BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, INSCRIPCIÓ I CONCESSIÓ DE
BEQUES PER A LES PERSONES PARTICIPANTS DE LA SUBVENCIÓ PROGRAMA APROP
AMB, LÍNIA DE TREBALL LABORA JOVE-PROJECTE MOU-TE JOVE SAB 2022.
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, inscripció i concessió de beques de les persones
participants del programa MOU-TE JOVE SAB 2022.
La convocatòria té la intenció de seleccionar i inscriure als participants a les diferents formacions
proposades i que realitzin també les sessions d’orientació i mindfulness contemplades en
l’itinerari del projecte. Els seleccionats i inscrits que assisteixin presencialment a la totalitat de les
hores lectives rebran una beca lligada a la seva inscripció.
L’import màxim de la beca per participant /curs serà de 450€ .
El màxim d’alumnes admesos serà de 42 alumnes, distribuïts en 15 alumnes en la formació de
monitor/a de lleure, 15 pel de monitor/a esportiu i 12 en vehicles de mobilitat personal.
2. Dotació econòmica
La dotació econòmica a aquesta convocatòria anirà a càrrec de la partida pressupostària
101241148100 20220041 de la subvenció del pla ApropAMB i te un límit màxim de 18.900€.
3. Concepte de les beques
Les beques del projecte seran en concepte d’assistència al curs dels participants del projecte.
La distribució de les beques serà:
Les beques es dotaran a tots aquells seleccionats que tinguin el 100% de participació a les hores
lectives del curs en el que han estat inscrits.
En el cas que un participant es doni de baixa del curs o no compleixi el 100% de l’assistència al
final de les hores lectives sense causa justificada, no tindrà dret a la beca.
Els participants que tinguin absències d’assistència hauran de justificar-les degudament amb
documentació original pertinent de l’organisme que escaigui. Si cal, es valorarà per la comissió de
valoració.
Els participants hauran de tenir un compte bancari al seu nom o a nom del tutor/a legal per poder
domiciliar el pagament de les beques.
El projecte té una data màxima de 31 de desembre de 2022.

Els requisits per tal d’obtenir les beques per part dels participants admesos als diferents cursos
seran:
- Haver estat admesos en aquestes bases i per tant ser alumnes participants del projecte Labora
Jove-MOU-TE JOVES SAB 2022.
- Haver realitzat el 100% de l’assistència del projecte de les hores lectives del curs.
4. Cursos
- Monitor/a de lleure infantil i juvenil.
- Monitor/a de esportiu.
- Especialització, reparació i manteniment de vehicles de mobilitat personal (VMP): Patinet
Elèctric.
5. Requisits imprescindible per a la participació:
5.1
5.1
5.1

Monitor/a de lleure infantil i juvenil:
- Tenir de 18 a 29 anys
Monitor/a de esportiu:
- Tenir de 16 a 29 anys.
- Estar en possessió de la titulació ESO.
Especialització, reparació i manteniment de vehicles de mobilitat personal
(VMP): Patinet Elèctric:
- Tenir de 16 a 29 anys.

6. Instàncies i presentació de la documentació:
Les instàncies s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 9h a 14 hores del matí
tenint en compte el calendari següent:
En el
-

Presentació d’instàncies: del 20 de setembre al 22 de setembre.
Llistat provisional d’admesos i exclosos: 23 setembre.
Període d’esmenes: del 23 de setembre al 26 de setembre.
Llistat definitiu: 28 de setembre.
moment de registrar la instància es presentarà la següent documentació:
Fotocòpia del DNI/NIE.
Titulació ESO per als interessats en el curs “Monitor/a esportiu”.
Qüestionari de selecció (annex 1)
(La no presentació de la fotocòpia del DNI/NIE i/o del qüestionari de selecció impossibilita
que la persona pugui entrar en el procés de selecció).

En el moment de registrar la instància es presentarà la següent documentació addicional per a
l’acreditació de criteris:
- Fotocòpia del full de demanda d’ocupació de l’Oficina de Treball de la Generalitat de
Catalunya, si escau.
- Nivell de formació (últim títol obtingut).
- Documentació relativa a dependents a càrrec i situació familiar, si escau.
- Documentació relativa a l’acreditació dels factors de risc social, si escau.
7. Procés de selecció:
Entre les persones que compleixin amb els requisits determinats al punt 5 d’aquestes bases es
realitzarà el llistat d’admesos objecte de la convocatòria d’acord amb el següent procediment:
FACTOR
Proximitat

CRITERIS
Per ser de Sant Adrià de Besòs, inscrit al padró des
de mínim la data de de presentació de la instància.

