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ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió del 4 de
novembre de 2020, mitjançant Acord núm. JGL/40/374/2020, ha aprovat les bases reguladores
per a l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Ocupal’h “La nova
indústria a L’ Hospitalet 2018-2020”, per l’assistència i aprofitament als itineraris formatius dins
el projecte al 2019-2020, subvencionat per la Diputació de Barcelona, el qual es fa públic per a
general coneixement.
Acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió AJT/JGL/40/2020 de 4 de novembre de
2020.
APROVAR LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES A LES
PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE OCUPAL’H “LA NOVA INDÚSTRIA A L’
HOSPITALET 2018-2020”, PER L’ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT ALS ITINERARIS
FORMATIUS DINS EL PROJECTE al 2019-2020
(....)
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Ocupació,
Empresa, Turisme i Economia Social,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR les següents bases reguladores per a l’atorgament de beques a les
persones participants en el projecte Ocupal’h “La nova indústria a L’ Hospitalet 2018-2020”,
amb el següent literal:
“BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES A LES PERSONES
PARTICIPANTS EN EL PROJECTE OCUPAL’H “LA NOVA INDÚSTRIA A L’HOSPITALET”
2018-2020, PER L’ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT ALS ITINERARIS FORMATIUS DINS
EL PROJECTE.
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d’ajuts a les persones participants
en el projecte OCUPAL’H “La nova indústria a l’Hospitalet” 2018-2020, per la seva assistència i
aprofitament dels itineraris formatius que contempla el projecte.
L‘objecte del projecte OCUPAL’H “La nova indústria a l’Hospitalet” 2018-2020 és treballar la
nova indústria, en concret al subsector de la logística integral interna, els serveis de la
tecnologia de la informació i la comunicació (TIC), i les arts gràfiques a la indústria. Aquest
projecte dirigeix les seves accions envers la nova indústria i la indústria 4.0, per tal de millorar
la competitivitat de la indústria local a través del desplegament d’accions de desenvolupament
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competencial i retenció de talent de persones en situació d’atur, i/o de promoció professional de
persones que ocupen un lloc de treball amb condicions precàries, basant-se en la col·laboració
pública-privada per tal d’enfortir l’ indústria local.
2. Condicions per a ser persona beneficiària
Són beneficiaris/-àries les persones participants en el projecte OCUPAL’H “La nova indústria a
l’Hospitalet” durant l’any 2019 i 2020, que reuneixin els següents requisits a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds:


Trobar-se inscrit/a com a persona demandant d’ocupació no ocupada en les Oficines
de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o persona demandant en millora
d’ocupació.



Haver assistit a un mínim del 75% de les hores lectives a comptabilitzar des de la seva
alta a l’itinerari formatiu (fet que es comprovarà mitjançant els fulls d'assistència que
signen diàriament l’alumnat).



Obtenir l'aprofitament del curs mitjançant una qualificació global d’apte/a (fet que es
comprovarà a partir d'un informe positiu emès pel personal docent i tècnic que serà
l’encarregat de realitzar el seguiment del curs).

3. Tipus de l'ajut, import i pagament d’aquest
El pagament de la beca s’abonarà en finalitzar l’itinerari formatiu una vegada s’hagin verificat
que la persona sol·licitant compleix amb els següents requisits:


Assistència mínima del 75%, a comptabilitzar des de la seva alta a l’itinerari formatiu.



Aprofitament de l’itinerari formatiu mitjançant avaluació i qualificació d’APTE/A.

