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ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió del 2 de
setembre de 2020, mitjançant Acord núm. JGL/32/293/2020, ha aprovat els criteris per a
l'assignació i l'abonament d'ajuts de transport i els incentius d'assistència a les persones
participants en el programa "UBICAT" d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per
a la inclusió social, convocatòria 2019, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, el qual es fa públic per a general coneixement.
Acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió AJT/JGL/32/2020 de 02 de setembre de
2020:
APROVAR ELS CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ I L'ABONAMENT D'AJUTS DE
TRANSPORT I ELS INCENTIUS D'ASSISTÈNCIA A LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL
PROGRAMA "UBICAT" D'ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ I SUPORT OCUPACIONAL
PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, CONVOCATÒRIA 2019, SUBVENCIONAT PEL SERVEI
PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
ATÈS que en data 17 de desembre de 2019 es va notificar a l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, mitjançant el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
l’atorgament d’una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per import de
93.074,87 euros per al desenvolupament del programa UBICAT, de conformitat amb l’Ordre
TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social (DOGC Núm. 7682 9/8/2018), i la Resolució
TSF/1845/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 d’aquestes
subvencions (DOGC Núm. 7913 9/7/2019 i Id. BDNS 465049).
ATÈS que el pressupost de la subvenció atorgada per al desenvolupament del programa
UBICAT es desglossa de la manera següent:
Actuacions
Orientació socio- laboral
Coneixement de l’entorn productiu i
apropament a les empreses
Ajuts transport i incentius
assistència

LLD

19

(1)

(2)

GEN

32

SUBVENCIÓ
LLD
30.644,82

SUVBENCIÓ
GEN
30.967,39

11.418,48

11.418,48

22.836,96

4.312,85

4.312,85

8.625,70

TOTALS
61.612,21

93.074,87
(1)

Col·lectiu llarga durada

(2)

