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Dimarts, 8 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Baix Llobregat

EDICTE

En compliment de l'acord adoptat en Junta de Govern Local en data 24 d'octubre de 2016 es dona publicitat a les Bases 
reguladores  per l'atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l'ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l'assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització de pràctiques no  
laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre.

BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DE BEQUES A LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE 
"PROMOURE L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT- FASE 2,"  PER L'ASSISTÈNCIA I 
APROFITAMENT ALS CURSOS DE FORMACIÓ I LA REALITZACIÓ PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES I 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE CONTEMPLA EL PROJECTE.

1. Objecte.

L'objecte  d'aquestes  bases  és  la  regulació  de  l'atorgament  de  beques  a  les  persones  participants  en  el  projecte 
"Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat – Fase 2", per la seva assistència i aprofitament a alguns 
dels cursos de formació ocupacional i la realització de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre 
que contempla el projecte.

2. Tipus d'ajut.

L'ajut per a cada persona participant estarà en funció de l'itinerari formatiu pactat amb el personal tutor del projecte amb 
cadascuna de les persones participants.

Aquest itinerari pot estar format per més d'un curs de formació i amb o sense la realització de pràctiques no laborals en 
entorns productius.

Les hores de formació que rebrà cada persona s'estimen en una mitjana de 150 hores de formació professionalitzadora i 
de 25h. de formació competencial, i de pràctiques no laborals de 60 hores.

Es podrà sol·licitar una beca per a cadascun dels cursos formatius que es realitzin així com les pràctiques no laborals en 
entorn productiu, fins esgotar la partida pressupostària.

L'import de l'ajut per persona es calcularà per les hores d'assistència al curs i estarà vinculat a un mínim del 80% 
d'assistència i l'aprofitament tant a cada un dels cursos realitzats, així com de les pràctiques no laborals en empreses. 
L'import per dia d'assistència serà de 5 EUR.

3. Requisits.

Per poder sol·licitar la beca caldrà complir els requisits següents:

- Trobar-se inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat en les Oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya.

- Haver assistit  a un mínim del 80% dels dies d'assistència a cada curs (fet que es comprovarà mitjançant els fulls 
d'assistència que signen diàriament els alumnes).

- Obtenir l'aprofitament del curs (fet que es comprovarà a partir d'un informe positiu emès pel personal docent o centre 
de formació que serà l'encarregat de realitzar el seguiment del curs per part de cada alumne).

- Residir en alguns dels municipis detallats a l'annex 2 de les presents bases, que són els municipis dels ajuntaments 
participants en aquest projecte.
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- Reunir els requisits pe ser beneficiari /a de l'ajut, segons les bases reguladores de les beques i l'article 13 de la Llei 
38/2033, de 18 de novembre, general de subvencions i l'article 19 de l'Ordenança de Subvencions del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat.

5. Crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 
corresponent per un import màxim de 17.000,00 EUR. El Consell Comarcal del Baix Llobregat concedirà les beques fins 
que s'esgoti la dotació pressupostària.

6. Compatibilitat.

Aquesta beca serà compatible amb la percepció de la prestació i  subsidi  d'atur i/o amb altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats.

7. Persones beneficiàries.

Es poden beneficiar d'aquestes beques les persones que realitzin alguns dels cursos de formació i/o la realització de 
pràctiques no laborals que contempla el projecte i compleixin els requisits establerts en el punt 3 de les presents bases.

8. Sol·licitud.

Les sol·licituds,  segons el  model  normalitzat  que s'adjunta com a annex 1,  s'hauran de presentar  per  escrit  en el 
Registre General del Consell Comarcal, situat en el Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 de Sant Feliu de Llobregat Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, adreçat al responsable del projecte.

Un cop aprovades de les bases per l'òrgan competent, es penjarà la informació en la pàgina web del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.cat).

La convocatòria es donarà per iniciada un cop les bases estiguin aprovades i publicades, i  s'iniciï  la primera acció 
formativa que contempla el projecte.

