
Bases reguladores per l’atorgament de beques per a joves per 
a l’exercici 2009 
 
 
1. Justificació/ finalitat 
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a través de la Unitat d’Infància, 
Adolescència, Joventut i Cohesió, d’acord amb el que disposa el Programa 
Municipal Transversal de Joventut té com a objectiu prioritari realitzar polítiques 
de joventut que donin resposta a les necessitats concretes dels i les joves de 
16 a 30 anys del municipi de Sant Boi de Llobregat. 
 
L’atorgament d’aquestes beques està adreçat a tota la població del municipi de 
Sant Boi, però es té en especial consideració de forma preferent els joves de 
Casablanca, ja que el pressupost per a l’atorgament d’aquestes beques està 
integrat dins del projecte de millora del barri Casablanca - PMI - impulsat per la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la llei de barris i l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat. 
 
D’altra banda, i fruit del desenvolupament del pla de millora al barri de 
Casablanca, en el seu apartat social i amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida dels i les ciutadans/es joves d’aquest barri, es té interès en destinar 
recursos econòmics i humans per tal de gestionar projectes i ajudes destinades 
a aquest col·lectiu.  
 
Algunes de les necessitats de la joventut observades i analitzades des del 
programa de Joventut estan vinculades directament amb: 
 
a) La manca de recursos econòmics per tal de portar a terme els seus projectes 
vitals en àmbits tan importats com la formació, l’ocupació, la creació, 
l’experimentació, ...   
 
b) La manca de possibilitats a nivell individual de reconduir els seus itineraris 
vitals, un cop aquests es troben fora del sistema.  
 
c) La precarietat laboral de les dones joves, ja que es troben en una posició de 
vulnerabilitat en el mercat laboral, degut a la seva condició de jove i de dona. 
 
d) L’exclusió social que pateixen alguns/es joves vinculada a la manca de 
recursos econòmics, socioculturals, socioeducatius ...      
 
e) La manca de recursos disponibles per a fer processos creatius i de 
creixement personal, vinculats amb la identitat social, col·lectiva i individual.      
     
Amb la finalitat de promoure i facilitar els processos d’emancipació dels i les 
joves, treballar per la inclusió social, fomentar la identitat del col·lectiu jove, així 
com la millora de la ciutat i la qualitat de vida, afavorint la cooperació entre el 
sector públic i la seva ciutadania, es vol crear una línia de beques adreçades 
als i les joves de 16 a 30 anys. 
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2.Destinataris 
 
Poden sol·licitar aquestes beques: 
 
2.1. Les persones físiques: joves.  
 
2.2. Els grups de persones físiques joves veïnes de Sant Boi -de 16 a 30 anys- 
que actuïn sense afany de lucre, amb un màxim de tres persones. En aquest 
cas, hauran de nomenar un representant. (Per les beques C, H i J) 
 
 
3.Objecte 
 
És objecte de les presents bases establir la regulació per la concessió de 
beques individuals i per a grups de joves destinades al foment de l’emancipació 
dels i les joves, la inclusió social, el foment de la identitat del col·lectiu jove així 
com la millora de la ciutat i de la qualitat de vida. En concret, constitueix objecte 
de subvenció les següents tipus d’activitats o projectes:  
 
- Beques tipus A): Per a activitats de formació i compra de material didàctic. 
Aquesta beca té com a objectiu ajudar als i les joves en la seva formació 
continuada i específica. També és objecte de beca l’adquisició de material que 
possibiliti el seu desenvolupament formatiu. Només es becaran activitats 
formatives en centres concertats o privats si aquestes no es poden cursar en 
centres públics. 
  
- Beques tipus B): Per la participació en activitats socials, culturals, esportives 
i/o de lleure de joves amb necessitats educatives especials. Aquesta beca té 
l’objectiu de proporcionar als i les joves amb mancances socioeducatives i en 
risc d’exclusió social, eines socioeducatives per facilitar-los processos de 
desenvolupament personal i de sociabilització. 

