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«T’AVALEM SIMAT NATURA JOVE 2021» 

PROJECTES T’AVALEM EN DESENVOLUPAMENT DEL 

PROGRAMA MIXT D’OCUPACIÓ FORMACIÓ GARANTIA 

JUVENIL. 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en 

el marc del programa abans determinat fa públic el següent: 

ANUNCI 

L’Ajuntament de Simat en el marc del programa de T’avalem del present exercici, 

informa a les persones interessades a participar com alumnat-treballador per tal de dur 

endavant el projecte T’AVALEM SIMAT NATURA JOVE que han de complir els 

següents requisits i terminis: 

a) Complir els requisits exigits a les persones destinatàries per l'Ordre 24/2016, de 

2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes 

T'AVALEM en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació 

Garantia Juvenil, (DOGV: 7912, de data 8/11/2016). 

b) Tindre més de 16 anys i menys de 30. 

c) Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema 

Nacional de Garantia Juvenil. 

d) Els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents 

per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció 

derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, modificada pel Reial decret 

llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema 

Nacional de Garantia Juvenil. 

e) Complir els requisits establerts en la normativa d'aplicació per a formalitzar un 

contracte per a la formació i l'aprenentatge. 

f) Sol·licitar fins al dia 22 de novembre el servei formatiu AGAR0309 bé a 

través de l’oficina LABORA corresponent o a l’ADL de l’Ajuntament a través 

de la sol·licitud de cita prèvia. 

Per tant, les persones destinatàries interessades, hauran de constar inscrits com a 

demandants d’ocupació, acomplint els requisits assenyalats en l’oficina LABORA 

corresponent, com a data màxima el proper DILLUNS 22 DE NOVEMBRE DE 2021. 

La posterior selecció es realitzarà en base al llistat de persones preseleccionades per 

l’Oficina LABORA d’Alzira, tot d’acord amb els criteris i la Instrucció, del Director 
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General del LABORA. Més informació a l’ADL (Paula). 

Així ho mana i signa, a efectes de facilitar el coneixement i difusió, l’alcalde-president, en 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 


