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BASES ESPECÍFIQUES PER L’ATORGAMENT DE BEQUES PER F ORMACIÓ 
PROFESSIONALITZADORA I ASSISTÈNCIA A LES  PRÀCTIQUE S A 
EMPRESES A LES PERSONES PARTICIPANTS AL PROJECTE DI L BARRI – 
OLÍMPIA .  
 

1. Objecte de la convocatòria 
 
El 12 de juliol de 2016, ha sortit publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/1694/2016 
del 7 de juliol, el Servei d’Ocupació de Catalunya obre la convocatòria per a l’any 
2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de Suport als 
Territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
Barris. 
 
La Junta de Govern Local en data 21 de setembre de 2016  va acordar sol·licitar la 
subvenció en el marc de la citada convocatòria, essent l’import total sol·licitat la 
quantitat de 445.983,67€. 
 
El 15 de desembre de 2017 el SOC comunica la resolució d’atorgament del Projecte 
“Treball als barris” 2016. La resolució atorga a l’ Ajuntament de Montornès del 
Vallès, amb NIF P0813500F, una subvenció de 317.868,79 euros 
 
El 28 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local acorda acceptar el suport 
econòmic concedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a desenvolupar el 
programa “Treball als Barris 2016”. 
 
En el marc del Programa A el SOC subvenciona el Dispositiu d’inserció laboral DIL – 
BARRI OLÍMPIA i concretament atorga SIS MIL EUROS (6.000,00€) per a beques 
per formació i pràctiques a empreses. 
 
Està previst que els participants dels dispositius d’inserció laboral inclosos en aquest 
projecte puguin realitzar formació professionalitzadora i pràctiques professionals en 
empreses col·laboradores. El Servei d’Ocupació de Catalunya facilita model 
normalitzat de conveni de col·laboració a signar per l’ajuntament, empresa i el propi 
Servei d’Ocupació cada vegada que un participant fa pràctiques professionals. 
 
L’objecte d’aquestes Bases és establir els criteris per l’atorgament de beques als 
participants del Dispositiu d’inserció laboral DIL BARRI – OLIMPIA que participin en 
accions de formació professionalitzadora o en pràctiques a empreses. 
 
2.  Destinataris/es. 
 
Poden ser sol·licitants o beneficiaris d’aquestes beques  aquelles persones aturades 
en recerca activa de feina empadronades al municipi, que estiguin inscrites a la 
Borsa de Treball i participant en alguna de les accions del projecte d’inserció laboral 
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DIL BARRI- OLIMPIA, convocatòria “Treball als barris 2016”, del Servei d’Ocupació 
de Catalunya.  
 
 3. Requisits i criteris d’atorgament 
 

1- Per a l’atorgament de beques de transport per assistència a la formació 
professionaltizadora  programada és requereix: 

 
- Ser participant  d’alguna de les accions formatives que l’Oficina del barri 

organitza en el marc del dispositiu d’inserció laboral “DIL BARRI -OLIMPIA” 
subvencionat pel SOC en el marc de la convocatòria “Treball als barris 2016”. 

- Que les accions formatives programades es realitzin fora del municipi. 
 
L’import de la beca per a la realització de formació professionalitzadora fora del 
municipi serà l’equivalent al cost de la targeta transport. Les persones 
participants hauran d’acreditar  mitjançant tiquet de compra el seu cost així com 
que la targeta de transport està exhaurida. 
 
2- Per a l’atorgament de beques per la realització de pràctiques formatives a 

empreses es requereix: 
 
- Haver participat  d’alguna de les accions formatives que l’Oficina del barri 

organitza en el marc del dispositiu d’inserció laboral “DIL BARRI -OLIMPIA” 
subvencionat pel SOC en el marc de la convocatòria “Treball als barris 2016”. 

- Haver superat amb aprofitament l’acció formativa realitzada. S’entén que hi 
ha hagut aprofitament quan s’acredita una assistència superior al 80% del 
curs. 

 
L’import de la beca a atorgar per la realització de pràctiques a empreses es 
calcularà d’acord amb els següents criteris: 

 
- Per aquelles persones que realitzen les  pràctiques formatives en el municipi 

de Montornès del Vallès, i no s'hagin de desplaçar a una distància superior a 
5 km, l’assistència estarà bonificada amb 6 euros al dia. Aquesta bonificació 
tindrà un màxim 180 euros per període (els dies d’assistència variaran 
segons el número d’hores diàries que es realitzin).  