Col·lectiu generalista
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ATÈS que mitjançant Acord de Junta de Govern Local número U050200/00019 de sessió de 20
de desembre de 2019, va ser acceptada aquesta subvenció per import de 93.074,87 euros,
amb una aportació municipal de 2.074,47 euros.
ATÈS que el programa UBICAT té per objecte la realització d’actuacions d'orientació sociolaboral i de coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les empreses per a persones
desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una
situació de precarietat laboral, i que aquestes actuacions van acompanyades d’ajuts al
transport i incentius per a què la persona participant pugui cobrir les despeses que li poden
ocasionar l'haver de desplaçar-se a l'entitat on està sent orientat o, fins i tot, poder conciliar la
cura d'infants o familiars amb l'assistència a les diferents actuacions.
VIST el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en data 15 de gener de 2020, aprovat per acord
de Junta de Govern Local U050200/00020, en el que s’estableix a l’Ajuntament com entitat
col·laboradora del SOC als efectes de la gestió i el pagament dels ajuts de transport i incentius
a les persones participants.
ATÈS que l’Ajuntament, com entitat beneficiaria de la subvenció esmentada, és qui ha
d’establir els criteris per distribuir i els ajuts als transports i els incentius d’assistència a abonar
a les persones participants.
VIST l’informe tècnic Assessor de la Secció de Programes de Formació i Ocupació i el Cap del
Servei de Desenvolupament Econòmic i Turisme en el que proposen l’aprovació d’uns criteris
per a la assignació i l’abonament d’aquestes ajudes en el marc del programa UBICAT.
VISTA la base 5.2 de l’annex I de l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa
UBICAT que regula els ajuts de transports i incentius per als participants del programa i en el
que s’estableix, entre d’altres, que les entitats beneficiàries es consideraran entitats
col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya als efectes de la gestió i el
pagament dels ajuts de transport i incentius, i que aquests ajuts de transport i incentius no
tenen un caràcter universal.
VIST la base 7 de l’annex I de l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost que estableix la forma de
derivació, selecció i participació de les persones en el programa UBICAT.
VIST l’article 8 de la Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria
per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, on es fixa el mòdul
per als ajuts de transport i la quantia corresponent a l’incentiu.
VIST l’article 127.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim Local,
estableix que és competència de la Junta de Govern Local el desenvolupament de la gestió
econòmica de l’Ajuntament.
VIST l’article 22.6 de les bases d’execució del pressupost del 2020, que determinen que el
l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases particulars per a la concessió de subvencions
serà la Junta de Govern Local, qualsevol que sigui l’òrgan competent per a la concessió de la
subvenció, sent l’Àrea gestora l’òrgan competent per a la seva tramitació.
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Ocupació,
Empresa, Turisme i Economia Social ,
ACORDA:
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PRIMER: APROVAR els criteris per a la assignació i l’abonament de les ajudes de transport i
els incentius d’assistència a les persones participants del programa UBICAT, subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre TSF/143/2018, de 3
d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la
inclusió social (DOGC Núm. 7682 9/8/2018), i la Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, per
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 d’aquestes subvencions (DOGC Núm. 7913
9/7/2019).
Criteris que es transcriuen a continuació:
“CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ I L'ABONAMENT DE LES AJUDES DE TRANSPORT I
ELS INCENTIUS D’ASSISTÈNCIA A LES PERSONES PARTICIPANTS DEL PROGRAMA
UBICAT
El programa UBICAT té com a objecte la realització de projectes que desenvolupin
actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones
desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en
una situació de precarietat laboral.
El programa UBICAT és un programa innovador impulsat per la Generalitat de Catalunya
d’acompanyament a la inserció laboral i suport ocupacional per a la inclusió social que es
desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons
de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals d’Ocupació.
El programa està regulat per l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa
UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social i la
convocatòria de l’any 2019 està regulada per la Resolució TSF/1845/2019, 26 de juny, per la
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la
realització del programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a
la inclusió social.
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, mitjançant Resolució de la Directora del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya de 17 de desembre de 2018, ha estat beneficiària d’una
subvenció per a la realització d’accions d’orientació sociolaboral i actuació de coneixement de
l’entorn productiu i d’apropament a les empreses, dins del marc del programa UBICAT, per un
per un import total de 93.074,87 euros.
D’acord a la normativa que regula el programa, les persones participants podran rebre un
ajut de transport i un incentiu d’assistència a les actuacions d’orientació laboral i de
coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les empreses. La finalitat d’aquests ajuts
i incentius és per a què la persona participant pugui cobrir les despeses que li poden
ocasionar l’haver de desplaçar-se a l'entitat on rebrà l’orientació, fins i tot, poder conciliar la
cura d'infants o familiars amb l'assistència a les diferents actuacions.
En aquest sentit, l’article 5.2 de les bases reguladores estableix que es consideren a les
entitats beneficiàries de la subvenció entitats col·laboradores del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya als efectes de la gestió i el pagament dels ajuts de transport i incentius de les
persones participants. Per aquest motiu l’Ajuntament i el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya han signat un conveni que regula aquesta col·laboració amb data 15 de gener de
2020.
Segons l’apartat 2 de la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre, l’entitat beneficiària mitjançant la
resolució d’atorgament rebrà una quantia equivalent al 14% de la quantia atorgada per a
l’actuació d’orientació sociolaboral que haurà destinar a l’abonament dels ajuts de transport i
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incentius de les persones participants (respectant la quantitat atorgada per a cadascun dels
col·lectius).
L’article 8 de la Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, fixa el mòdul per als ajuts de
transport i la quantia corresponent a l’incentiu. L’entitat beneficiaria és qui haurà d’establir els
criteris per distribuir i abonar a les persones participants els ajuts de transport i l’incentiu
d’acord el quadre que es mostra a continuació. En tot cas, caldrà respectar els imports i la
limitació de la quantia total atorgada per aquests conceptes per a cada col·lectiu.
Altres aspectes a tenir en compte
 Els ajuts i incentius no tenen un caràcter universal.
 És compatible la percepció simultània dels ajuts de transport i incentius per una
mateixa persona i per una mateixa sessió.
 Les persones participants que els percebin hauran de complir els criteris fixats per
l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, en base a la normativa que
regula el programa.
És l’entitat beneficiària del programa, en aquest cas l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social, com entitat col·laboradora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la
responsable de la gestió i el pagament dels ajuts de transport i incentius per a les persones
participants, que els abonarà sempre que compleixin amb els requisits d’assistència i
aprofitament de els actuacions del programa.