Els itineraris formatius i els/les alumnes per a cadascú d’ells són els següents:
a) Itinerari Auxiliar Tècnic/a Arts Gràfiques Post impressió: 210 hores i 14 alumnes.
b) Itinerari Tècnic/a auxiliar logística integral: 180 hores i 15 alumnes.
c) Itinerari Auxiliar suport en TIC’S:
 Auxiliar suport IT microinformàtica: 235 hores i 6 alumnes.
 Auxiliar suport comunicació digital: 170 hores i 10 alumnes.
Un cop s’hagi verificat per l’òrgan competent la documentació que acredita l’acompliment dels
requisits abans esmentats, es procedirà al pagament, mitjançant transferència bancària, de
l’import total de l’ajut per persona, que correspon a 400,00 €.
4. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes beques s'iniciarà per sol·licitud de la persona
interessada. L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, un cop comprovada la
concurrència de les condicions per ser personal beneficiària de l'ajut econòmic, elevarà la
proposta a l'òrgan competent per tal de resoldre, el qual emetrà resolució d’atorgament o
denegació dels ajuts.
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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 18.000,00 euros. L’ajuntament
de L’Hospitalet concedirà els ajuts fins que s'esgoti la dotació pressupostària.
6. Compatibilitat.
Aquesta beca serà compatible amb la percepció de la prestació i/o subsidi d'atur i/o amb altra
atorgada per altres administracions o ens públics o privats.
7. Sol·licitud
Les sol·licituds, segons el model normalitzat que s'adjunta com a annex, s'hauran de presentar
en el Registre General de l’Ajuntament de L’Hospitalet, adreçat a la persona responsable del
Negociat de Formació i Qualificació Professional.
Un cop aprovades les bases reguladores, per l’òrgan competent, es penjarà la informació en la
pàgina web de Dinamització Local http://www.dinamitzaciolocallh.cat.La convocatòria es donarà
per iniciada un cop les bases reguladores estiguin aprovades i publicades.
Les persones sol·licitants hauran d'aportar una declaració, adjunta a la sol·licitud, de
l’existència d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, concedits
o sol·licitats per al mateix concepte, amb indicació del programa al qual s'acullen, de 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 s'hagin sol·licitat altres subvencions o ajuts, caldrà adjuntar una declaració
responsable en aquest sentit.
Les persones participants beneficiàries de l’ajut hauran de presentar, juntament amb la
sol·licitud, l’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.
8. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones que vulguin ser beneficiàries d'aquests ajuts hauran de presentar la corresponent
sol·licitud en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de les bases
reguladores de les beques a la web http://www.dinamitzaciolocallh.cat. Un cop transcorregut
aquest termini no s’ admetrà cap sol·licitud.
9.