 
- Els usuaris que, per realitzar les pràctiques, s'han de desplaçar a una 

distància superior de 5km  hi haurà  un increment de l'import de la beca 
d’acord amb el barem següent:   

 
a) Desplaçament entre 6 km – 14 km: es rebrà un import de 7 euros al 
dia, amb un màxim d'import de 210 euros.  
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b) Desplaçaments entre 15 km i 30 km: es rebrà un import de 8 euros 
al dia, amb un màxim de 240 euros.  

 
4. Finançament 
 

S’imputa la despesa, per import de 6.000 euros a la partida pressupostària 2017-
10-241-48048 subvencions i premis treball als barris. 

 
5. Òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment 
de concessió. 
 
Podran sol·licitar el cobrament de la beca les persones que compleixin els requisits 
fixats a l’apartat 3 a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), restant oberta la convocatòria durant el 
temps que s’executi el projecte DIL BARRI - OLÍMPIA, convocatòria 2016 “Treball 
als barris”, del Servei d’Ocupació de Catalunya i fins a esgotar la dotació 
pressupostària. 
 
Les sol·licituds presentades es valoraran a fi i efecte de determinar que acompleixen 
amb els requisits generals establerts a l’Ordenança i d’acord amb els criteris 
d’atorgament específics establerts en aquestes bases. 
 
La proposta de concessió o denegació de la prestació serà degudament elevada a 
l’alcalde qui resoldrà mitjançant Decret d’alcaldia. 
 
 
6. Tramitació i procediment 
 
Per al cobrament de la beca les persones participants hauran de presentar a 
l’Oficina del barri fotocòpia del DNI, targeta de transport, tiquet de compra, i 
fotocòpia del compte bancari IBAN. 
 
La tècnica tutora del participant recollirà la documentació esmentada i realitzarà 
informe on constarà dades personals , nom ,edat, domicili , DNI / NIE , dades 
bancàries, IBAN, dies d’assistència a pràctiques, o dies d’assistència a la formació i 
import que s’ha d’atorgar en concepte de beca de pràctiques o beca de transport. 
 
La tècnica tutora  comprovarà que els viatges utilitzats corresponen als dies 
d’assistència  a la formació. Es descomptaran  els dies de no assistència a la 
formació i que s’hagin utilitzat. 
 
Quan en les funcions de es dedueixen indicis de l’obtenció, gaudiment o destinació 
incorrecte de l’ajut percebut, l’Ajuntament pot acordar sol·licitar a la persona 
beneficiària el seu reintegrament. 
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7. Règim de subvencions i normativa aplicable 
 
Es d’aplicació a més a més de l’ establert en aquestes bases específiques, les 
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès publicat al BOP núm. 26 del 26 de gener de 2009 i al 
DOGC núm. 5310 del 3 de febrer de 2009. I en tot allò no contemplat en aquestes 
bases s’estarà al que disposi l’Ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès publicada íntegrament en el 
BOPB núm.26 de 30/01/2009 i en el DOGC núm.5310 de 03/02/2009 i a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament. 
 
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
General de Subvencions. 
 
8. Règim fiscal dels ajuts.  
 
La recepció dels ajuts i/o subvencions suposen un guany patrimonial per a les 
persones físiques i ingressos per a persones jurídiques, societats, comunitats de 
propietaris, susceptibles de tributació per part dels beneficiari/s dels mateixos. 
 
9. Publicació i comunicació 
 
 Es publicarà aquest acord íntegre a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) i així com el text íntegre de les bases al taulell d'anuncis de la corporació i al 
web municipal www.montornes.cat pel general coneixement dels ciutadans i possibles 
interessats en la present convocatòria. 
 
Comunicar la present resolució, als serveis econòmics de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, pel seu coneixement i efectes. 
 
 
 
Montornès del Vallès, 5 de juliol de 2017 
 
 
 
Tècnica d’Intermediació Laboral  
 
 
 
 
 
Rosa Padilla Gómez 