1. LES CONDICIONS I PROCEDIMENT DE GESTIÓ EN EL SEU ABONAMENT A LES
PERSONES PARTICIPANTS, AIXÍ COM ELS REQUISITS SÓN ELS SEGÜENTS:

Les condicions i procediments de gestió de l'abonament d'aquests ajuts i incentius per a les
persones participants així com els requisits per percebre'ls són els que es detallen a la Guia
de prescripcions tècniques del programa UBICAT que ha elaborat el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
Els ajuts de transport i els incentius d’assistència es podran atorgar quan les persones
participin en les dues tipologies d’actuacions que contempla el programa:

a) Actuació d'orientació sociolaboral.
b) Actuació de coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les empreses i de
prospecció laboral.

Per poder percebre l’ajut i l’incentiu l’assistència ha de ser efectiva. Les persones participants
no hi tindran dret a percebre cap ajut de transport i/o incentiu per als dies no assistits.
En el cas de les pràctiques no laborals s’ha d’assegurar un mínim del 75% d’assistència i el
seu aprofitament.
a. En la fase inicial del procés d’orientació s’informarà a la persona participant dels requisits
per poder accedir a l’ajut de transport i als incentius d’assistència i la manera de poderho acreditar, essent responsabilitat de la persona participant presentar la documentació
pertinent.
Aquesta documentació (indicada a la taula a l’apartat “Documentació a aportar pel
participant”) s’haurà de presentar per part de la persona beneficiària en el moment de
l’alta com a participant en el programa, i un cop verificada pel servei corresponent
l’hauran de presentar per Registre General de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
indicant el número d'expedient AJT/18443/2020.
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L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social comprovarà que la persona
participant compleix els requisits per percebre l’ajut per transport i/o l’incentiu
d’assistència, a partir de la documentació presentada per la persona participant i de la
informació que consta a l’aplicatiu Galileu.
b. Per a la percepció de l'ajuda, la persona haurà d'haver participat , almenys, durant 5
hores. La quantitat a percebre per la persona participant es calcularà des de l'inici de la
seva participació en el programa.
La persona participant beneficiària no percebrà cap ajut de transport ni incentiu
d’assistència fins que l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social no hagi
comprovat que la persona participant ha complert amb l’assistència i l’aprofitament exigits,
que es fixa en la realització d’un itinerari d’orientació sociolaboral de com a mínim 5 hores
d’orientació, prenent com a referència el que s’estableix al punt 6 de la base 7 de l’annex
1 de l’Ordre, i l’article 6 de la Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, en el que es
considerarà participant del programa la persona que hagi rebut un mínim de 5 hores
d’orientació i que almenys 3 hores corresponguin a sessions individuals.
c.

En atenció a les situacions de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona
participant es recomana fer un abonament mensual de l’ajut de transport i/o de l’incentiu.
En qualsevol cas sempre s’ha d’abonar mentre la persona està participant en el
programa i dins del període d’execució del mateix (incloent el termini de justificació del
programa).

d. Un cop realitzades aquestes comprovacions i verificacions, l’Àrea d’Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social aprovarà la consideració de persona participant beneficiària
d’ajuts de transport i/o d’incentius d’assistència mitjançant Resolució de la Tinenta
d’Alcaldia de l’Àrea.

