de CONCURS per a la concessió de diverses  beques, en activitats que 
desenvolupa aquest Patronat en matèria de cultura i joventut. Les mateixes beques  estan 
encaminades a dissenyar, programar i portar a terme l’escola d’estiu 2010 Sant Mateu. 
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 BASES: 
 
 PRIMER Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran a través de 
concurs entre els aspirants que reunisquen els requisits i ho acrediten documentalment. 
 
 1.- Posseir la nacionalitat espanyola, residir a Sant Mateu i ser major de 18 anys. 
 
  
 TIPUS  A)    
 
 * Ser  llicenciat en pedagogia o diplomat en magisteri o educació social. 
 
 * Cursos formatius realitzats, jornades, pràctiques realitzades i beques 
concedides ( relacionades amb els objectius de l’escola d’estiu. ). 
 
 * Serveis prestats a l’Ajuntament, al Patronat o a algun organisme adscrit al 
mateix, els  tres últims anys. 
 
 
 TIPUS  B)   
 
 *   Posseir com a mínim el títol de batxillerat o mòdul professional de grau 
superior. 
 
 * Cursos formatius realitzats, jornades, pràctiques realitzades i beques 
concedides ( relacionades amb els objectius del Patronat ). 
 
 *  Serveis prestats a l’Ajuntament, al Patronat o a algun organisme adscrit al 
mateix, els tres  últims anys. 
 
 
 TIPUS  C)   
 
 *   Posseir com a mínim el títol de batxillerat o cicle formatiu de grau superior. 
 
 * Cursos formatius realitzats, jornades, pràctiques realitzades i beques 
concedides ( relacionats amb els objectius de l’ escola d’ estiu ). 
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 *  Serveis prestats a l’Ajuntament, al Patronat o a algun organisme adscrit al 
mateix, els tres últims anys. 
 
 

SEGON:  Les beques seran incompatibles amb qualsevol altra ajuda i la 
percepció de qualsevol altra remuneració en concepte similar a l’establert en la present 
convocatòria. 
 
 
 TERCER.  Les condicions de mèrits avaluables per la Comissió Qualificadora a 
les quals es fa  referència en el vuité punt es puntuaran com es determina en l’annex. 
Cal presentar els següents documents : 
 
 

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat 
 
b) Fotocòpia acreditativa de la titulació acadèmica 

 
c) Currículum vitae amb indicació de les dades personals, així com el mèrits 

que avalen la capacitat i aptitud de l´ aspirant. 
 

d) Documentació acreditativa d’haver realitzat anteriorment activitats d’iguals 
característiques a la present convocatòria al Patronat Municipal de Cultura i 
PHA. 

 
e) Haver assistit o impartit  cursos, jornades, conferències, seminaris, etc.,  

adients a les activitats de la present convocatòria. 
 
 

QUART:   El període de les beques i les activitats a realitzar comprendran: 
 
1) TIPUS  A) 

 
• 1 becari/a per coordinar, dissenyar, programar i avaluar l’activitat de 

l’escola d’estiu 
Període: juliol 
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150 hores Repartides al llarg del mes de juliol. 
 

2) TIPUS  B) 
 
• 1 becari per a dissenyar, programar i avaluar l’escola d’estiu 

Període: juliol 
150 hores Repartides  al llarg del mes de juliol. 
 
 

TIPUS  C ) 
 

*  Vàries beques (segons necessitats): Realitzar tasques de monitor  a 
l’escola d’ estiu.       
Període:  juliol    

    105 hores repartides al llarg del mes de juliol. 
 

 
CINQUÉ:  Les beques estaran dotades amb les següents quantitats: 
 
Tipus A)     1 becari coordinador: 1.202,00 € 
 
Tipus B)     1 becari animador: 841,40 € 
 
Tipus C)     Beques de monitor 601,01 € cadascuna. 
            