 
- Beques tipus C): Per la investigació, estudi i/o treball de recerca en matèria de 
Joventut. Aquestes beques estan destinades a joves o grups de joves – màxim 
3 joves per grup – llicenciats/es o diplomats/des, o que estiguin cursant l’últim 
curs d’una llicenciatura en Ciències Socials i/o Humanitats. La investigació i/o 
estudi en matèria de Joventut caldrà realitzar-la sobre el territori de Sant Boi de 
Llobregat. L’objecte del treball serà l’estudi de temes o fets que afectin als 
processos d’emancipació de la joventut: ocupació, formació, habitatge, gènere, 
identitat...  

   
- Beques tipus D): Per a serveis i/o activitats que afavoreixin la conciliació de la 
vida familiar amb la vida laboral/formativa. L’atorgament d’aquest tipus de beca 
està vinculat a la conciliació de la vida formativa i/o laboral de les mares joves. 
Es pretén facilitar la participació de les dones joves en activitats formatives i/o 
d’ocupació.   
 
- Beques tipus E): Per l’adquisició de material informàtic i formació puntual en 
aquesta matèria. Aquesta beca té com a objectiu ajudar als i les joves en la 
seva formació continuada i específica en matèria d’informàtica, així com en 
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l’adquisició de material informàtic que possibiliti el seu desenvolupament, 
autonomia i participació en les noves xarxes de comunicació.   

 
- Beques tipus F): Per la creació i experimentació en l’àmbit de les arts. 
Aquestes beques es destinaran a projectes vinculats a la creació i 
experimentació dels i les joves en projectes d’arts plàstiques, audiovisuals,...  
 
- Beques tipus G): Per facilitar la mobilitat. S’atorgaran beques a projectes que 
fomentin la mobilitat dels/les  joves en totes les seves facetes: mobilitat 
sostenible, mobilitat per a formació, mobilitat per experimentació, mobilitat per a 
promoció formativa o professional... És objecte de beca el transport privat en 
cas que no hagi xarxa de transport públic que cobreixi el trajecte.   
 
- Beques tipus H): Per l’elaboració i execució de projectes adreçats a joves en 
situacions de risc d’exclusió social del barri de Casablanca. Les beques tipus H 
s’atorgaran a projectes d’intervenció per part de persones joves, o grups de 
joves, i que tinguin com a objectiu millorar els processos d’integració i 
participació social dels/les  joves amb dificultats especifiques (joves nouvinguts, 
joves amb discapacitats, joves en situació d’exclusió social....).        
 
- Beques tipus I): Per activitats i projectes formulats per joves amb discapacitat. 
Tenen l’objectiu de facilitar-los l’autonomia personal i la seva participació en els 
diferents àmbits socials, culturals, habitatge, mobilitat...  
 
- Beques tipus J): Aquestes beques estan destinades a projectes col·lectius 
adreçats específicament a joves amb discapacitat amb l’objectiu de facilitar la 
vida quotidiana d’aquests persones, així com la seva participació en els 
diferents àmbits socials, culturals, habitatge, mobilitat... Poden sol·licitar 
aquestes beques o joves de manera individual o grups de joves, màxim 3 
persones.  
 
 
4. Finançament 
 
Les beques regulades en aquestes bases aniran a càrrec de les partides: 
 
985 4540 48 100 RC/08 PMI BEQUES PER A JOVES  i 985 4540 48100 PMI 
BEQUES PER A JOVES del pressupost de l’Ajuntament   de l’exercici 2009.   
 
 
5. Durada i realització de les activitats o projectes objecte de la beca  

 
5.1. Les activitats i/o projectes objecte de les beques A, B, E, F, G i I s’han de 
realitzar des de maig a desembre del 2009. 

 
5.2. La dotació per a les beques tipus: A, B, E, F, G i I, només contemplarà a 
nivell de despeses una durada de 4 mesos de l’activitat o projecte.  
 
5.3. La dotació per a les beques tipus D, només contemplarà a nivell de 
despeses una durada de 4 mesos a 6 mesos de l’activitat o projecte. 
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5.4. Les activitats i/o projectes objecte de les beques tipus C, H i J s’han de 
realitzat entre maig de 2009 i març de 2010. Tindran una durada mínima de 6 
mesos i màxima de 9 mesos. 
 
5.5. Un cop executada l’activitat becada, el/la  perceptor/a de la beca haurà 
d’aportar la documentació indicada a l’apartat 15.          
 