Tipus

Requisits
específics

Quanties de
les ajudes

AJUTS DE TRANSPORT - INCENTIUS
Ajuts de transport
Incentius
Poden percebre’ls les persones participants en les actuacions a) i b) de la base
5 de l’annex 1 de l’Ordre. Assistència efectiva i acreditada a les sessions
d’orientació i/o coneixement de l’entorn productiu. No hi tindrà dret a percebre
cap ajut de transport i/o incentiu per als dies no assistits.
Que l’espai on es duen a terme les
Persones que tenen al seu càrrec i
accions indicades o es realitzin les
cura infants o familiars dependents i
estades pràctiques no laborals
que necessiten d’un ajut econòmic per
estiguin ubicats en un municipi
poder conciliar la seva vida familiar
diferent del lloc de residència
amb l’assistència a les diferents
habitual de la persona participant.
actuacions.
Excepcionalment:
es
Excepcionalment: en el cas que la
podrà abonar aquest incentiu en el cas
persona participant resideixi en el
de persones que, malgrat no tenir al
mateix municipi on es realitzin les
seu càrrec i cura infants o familiars
accions
previstes,
l’entitat
dependents, en atenció a les
beneficiària podrà abonar aquest
situacions de vulnerabilitat o manca de
ajut en atenció a les situacions de
recursos econòmics.
vulnerabilitat o manca de recursos
econòmics.
Per a totes les demarcacions i
10 euros per dia assistit. Quantia
d’acord amb la zonificació de
diària fixa, no es pot prorratejar.
l’Autoritat Territorial de Mobilitat
corresponent:
Zona 1: Mòdul de 3,00 euros per
sessió.
Zona 2: Mòdul de 4,50 euros per
sessió.
Zona 3 o més: Mòdul de 6,00 €
per sessió
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Tipus
Procediment

Pagament
Documentació
a adjuntar per
part
del
personal
tècnic

Documentació
a aportar pel
participant

AJUTS DE TRANSPORT - INCENTIUS
Ajuts de transport
Incentius
L’entitat local comprovarà que la
L’entitat beneficiària abonarà l’incentiu
persona participant susceptible de
a la persona participant, un cop
percebre l’ajut per transport viu en
comprovat que ha complert i acreditat
un municipi diferent del municipi on
amb l’assistència exigida. L’incentiu és
realitza la sessió d’orientació o les
un ajut econòmic directe per a les
estades de pràctiques.
persones participants que té com a
objectiu facilitar la seva assistència i
Document acreditatiu: Certificat
garantir la seva participació activa en
d’empadronament
el programa.
Excepcionalment, es podran tenir
en compte informes de Serveis
Document acreditatiu: Llibre de família
Socials o altres instàncies que
o acreditar la dependència del familiar
puguin acreditar les diferents
dins de la unitat
i certificat
situacions de vulnerabilitat de la
d’empadronament;
o Informe
persona participant que justifiquin
d’acreditació
de
situació
de
la percepció d’ajut de transport.
vulnerabilitat
Document acreditatiu: Informe
d’acreditació
de situació
de
vulnerabilitat
L’entitat
beneficiària
haurà
d’acreditar el pagament efectiu (per
transferència), de l’ajut de transport
a la persona participant.
L’entitat beneficiària l’abonarà mitjançant transferència bancària i n’haurà de
quedar constància de la seva recepció amb un rebut signat per la persona
participant, mitjançant el mateix l’imprès normalitzat.
Fitxa d’ajut per transport-UBICAT
Fitxa
incentiu-UBICAT
(G146NUBICAT-013) Les fitxes
(G146NUBICAT-014)
Les
fitxes
hauran d’estar signades per la
hauran d’estar signades per la
persona participant i per la persona
persona participant i per la persona
responsable del programa de
responsable del programa de l’entitat
l’entitat beneficiària.
beneficiària.
Quan: Al tramitar l’expedient per a
l’abonament i amb un mínim de
5hs d’orientació realitzades per
part de la persona beneficiària.
Certificat
d’empadronament ó
Informe d’acreditació de
situació de vulnerabilitat
DNI
Compte bancària nominal
del titular
Quan: En el moment de l’inici com
a persona participant en el
programa