SISÉ:    Els/les aspirants sol·licitaran individualment la seua inclusió en el 

concurs mitjançant una instància dirigida al President del Patronat Municipal de Cultura 
i PHA de Sant Mateu. Aquesta instància es presentarà en el Registre General de 
l’Ajuntament o per qualsevol del procediments establerts en el article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions i del Procediment 
Administratiu Comú.  En les esmentades instàncies es farà constar les circumstàncies 
assenyalades en les Bases i l’acceptació de les condicions establertes. Caldrà assenyalar 
per ordre de preferència la modalitat de la beca o beques  en les quals li interessa 
participar. 
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 SETÉ:   El termini de presentació d’instàncies comprendrà el període del 31 de 
maig al 18 de juny  de 2010. 
 
 VUITÉ:  Per a la valoració dels mèrits i proves que en el seu cas es realitzen als 
aspirants, es constituirà una Comissió Qualificadora designada per la Presidència del 
Patronat. 
 
 NOVÉ: La Comissió Qualificadora es reunirà per a valorar els mèrits aportats el 
cap de setmana del 19 i 20 de juny de 2010, si ho considera adient realitzarà una 
entrevista als aspirants. 
  
 Aquesta Comissió té la facultat de realitzar totes les comprovacions que siguen 
necessàries per a fer la qualificació del mèrits el més adient possibles. 
 
 Una vegada finalitzat l’estudi dels mèrits aportats, la Comissió Qualificadora 
elevarà al President del Patronat la proposta d’adjudicació de les Beques. 
 
 DESÉ:    
 
 10.1 .- Els/les becaris/es hauran de realitzar totes aquelles activitats que 
relacionades amb la beca els siguen assignades. Cal assenyalar que es pot deixar sense 
efecte la beca en el cas que es produïra incompliment de funcions per part dels 
becaris/es, amb la pèrdua total de l’import de la beca. Aleshores hom estarà obligat a 
retornar al Patronat  l’import íntegre de les quantitats rebudes de la beca. 
 

10.2.- Les activitats del becaris es desenvoluparan en l’horari establert en 
aquesta convocatòria. 
 
 10.3.- Aquestes beques no estableixen cap mena de relació laboral amb el 
Patronat, ni cap compromís d´ incorporació a qualsevol tipus de plantilla del Patronat o 
de l´ Ajuntament de Sant Mateu. 
 
 10.4.- El Patronat podrà suspendre la beca concedida quan al seu parèixer 
existisca incompliment de les obligacions pròpies de la beca. 
  
 10.5.- La no finalització del període de la beca comportarà la pèrdua de l’import 
total de la beca. 
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 ONZÉ:  El President ordenarà la col·locació d´ anuncis d´ aquesta convocatòria 
de beques i  l’inici del període de presentació de les sol·licituds. 
 
 Sant Mateu, 6 de maig de 2010. 
 

L´ ALCALDE – PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN MANUEL FERRERES FERRERES 
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ANNEX 

 
Baremació del mèrits avaluables:           TIPUS     A) 
 
a)  Titulació acadèmica: 

1.- Llicenciatura:     3 punts. 
2.- Diplomatura:    2 punts. 
 

b) Coneixements de Valencià.  (Es valoraran d´acord amb el certificats expedits per 
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o per la Conselleria de Cultura i 
Educació ) 
 
1.- Grau Mitjà o capacitació per a l’ensenyament del Valencià:   1  punt. 
2.- Grau Superior o mestre de valencià:  2 punts. 
 
c) Experiència: 

 
Es tindrà en compte les hores realitzades en  activitats del Patronat de Cultura, 
Patronat de turisme o Ajuntament de Sant Mateu en activitats relacionades amb els 
objectius de l’ activitat de l’ escola d’ estiu. 
( De les hores recollides es computarà 1 punt per cada 30) 
Es tindrà en compte només les realitzades els darrers tres anys. 
 