 
6. Dotació econòmica màxima per tipus de beques i per sol·licitud 
 
6.1 Beques tipus A, per projectes i/o activitats de formació i/o compra de 
material didàctic.    
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 2.500 euros. 
 
6.2 Beques tipus B, per la participació en activitats socials, culturals, esportives 
i/o de lleure de joves amb necessitats educatives especials.  
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 1.500 euros. 
 
6.3. Beques tipus C, per realitzar investigació en matèria de Joventut (màxim 
tres joves per a grup d’investigació). 
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 18.000 euros, 
(màxim 6.000 € per persona).  
   
6.4. Beques tipus D, per a serveis i/ activitats que afavoreixin la conciliació de la 
vida familiar amb la vida laboral/formativa. 
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 4.000 euros. 
    
6.5. Beques tipus E, per l’adquisició de material informàtic i formació en 
aquesta matèria.  
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 2.500 €.  
    
6.6. Beques tipus F, per la creació, formació i experimentació en l’àmbit de les 
arts, audiovisuals ... 
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 3.000 euros. 
 
6.7. Beques tipus G, per a facilitar la mobilitat. 
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 3.000 euros. 
    
6.8. Beques tipus H, per l’elaboració i execució de projectes adreçats a joves 
en  situacions de risc d’exclusió social. 
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 12.000 euros. 
 
6.9. Beques tipus I, per millorar l’autonomia personal dels i les joves amb 
discapacitats. 
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 10.000 euros. 
 
6.10. Beques tipus J, per projectes col·lectius adreçats específicament a joves 
amb discapacitat. 
La dotació econòmica d’aquestes beques serà com a màxim de 10.000 euros. 
 
6.11. Les beques tipus A, B, D, E, F, G, i I es finançarà com a màxim el 85% 
del cost total del projecte, activitat... 

 4



 
6.12. Les beques tipus C, H i J, es finançaran el 100% del cost del projecte o 
activitat.              
  
7.Requisits dels/les sol·licitants 
 
7.1. Estar empadronat/da a Sant Boi els últims sis mesos a data de 17 d’abril 
de 2009. 
 
7.2. Tenir entre 16 i 30 anys, a data de 17 d’abril de 2009. 
 
7.3. En el cas dels/les estrangers/es, tenir permís de residència.  
 
7.4. En el cas de beques tipus C, per investigació o estudis en matèria de 
Joventut cal estar en possessió de titulació universitària en algunes de les 
llicenciatures o diplomatures següents: Sociologia, Ciència Política, Psicologia, 
Pedagogia, Antropologia Social, Treball Social - o llicenciats/des i 
diplomats/des en altres disciplines que hagin treballat en àmbits de la recerca 
sociològica -. També poden presentar la seva sol·licitud estudiants de l’últim 
curs d’una llicenciatura de Ciències Socials i/o Humanitats que puguin acreditar 
la seva participació en algun projecte de recerca social o similar. 
  
7.5. No tenir cap beca o ajuda pel mateix concepte en l’any en curs, a excepció 
de les beques Erasmus o altres similars. Si el/la jove té una beca Erasmus o 
similar cal que la declari i presenti fotocòpia de l’atorgament de la mateixa.  
 
7.6. No es pot sol·licitar més d’una beca per any i persona. 
 
7.7. No es podrà sol·licitar una beca del mateix tipus que s’hagi concedit en 
convocatòries anteriors.  
 
7.7. No es podran presentar més d’una sol·licitud individual pel mateix projecte. 
 
7.8. Acreditar que els ingressos bruts mensuals de la unitat de convivència no 
sobrepassin les quantitats que es descriuen a continuació, calculades en funció 
de l’IPREM (Índex Públic de Renda d’Efectes Múltiples)1: 
 

Nombre de membres 
de la unitat de 
convivència 

Límit màxim 
d'aplicació de 

l'IPREM 

Límit màxim 
d'aplicació de 

l'IPREM 

1 3,2 1.687,17 € 
2 5,2 2.741,65 € 
3 7 3.690,68 € 
4 8,6 4.534,26 € 
5 10 5.272,40 € 
6 11,2 5.905,09 € 

 
A partir del setè membre s’afegirà 527,24 € per cada nou membre computable. 