Les persones sol·licitants hauran d'aportar una declaració, adjunta a la sol·licitud, de l'existència d'altres subvencions o 
ajudes  públiques  i/o  privades,  nacionals  o  internacionals,  concedides  o  sol·licitades  per  al  mateix  concepte,  amb 
indicació del programa al qual s'acullen, la quantia sol·licitada, del percentatge que suposa el cost total, si es troben en 
fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'ha sol·licitat.  En cas que no n'hagin  
sol·licitat altres, caldrà adjuntar una declaració responsable en aquest sentit.

Les persones hauran d'acreditar la residència, aportant un certificat d'empadronament, en alguns dels municipis descrits 
a l'annex 2 de les presents bases, que corresponen als municipis dels ajuntaments participants en el projecte.

9. Termini de presentació de sol·licituds.

Les persones que vulguin ser beneficiàries d'aquestes beques podran presentar la sol·licitud a l'inici de l'acció formativa 
en la que participin  i  fins el  termini  màxim d'un mes des de l'inici  de cada curs o pràctiques no laborals.  Un cop  
transcorregut aquest termini es perdrà el dret a obtenir-les.

10. Procediment de concessió.

El procediment de concessió d'aquestes beques s'iniciarà a instància de part, per sol·licitud de la persona interessada. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovada la concurrència de les condicions per ser beneficiari/a de 
l'ajut econòmic, elevarà la proposta a l'òrgan competent per resoldre, el qual emetrà resolució o denegació dels ajuts.

11. Tramitació.

La tramitació s'efectua en règim de concurrència competitiva i la seva resolució s'efectua tal i com es disposa a les  
bases d'aquestes beques.
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12. Termini per resoldre.

El termini màxim per resoldre l'aprovació o denegació dels ajuts és de tres mesos comptadors des de l'endemà de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà 
desestimades les sol·licituds.

13. Seguiment i control.

Les persones beneficiàries estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi el  
Consell Comarcal del Baix Llobregat i a aportar tota la informació que els sigui requerida.

14. Resolució i notificació.

Les resolucions es notificaran a les persones interessades per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 41 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que posaran fi a la via 
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós 
administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

15. Publicitat.

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  es  reserva  el  dret  de  fer  publicitat  o  difusió  dels  resultats.  En  tot  cas,  
s'acompliran  els  requisits  de publicitat  previstos a l'article  18  de la  Llei  38/2003,  de  17 de novembre,  General  de 
subvencions.

16. Aplicació supletòria.

En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d'aplicació l'Ordenança General de Subvencions del Consell  
Comarcal del Baix Llobregat, les bases generals d'atorgament de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la 
resta de dret administratiu i privat."

Normativa de la convocatòria. Les bases de les convocatòria de les beques per assistència dels alumnes als cursos de 
formació i a les pràctiques no laborals en entorn productiu poden recollir-se a les dependències del Consell Comarcal  
del Baix Llobregat situat, així com consultar-se a la web http://www.elbaixllobregat.cat/.

Crèdit pressupostari al que s'imputen les beques: La dotació de les beques serà d'un màxim de 17.000,00 EUR amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 241.48007/2016 i la que correspongui al 2017.

Continua en la pàgina següent

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
19

02
0



4

Dimarts, 8 de novembre de 2016

ANNEX 1. MODEL DE SOL·LICITUD DE LES BEQUES.
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ANNEX 2. MUNICIPIS DE RESIDÈNCIA DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES BEQUES.

- Abrera.
- Begues.
- Castelldefels.
- Castellví de Rosanes.
- Cervelló.
- Collbató.
- Corbera de Llobregat.
- Esparreguera.
- Esplugues de Llobregat.
- Gavà.
- Martorell.
- Molins de Rei.
- Olesa de Montserrat.
- Pallejà.
- La Palma de Cervelló.
- El Papiol.
- El Prat de Llobregat.
- Sant Andreu de la Barca.
- Sant Boi de Llobregat.
- Sant Climent de Llobregat.
- Sant Esteves Sesrovires.
- Sant Feliu de Llobregat.
- Sant Joan Despí.
- Sant Just Desvern.
- Sant Vicenç dels Horts.
- Vallirana.
- Viladecans.

Sant Feliu de Llobregat, 27 d'octubre de 2016
La presidenta accidental, Raquel Sánchez Jiménez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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