PUNTUACIÓ
4 punts

No ser de Sant Adrià

0 punts

Aturat

2 punts

No aturat
Col·lectius preferents: dones, famílies amb tots els
membres a l’atur, càrregues familiars, sense
formació, dependents a càrrec, tutel·lats i
extutel·lats

0 punts
1 punt per a pertànyer a
cadascun dels col·lectius
preferents, amb un
màxim de 5 punts

Disponibilitat

Col·lectius no preferents
Disponibilitat horària per a realitzar el curs en les
dates i horari proposat

0 punts
4 punts

Utilitat

No total disponibilitat
Utilitat de la formació, relació del curs amb la
inserció i continuïtat educativa

0 punts
1 punt per inserció
laboral
1 punt per continuïtat
formativa
0 punt per a la resta
d’opcions

Situació
laboral
Risc Social

Es valoraran els criteris a partir del qüestionari de selecció presentat amb la instància i amb la
documentació presentada justificativa de compliment dels criteris i requisits imprescindibles.
-

15 alumnes en la formació de monitor/a de lleure
15 pel de monitor/a esportiu
12 en vehicles de mobilitat personal.

En cas d’empat en la última plaça, es realitzarà un sorteig entre les diferents persones que han
obtingut la mateixa puntuació per a aquesta última plaça.
8. Comissió de valoració
La comissió per a la valoració de les sol·licituds serà:
- La cap de secció de formació i ocupació.
- El tècnic referent del projecte.
- La cap de l’Àrea promoció econòmica.
9. Admesos i resultats de la selecció
Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà a l’Edifici Besòs de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i al web municipal, la relació de persones seleccionades, amb
indicació de la data, hora i lloc d’inici dels cursos.
El procés quedarà obert durant el període de vigència del curs, pel cas que es produeixi alguna
nova necessitat per cobrir alguna plaça d’algun dels tres cursos.
10. Altres disposicions
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs revocarà la seva decisió si, posteriorment a l’admissió, es
comprova que alguna documentació lliurada pel sol·licitant a la convocatòria no es correspon a la
realitat.
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases que la regulen.
Datat i signat electrònicament

Laura Lista Bravo
cap de servei de Promoció Econòmica
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer
informatitzat per alseu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui garanteix la
confidencialitat en eltractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A
més, l'Ajuntament escompromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui.
Podeu dirigir-vos a l'Oficinad'Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 12 – 08930 Sant Adrià de Besòs, per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les vostres dades i
els de limitació i oposició delsvostres tractaments.

ANNEXES
Annex 1
FITXA DE SELECCIÓ _
Selecciona el curs:
MONITOR/A LLEURE INFANTIL I JUVENIL
MONITOR/A ESPORTIU
ESPECIALITZACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLE MOBILITAT PERSONAL:
PATINET ELÈCTRIC
Data
Nom i Cognoms

Telèfon de contacte i
correu electrònic:
DNI / NIE

Data de naixement
EDAT_

Adreça on vius?

Nivell d'estudis
reglats
Fins a on has
estudiat
Altres formacions
que has fet

Has treballat en
alguna feina
relacionada amb la
formació
seleccionada?
Estàs a l’atur?

SI

NO

SI

NO

Des de quan?
Tens càrregues familiars

Quines

Els membres de la teva
família estan a l’atur
(només sí, si hi són tots)

SI

NO

Ets jove tutel·lat o extutel·lat?

SI

NO

¿Per quin motiu voldries realitzar el curs? (pots escollir més d’una opció






Inserció laboral
Continuïtat de la meva formació
Cobrament beca
Perquè no tinc res a fer
NS/NC

Tens disponibilitat per assistir al curs en les dates i horaris establerts?

Disponibilitat laboral _ pots
treballar?
Disponibilitat jornada
laboral_ horari de que
disposes per treballar
Disponibilitat geogràfica_
fins a on pots treballar?

Sant Adrià de Besòs, DATA_
Signatura de l'usuari