                                            
1 L’IPREM mensual per a l’any 2009 correspon a 527,24 € bruts. 
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7.9. Per a les sol·licituds de beques tipus C, H i J no caldrà acreditar els 
ingressos econòmics dels/les sol·licitants ni de la seva unitat familiar.   
 
 
8.Característiques i incompatibilitats 
 
8.1. La concessió de una beca no constitueix cap relació laboral o estatutària 
entre els/les joves beneficiaris/es i l’Ajuntament de Sant Boi. 
 
8.2. Gaudir d’una beca serà incompatible amb qualsevol altre subvenció, ajuda, 
ingrés o recurs per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració 
Pública o entitat pública o privada.      
 
 
9. Documentació necessària 
 
Per qualsevol tipus de beques i amb caràcter general caldrà presentar :  
 
9.1. Full de sol·licitud BECA PER A JOVES 2009 
 
9.2. Qüestionari de dades específiques en funció de la beca a sol·licitar  
 
9.3. Fotocòpia del DNI o NIE. 
 
9.4. Currículum vitae del/la dels/les sol·licitants. 
 
9.5. Per demanar qualsevol tipus de beca, amb l’excepció de les de tipus C, H i 
J, la documentació per acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i dels 
membres de la seva unitat de convivència a partir de 16 anys serà la següent:  
 

• Treballadors/es per compte d’altre: fotocòpia de les sis darreres 
nòmines, que es corresponen al període comprès entre setembre de 
2008 i febrer de 2009.  

 
• Treballadors/es per compte pròpia: fotocòpies dels certificats de 

bases de cotització a la Seguretat Social,  fotocòpies dels certificats 
d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF i fotocòpies de la 
declaració de l’IVA dels darrers dos trimestres de l’any 2008.  

 
• Informe de vida laboral actualitzat com a mínim a data 1 de març de 

2009. 
 

• Document acreditatiu de qualsevol prestació percebuda 
(contributives, no contributives, per sentència judicial, ...). 

  
• Els/les joves amb discapacitat hauran de presentar fotocòpia de totes 

les ajudes que tinguin atorgades -PUAS, targeta rosa, valoració grau 
dependència...-.   

 
9.6. Per sol·licitar la beca tipus B cal presentar un informe del/la professional 
corresponent. 
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9.7. Si es considera oportú, carta de recomanació del centre docent o qualsevol 
altre/a  facultatiu/va o professional. 
 
9.8. Memòria detallada, amb una extensió màxima de 6 folis del 
projecte/activitat/proposta que incorpori:  
 

- Nom activitat. 
- Característiques (descripció de l’activitat: tipus, contingut, durada, 

temporalització, calendari).     
- Objectius.  
- Interès personal per accedir a la beca sol·licitada. 

 
9.9. Pressupost detallat del projecte, activitat, proposta, material, (incloent els 
conceptes i els corresponents imports).   
 
9.10. Els/les joves amb discapacitat hauran de presentar fotocòpia de la 
resolució que indica el grau de disminució i causes, document expedit per 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.  
 
9.11. Si els/les sol·licitants són un grup de persones físiques de fet, sense 
personalitat jurídica pròpia, s’haurà de presentar l’utorització per a la sol·licitud 
de beques per a grups de joves. 
 
9.12. En el cas que el/la sol·licitant tingui concedida una beca Erasmus o 
similar cal que la declari i presenti fotocòpia de l’atorgament de la mateixa.  
 
9.13. No serà necessari presentar aquella documentació que ja tingui 
l’Ajuntament -volant de convivència, volant d’empadronament...-    
 
9.14. Si la documentació presentada en temps hàbil és incorrecta o incompleta, 
es requerirà als / a les sol·licitants, per tal que en un nou termini de 10 dies 
hàbils, a comptar a partir de la recepció del requeriment, la corregeixi i 
completi. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat la 
documentació requerida, es tindrà per desistit al / a la  sol·licitant. 
 
 
10. Convocatòria i presentació de sol·licituds 
 
10.1 El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació 
corresponent, finalitzarà el 17 d’abril del 2009.  
 
La sol·licitud de les beques suposa la plena acceptació de les bases. 
 