Fins un màxim de 3 punts. 
 

d) Cursos, Seminaris i Conferències. 
1. Posseir el títol de monitor de centres de vacances expedit per l’ Institut Valencià 

de la Joventut o similar (homologat per d’ altres comunitats autònomes o 
institucions acreditades)- 1 punt 

2. Posseir el títol d’ animador juvenil I expedit per l’ Institut Valencià de la 
Joventut o similar (homologat per d’ altres comunitats autònomes o institucions 
acreditades)-2 punts 

3. Per cada 20 hores d’ assistència o docència de cursos, seminaris o conferències 
relacionades  amb els objectius de l’ activitat es  computarà 1 punt. En este 
tercer apartat es podrà obtindre un màxim de 3 punts. 
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Baremació del mèrits avaluables:               TIPUS   B)  
 
a)  Titulació acadèmica: 

1.- Llicenciatura:     3 punts. 
2.- Diplomatura:      2 punts. 
3.- Batxillerat o cicle formatiu 
de grau superior:      1 punt. 

 
b) Coneixements de Valencià.  (  Es valoraran d’acord amb el certificats expedits per la 

Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o per la Conselleria de Cultura i 
Educació o equivalents ) 

 
1.- Grau Mitjà o capacitació per a l’ensenyament del Valencià:   1  Punt. 
2.- Grau Superior o mestre de valencià:  2 Punts. 
 
c )  Experiència: 

 
Es tindrà en compte les hores realitzades en  activitats del Patronat de Cultura, 
Patronat de Turisme o Ajuntament de Sant Mateu relacionades amb els objectius de 
l’ activitat. 
( De les hores recollides es computarà 1 punt per cada 30 hores ) 
Es tindrà en compte només les realitzades el darrers tres anys. 

 
Fins un màxim de 3 punts. 

 
d) Cursos, Seminaris i Conferències adients a les activitats a realitzar. 
 

1. Posseir el títol de monitor de centres de vacances expedit per l’ Institut Valencià 
de la Joventut o similar (homologat per d’altres comunitats autònomes o 
institucions acreditades), o estar en condicions d’obtenir-lo - 1 punt 

2. Posseir el títol d’ animador juvenil I expedit per l’ Institut Valencià de la 
Joventut o similar (homologat per d’ altres comunitats autònomes o institucions 
acreditades)-2 punts 

3. Per cada 20 hores d’ assistència o docència de cursos, seminaris o conferències 
relacionades  amb els objectius de l’ activitat es  computarà 1 punt. En este 
tercer apartat es podrà obtindre un màxim de 3 punts. 
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Baremació del mèrits avaluables:       TIPUS C) 
 
a)  Titulació acadèmica: 

1.- Llicenciatura:     3 punts. 
2.- Diplomatura:    2 punts. 
3.- Batxillerat:        1 punt. 
 

b) Coneixements de Valencià.  (  Es valoraran d´ acord amb els certificats expedits per 
la Junta Qualificadora de coneixements del Valencià o per la Conselleria de Cultura 
i Educació ) 

 
1.- Grau Mitjà o capacitació per a l’ensenyament del Valencià:   1  punt. 
2.- Grau Superior o mestre de valencià:  2 punts. 
 
c) Experiència: 

 
Es tindrà en compte les hores realitzades en  activitats del Patronat de Cultura, 
Patronat de Turisme o Ajuntament de Sant Mateu relacionades amb els objectius de 
l’ activitat. 
( De les hores recollides es computarà 1 punt per cada 30 hores ) 
Es tindrà en compte només les realitzades el darrers tres anys. 

 
Fins un màxim de 3 punts. 
 
d) Cursos, Seminaris i Conferències. 
 

1. Posseir el títol de monitor de centres de vacances expedit per l’ Institut Valencià 
de la Joventut o similar (homologat per d’altres comunitats autònomes o 
institucions acreditades), o estar en condicions d’obtenir-lo  - 1 punt 

2. Posseir el títol d’ animador juvenil I expedit per l’ Institut Valencià de la 
Joventut o similar (homologat per d’ altres comunitats autònomes o institucions 
acreditades) - 2 punts. 

3. Per cada 20 hores d’ assistència o docència de cursos, seminaris o conferències 
relacionades  amb els objectius de l’ activitat es  computarà 1 punt. En este 
tercer apartat es podrà obtindre un màxim de 3 punts. 

 
 