Quan: Al tramitar l’expedient per a
l’abonament i amb un mínim de 5hs
d’orientació realitzades per part de la
persona beneficiària.
Llibre de família o acreditar la
dependència del familiar dins
de la unitat i certificat
d’empadronament; o
Informe d’acreditació de
situació de vulnerabilitat
DNI
Compte bancària nominal del
titular
Quan: En el moment de l’inici com a
persona participant en el programa

2. QUANTIA DELS AJUTS I INCENTIUS
L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social destinarà la quantitat total de
8.625,70€ euros per a pagar els ajuts de transport i els incentius d’assistència a les persones
participants al programa d’acord a la resolució d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i distribuïts pels col·lectius de la següent manera:
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-

19 Col·lectiu aturat de llarga durada: 4.312,85€
32 Col·lectiu Generalista: 4.312,85€

El topall inicial i revisable que pot percebre una mateixa persona, sumant els ajuts de
transport i els incentius d’assistència distribuïts per col·lectius és de la següent manera:
-

19 Col·lectiu aturat de llarga durada: 226,99€
32 Col·lectiu Generalista: 134,77€

Les quanties per mòdul i tipus d’ajuda es el que s’estableix a la taula del present document.
L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social distribuirà la quantitat disponible
entre els ajuts de transport i els incentius d’assistència en funció de les persones participants
i les necessitats a cobrir.
Un cop esgotat la quantia que s’hi destina, no s’atorgarà cap ajut de transport més i/o
incentiu d’assistència.

3. PAGAMENT DELS INCENTIUS
Els pagaments dels ajuts de transport i dels incentius d’assistència es realitzaran un cop que
l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social hagi validat i constatat que la
persona ha complert amb l’assistència i l’aprofitament exigits, i s’hagi aprovat la consideració
de persona participant beneficiària de l’ajut mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de
l’Àrea.
El pagament dels ajuts de transport i dels incentius es realitzarà mitjançant una transferència
bancària.
Les persones participants beneficiàries de l’ajut de transport i/o de l’incentiu d’assistència
hauran de presentar imprès de transferència bancària/alta o modificació de dades de
persones creditores, disponible a la pàgina web d’aquest Ajuntament www.l-h.cat,
degudament complimentat i conformat per l’entitat bancària.

4. ACREDITACIÓ DEL PAGAMENT DE L’INCENTIU
L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social té l’obligació d’acreditar el
pagament efectiu de l’ajut de transport i de l’incentiu d’assistència a les persones participants
i que han resultat beneficiàries dels mateixos.
Per realitzar aquesta acreditació, la persona participant beneficiària dels ajuts i/o dels
incentius haurà de signar un imprès normalitzat elaborat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per a tal efecte.

5. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANÇAMENT
L'import màxim corresponent a l'atorgament d’aquest ajuts és de 8.625,70 € i anirà amb
càrrec al pressupost de despeses de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’any
2020, amb el finançament del Programa UBICAT”.
SEGON.- IMPUTAR la despesa que comporta l’aprovació dels criteris per a la assignació i
l’abonament de les ajudes de transport i els incentius d’assistència a les persones participants
del programa UBICAT amb un màxim de VUIT MIL SIS CENTS VINT-I-CINC AMB SETANTA
(8.625,70€); despesa màxima que es pot carregar a l’aplicació 05.24111.481.00.60 del
pressupost municipal de l’any 2020, amb crèdit suficient per a cobrir aquesta despesa, de
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conformitat amb el document de retenció de crèdit (RC), emès per la Intervenció General en
data 14/07/2020 i amb el número 31321.
TERCER.- PUBLICAR els criteris per a la assignació i l’abonament de les ajudes de transport i
els incentius d’assistència a les persones participants del programa UBICAT a la web de l’Àrea
d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social http://www.dinamitzaciolocallh.cat/ i inserir
una referència d’aquest anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
L’Hospitalet de Llobregat,
La Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Per delegació atorgada per l’Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret núm. 6389/2020 de 3 de
juliol (BOP de Barcelona del 13/07/2020)
F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES
Signat digitalment per:
La tinenta d'alcaldia de l'Àrea
d'Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social
Rocio Del Mar Ramirez Perez
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