10.2. La documentació es presentarà en persona i mitjançant un sobre o 
paquet tancat a:  
 
- Registre General d’entrada de l’Ajuntament, Pl. Ajuntament 1   
L’horari de registre és de dilluns a dijous de 8:30 a 19:00, i divendres de 8:30 a 
14:00 hores. 
 
- Servei d’Informació Juvenil El Punt. Can Massallera, C/ Mallorca, 30 
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L’horari de registre és dilluns i divendres de 10:00 a 14:00, i de dilluns a dijous 
de 16:00 a 19:00 hores. 
 
- Oficina del PMI de Casablanca. Casal de barri de Casablanca, c. Badajoz, 2 
L’horari de registre és dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10:00 a 13:30, i  
dijous de 16:30 a 19:00 hores. 
 
S’ha d’indicar clarament a la coberta del sobre BEQUES PER A JOVES 2009, 
Unitat d’Infància, Adolescència, Joventut i Cohesió de l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat. 
   
Per demanar més informació o aclarir dubtes: 
  
El Punt 
Servei d’Informació Juvenil  
Can Massallera, C/ Mallorca, 30 
Tel. 93 652 98 43 
Pij.st.boillo@diba.es 
De dilluns a dijous de 16 a 20 hores, i dilluns i divendres de 10 a 14 hores.  
 
 
11. Procediment d’atorgament de les beques 
 
Les beques es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, 
el procediment mitjançant el qual es realitza una comparació entre les 
sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre les 
mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les Bases 
per adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible 
aquelles que hagin obtingut una puntuació major, en aplicació dels esmentats 
criteris. Tal i com es contempla a les Bases, s’inclou la quantitat màxima que es 
podrà atorgar a cada sol·licitant, amb independència de la quantitat sol·licitada i 
de que aquesta quantitat sigui inferior sempre a la quantitat màxima establerta 
per a cada tipus de beca.   
 
 
 12. Criteris de valoració 
 
12.1. Les beques s’atorgaran, atenent a la disponibilitat pressupostària, segons 
l’aplicació del procediment de concurrència competitiva, d’acord amb la 
puntuació obtinguda segons els criteris de valoració establerts per cada tipus 
de beca. 
 
Les beques s’atorgaran atenent als criteris de valoració següents: 
 
12.2. Per a beques tipus A, per projectes i/o activitats de formació i/o compra 
de material didàctic.    

  
- Currículum del/la sol·licitant: fins a 30 punts, (0 punts: cap adequació 

del currículum al contingut de l’activitat formativa, 30 punts: 
adequació correcta) 

 
- Pressupost global: preu  total del programa formatiu, preu  total de  la  
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compra de material: fins a 30 punts, (0 punts: cap adequació del 
preu al programa de formació sol·licitat o la utilitat del material per al 
programa, 30 punts: correcta adequació del programa i el material) 

 
- Memòria del projecte i/o activitat: programa de formació i/o compra 

de material (escola, objectius, tipus, contingut, metodologia, horaris, 
tipus material, objectius d’usos del material): fins a 20 punts, (0 
punts: cap adequació del programa als objectius, 20 punts: 
adequació correcta al programa formatiu, o del material) 

 
- El/la sol·licitat és veí o veïna del barri de Casablanca: 10 punts, (0 

punts: no és veí/veïna del barri de Casablanca, 10 punts: sí és 
veí/veïna del barri de Casablanca). 

 
- Impacte de millora que aquesta beca tindrà en el procés de formació i 

emancipació del/la jove: fins 10 punts (0 punts: cap impacte, 10 
punts: impacte alt) 

 
La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 40 punts. 
 
12.3. Per a beques tipus B, per la participació en activitats socials, culturals, 
esportives i/o lleure de joves amb necessitats educatives especials. 
 

- Memòria del projecte i/o activitat: fins a 30 punts (0 punts: cap 
adequació del projecte i/o activitat a l’objectiu general de la beca, 30: 
correcte adequació): 

o Característiques del projecte i/o activitat (tipus, contingut, lloc, 
duració, temporització i horaris): fins a 10 punts.   

o Objectius del projecte i/o activitat: fins a 10 punts. 
o Adequació de l’activitat a les necessitats socials, educatives... 

del/la jove: fins a 10 punts. 
 