Aplicació supletòria

En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d'aplicació l'Ordenança General de
Subvencions de L’Ajuntament de L’Hospitalet, 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).”
SEGON.- APROVAR l’extracte de les bases reguladores per a l’atorgament de beques a les
persones participants en el projecte Ocupal’h “La nova indústria a L’ Hospitalet 2018-2020”, als
efectes que preveuen el articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el text íntegre del qual es:
“Extracte de les bases reguladores per a l’atorgament de beques a les persones participants en
el projecte Ocupal’h “La nova indústria a L’ Hospitalet 2018-2020”,
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1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d’ajuts a les persones
participants en el projecte OCUPAL’H “La nova indústria a L’ Hospitalet” 2018-2020,
per la seva assistència i aprofitament dels itineraris formatius que contempla el
projecte.
L‘objecte del projecte OCUPAL’H “La nova indústria a L’ Hospitalet” 2018-2020 és
treballar la nova indústria, en concret al subsector de la logística integral interna, els
serveis de la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC), i les arts gràfiques a
la indústria. Aquest projecte dirigeix les seves accions envers la nova indústria i la
indústria 4.0, per tal de millorar la competitivitat de la indústria local a través del
desplegament d’accions de desenvolupament competencial i retenció de talent de
persones en situació d’atur, i/o de promoció professional de persones que ocupen un
lloc de treball amb condicions precàries, basant-se en la col·laboració pública- privada
per tal d’enfortir l’ indústria local.
2. Condicions per a ser persona beneficiària
Són beneficiaris/-àries les persones participants en el projecte OCUPAL’H “La nova
indústria a L’ Hospitalet” durant l’any 2019 i 2020, que reuneixin els següents requisits
a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
 Trobar-se inscrit/a com a persona demandant d’ocupació no ocupada en les
Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o persona
demandant en millora d’ocupació.
 Haver assistit a un mínim del 75% de les hores lectives a comptabilitzar des de
la seva alta a l’itinerari formatiu (fet que es comprovarà mitjançant els fulls
d'assistència que signen diàriament l’alumnat).
 Obtenir l'aprofitament del curs mitjançant una qualificació global d’apte/a (fet
que es comprovarà a partir d'un informe positiu emès pel personal docent i
tècnic que serà l’encarregat de realitzar el seguiment del curs).
3. Tipus de l'ajut, import i pagament d’aquest
Un cop s’hagi verificat per l’òrgan competent la documentació que acredita
l’acompliment dels requisits abans esmentats, es procedirà al pagament, mitjançant
transferència bancària, de l’import total de l’ajut per persona, que correspon a 400,00
€.
4. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes beques s'iniciarà per sol·licitud de la persona
interessada. L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, un cop
comprovada la concurrència de les condicions per ser personal beneficiària de l'ajut
econòmic, elevarà la proposta a l'òrgan competent per tal de resoldre, el qual emetrà
resolució d’atorgament o denegació dels ajuts.
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 18.000,00
euros. L’ajuntament de L’ Hospitalet concedirà els ajuts fins que s'esgoti la dotació
pressupostària.
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6. Compatibilitat.
Aquesta beca serà compatible amb la percepció de la prestació i/o subsidi d'atur i/o
amb altra atorgada per altres administracions o ens públics o privats.
7. Sol·licitud
Les sol·licituds, segons el model normalitzat que s'adjunta com a annex, s'hauran de
presentar en el Registre General de l’Ajuntament de L’ Hospitalet, adreçat a la
persona responsable del Negociat de Formació i Qualificació Professional.
Un cop aprovades les bases reguladores, per l’òrgan competent, es penjarà la
informació
en
la
pàgina
web
de
Dinamització
Local
http://www.dinamitzaciolocallh.cat.La convocatòria es donarà per iniciada un cop les
bases reguladores estiguin aprovades i publicades.
Les persones participants beneficiàries de l’ajut hauran de presentar, juntament amb
la sol·licitud, l’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.
8. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones que vulguin ser beneficiàries d'aquests ajuts hauran de presentar la
corresponent sol·licitud en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació
de les bases reguladores de les beques a la web http://www.dinamitzaciolocallh.cat.
Un cop transcorregut aquest termini no s’ admetrà cap sol·licitud.”
TERCER.- APROVAR les bases reguladores per a l’atorgament de beques a les persones
participants en el projecte Ocupal’h “La nova indústria a L’ Hospitalet 2018-2020” i el seu
extracte en llengua castellana, que s’adjunten com annex 1 i annex 2, respectivament, en
compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015).
QUART.- PUBLICAR les bases reguladores per a l’atorgament de beques a les persones
participants en el projecte Ocupal’h “La nova indústria a L’ Hospitalet 2018-2020” a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i el seu extracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de conformitat amb l’article 18. 2 de la Llei General de Subvencions, així com a la pàgina web
de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social inserint a més a més una referència
d’aquest anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- APROVAR la despesa que comporta l’atorgament de les beques objecte de
l’anterior acord per import de 18.000,00 €, per a la qual existeix crèdit adient i suficient amb
càrrec a l’aplicació del pressupost vigent 2120 05 24154 481.00.60, de conformitat amb el
document comptable de retenció de crèdits (RC), emès per la Intervenció General d’aquest
Ajuntament, en data 18 de maig de 2020, amb número 200023319.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Acord a la Gerència, a la Intervenció General i al Servei de
Programació i Pressupostos d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes adients.
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Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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