- Impacte de millora que aquesta beca tindrà en el procés de millora 
d’autonomia del/la jove: fins 25 punts (0 punts: cap impacte, 25 
punts: impacte alt). 

 
- Pressupost global: preu de l’activitat que vol realitzar el/la jove, fins a 

20 punts, (0 punts: cap adequació del preu hora al preu del mercat, 
20 punts: total adequació). 

 
- Currículum del/la sol·licitant: fins a 10 punts, (0 punts: cap adequació 

del currículum al contingut de l’activitat, 10 punts: adequació correcta) 
 

- El/la sol·licitant és veí o veïna del barri de Casablanca: 10 punts, (0 
punts: no és veí/veïna del barri de Casablanca, 10 punts: sí és 
veí/veïna del barri de Casablanca). 

 
- Interès i/o necessitat d’altres professionals en que el/la jove participi 

en l’activitat: fins a 5 punts, (0 punts: cap interès, 5 punts: l’activitat 
es totalment adequada). 
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La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 40 punts. 
 
 
12.4. Per a beques tipus C, per projectes d’investigació i/o estudi en matèria de 
Joventut.   

 
- Objecte d’estudi en relació al interès i les necessitats detectades en 

matèria de Joventut en el municipi: fins a 30 punts, (0 punts: cap 
adequació, 30 punts: adequació correcta). 

 
- Característiques i disseny de l’estudi, recerca (objectius, execució, 

metodologia,...):  fins a 25 punts (0 punts: cap adequació de les 
característiques i el disseny als objectius i a les Bases, 20 punts: 
adequació correcta). 

 
- Currículum - formació... - dels/les joves: fins a 10 punts, (0 punts : 

cap adequació del currículum al projecte d’investigació i/o estudi en 
matèria de Joventut, 10 punts: adequació correcta). 

 
- Nombre de joves que participen en l’elaboració de l’estudi, recerca...  

fins 10 punts 
• 2,5 punts: un/una jove 
• 5 punts: dos joves 
• 10 punts: tres joves 

 
- Nombre de joves que participen en l’elaboració de l’estudi, recerca... i 

que són veïns/es del barri de Casablanca: fins 10 punts 
• 2,5 punts: un/una jove 
• 5 punts: dos joves 
• 10 punts: tres joves       

 
- Duració i temporització de l’activitat: fins a 10 punts, (0 punts: 

duració i temporització gens adequada, 10 punts: totalment 
adequada). 

 
- Pressupost global: fins a 5 punts, (0 punts: cap adequació del 

pressupost a l’estudi, 5 punts: total adequació). 
 

La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 60 punts. 
 
12.5. Per a beques tipus D, per a projectes i/o activitats que afavoreixin la 
conciliació de la vida familiar amb la vida laboral/formativa.  
 

- Memòria del projecte i/o activitat: fins a 40 punts (0 punts: cap 
adequació del projecte i/o activitat a l’objectiu general de la beca, 40: 
correcte adequació): 

o Característiques de la proposta (tipus, recursos, lloc de 
realització,...): fins a 15 punts.   

o Objectius i justificació de la proposta: fins a 15 punts. 
o Duració i temporització de la proposta: fins a 10 punts. 
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- Currículum del/la sol·licitant: fins a 20 punts, (0 punts: cap adequació 

del currículum al contingut del projecte i/o activitat, 20 punts: 
adequació correcta) 

 
- Pressupost global: fins a 20 punts, (0 punts: cap adequació del 

pressupost al projecte i/o activitat, 20 punts: total adequació). 
 

- El/la sol·licitant és veí o veïna del barri de Casablanca: 10 punts, (0 
punts: no és veí/veïna del barri de Casablanca, 10 punts: sí és 
veí/veïna del barri de Casablanca). 

 
- Impacte de millora que aquesta beca tindrà en la conciliació de la 

vida familiar amb la vida laboral/formativa de la jove: fins 10 punts (0 
punts: cap impacte, 10 punts: impacte alt). 

 
La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 40 punts. 
 
12.6. Per a beques tipus E, per l’adquisició de material informàtic i formació en 
aquesta matèria. 
 

- Currículum del/la sol·licitant: fins a 30 punts, (0 punts: cap adequació 
del currículum a la proposta d’adquisició de material informàtic o 
formació, 30 punts: adequació correcta) 
Aquest criteri, a més a més, determinarà  l’import a concedir per 
l’adquisició de material informàtic , si és el cas, segons la següent 
baremació: 
 

- D’1 a 10 punts: l’import de la beca serà  del  50% del cost del 
material informàtic. 
- De 11 a 20 punts: l’import de la beca serà del 75 % del cost del 
material informàtic. 
- De 21 a 30 punts: : l’import de la beca serà com  del 85 % del 
cost del material informàtic. 

 
-     Pressupost global: preu  total del programa  formatiu, preu total de la 

compra de material: fins a 30 punts, (0 punts: cap adequació del 
preu al programa de formació sol·licitat o la utilitat del material per al 
programa, 30 punts: correcta adequació del programa i el material) 
 

           -     Memòria  del  projecte i/o activitat: programa  de formació i/o compra  
de material informàtic (escola, objectius, tipus, contingut, 
metodologia, horaris, tipus material, objectius d’usos del material): 
fins a 20 punts, (0 punts: cap adequació del programa als objectius, 
20 punts: adequació correcta al programa formatiu, o del material) 

 
- El/la sol·licitat és veí o veïna del barri de Casablanca: 10 punts, (0 

punts: no és veí/veïna del barri de Casablanca, 10 punts: sí és 
veí/veïna del barri de Casablanca). 
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- Impacte de millora que aquesta beca tindrà en el procés de formació i 
emancipació del/la jove: fins 10 punts (0 punts: cap impacte, 10 
punts: impacte alt) 

 
La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 40 punts. 
 
12.7. Per a beques tipus F, per la creació, formació i experimentació en l’àmbit 
de les arts plàstiques, audiovisuals... 

 
- Memòria del projecte i/o activitat: programa de formació i/o compra 

de material (escola, objectius, tipus, contingut, metodologia, horaris, 
tipus material, objectius d’usos del material): fins a 30 punts, (0 
punts: cap adequació del programa als objectius, 30 punts: 
adequació correcta al programa formatiu, o del material) 

 
- Pressupost global: preu total del programa formatiu, preu total de la 

compra de material: fins a 30 punts, (0 punts: cap adequació del 
preu al programa de formació sol·licitat o la utilitat del material per al 
programa, 30 punts: correcta adequació del programa i el material)  

 
- Currículum del/la sol·licitant: fins a 20 punts, (0 punts: cap adequació 

del currículum al projecte i/o activitat, 20 punts: adequació correcta). 
 
- El/la sol·licitant és veí o veïna del barri de Casablanca: 10 punts, (0 

punts: no és veí/veïna del barri de Casablanca, 10 punts: sí és 
veí/veïna del barri de Casablanca). 

 
- Impacte de millora que aquesta beca tindrà en el procés de formació i 

emancipació del/la jove: fins 10 punts (0 punts: cap impacte, 10 
punts: impacte alt) 

 
La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 40 punts. 
 
12.8. Per a beques tipus G, per projectes per a facilitar la mobilitat dels/joves. 
 

- Memòria del projecte i/o activitat: fins a 40 punts (0 punts: cap 
adequació del projecte i/o activitat a l’objectiu general de la beca, 40: 
correcte adequació): 

o Característiques del projecte i/o activitat que motiva la mobilitat  
(tipus, execució, calendari,...): fins a 15 punts.   

o Objectius i justificació del projecte i/o activitat: fins a 15 punts. 
o Duració i temporització de la proposta de mobilitat: fins a 10 

punts. 
 

- Pressupost global: fins a 30 punts, (0 punts: cap adequació del 
pressupost al projecte i/o activitat, 30 punts: total adequació). 

 
- Currículum del/la sol·licitant: fins a 10 punts, (0 punts: cap adequació 

del currículum al contingut del projecte i/o activitat, 20 punts: 
adequació correcta) 
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- El/la sol·licitant és veí o veïna del barri de Casablanca: 10 punts, (0 

punts: no és veí/veïna del barri de Casablanca, 10 punts: sí és 
veí/veïna del barri de Casablanca). 

 
- Impacte de millora que aquesta beca tindrà en el procés de millora de 

l’autonomia del/la jove: fins 10 punts (0 punts: cap impacte, 10 punts: 
impacte alt). 

 
La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 40 punts. 
 
12.9. Per a beques tipus H, per l’elaboració i execució de projectes adreçats a 
joves en situacions de risc d’exclusió social. 

 
- Memòria del projecte i/o activitat: fins a 35 punts (0 punts: cap 

adequació del projecte i/o activitat a l’objectiu general de la beca, 35: 
correcte adequació): 

o Característiques del projecte i/o activitat (objectius, execució, 
metodologia, calendari...): fins a 15 punts.   

o Duració i temporització del projecte i/o activitat: fins a 15 punts. 
o Adequació de l’activitat a les necessitats socials, educatives... 

del col·lectiu al que s’adreça el projecte: fins a 5 punts. 
 
- Pressupost global: fins a 20 punts, (0 punts: cap adequació del 

pressupost al projecte, 20 punts: total adequació). 
 

- Currículum – formació, experiència... - de/la dels/les joves: fins a 10 
punts, (0 punts : cap adequació del currículum al projecte 
d’investigació, 10 punts: adequació correcta). 

 
- Nombre de joves que participen en l’elaboració i execució del 

projecte: fins 10 punts. 
• 2,5 punts: un/una jove 
• 5 punts: dos joves 
• 10 punts: tres joves 

 
- Nombre de joves que participen en l’elaboració i execució del 

projecte i que són veïns/es del barri de Casablanca: fins 10 punts. 
• 2,5 punts: un/una jove 
• 5 punts: dos joves 
• 10 punts: tres joves       

 
- Nombre de joves a qui s’adreça el projecte: fins 10 punts. 

• 2,5 punts: de 5 a 10 joves 
• 5 punts: d’11 a 20 joves 
• 10 punts: més de 20 joves       

 
- Aspectes innovadors de la proposta: fins a 5 punts, (0 punts: cap 

aspecte innovador, 5: tots els aspectes són innovadors). 
 
La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
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La puntuació mínima a aconseguir és 60 punts. 
 
12.10. Per a beques tipus I, per millorar l’autonomia personal dels i les joves 
amb discapacitats.   
 

- Memòria: característiques de la proposta (objectius, execució, ...):  
fins a 30 punts (0 punts: cap adequació de la proposta a l’objectiu 
general de la beca, 30: correcte adequació). 

 
- Adequació de l’activitat a les necessitats de millora d’autonomia 

respecte al grau de discapacitat ... del/la jove: fins a 20 punts, (0 
punts: no és gens adequat, 20 punts: l’activitat és totalment 
adequada). 

 
- Currículum del/la sol·licitant: fins a 10 punts, (0 punts: cap adequació 

del currículum al contingut de la proposta de millora de l’autonomia 
personal, 10 punts: adequació correcta) 

 
- El/la sol·licitant és veí o veïna del barri de Casablanca: 10 punts, (0 

punts: no és veí/veïna del barri de Casablanca, 10 punts: sí és 
veí/veïna del barri de Casablanca). 

 
- Impacte de millora que aquesta beca tindrà en el procés de millora de 

l’autonomia personal del/la jove: fins 10 punts (0 punts: cap impacte, 
10 punts: impacte alt). 

 
- Interès i/o recomanació d’altres professionals en que el/la jove 

participi en l’activitat o realitzi el projecte presentat: fins a 5 punts, (0 
punts: cap interès, 5 punts: l’activitat és totalment adequada i porta 
carta de recomanació). 

 
- Pressupost global: fins a 15 punts, (0 punts: cap adequació del  

pressupost a la proposta, 15 punts: total adequació). 
 

La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 40 punts.            
 
12.11. Per a beques tipus J, per projectes  col·lectius adreçats específicament 
a joves amb discapacitat. 

 
- Memòria del projecte i/o activitat: fins a 35 punts (0 punts: cap 

adequació del projecte i/o activitat a l’objectiu general de la beca, 35: 
correcte adequació): 

o Característiques del projecte i/o activitat (objectius, execució, 
metodologia, calendari...): fins a 15 punts.   

o Duració i temporització del projecte i/o activitat: fins a 15 punts. 
o Adequació de l’activitat a les necessitats socials, educatives... 

del col·lectiu al que s’adreça el projecte: fins a 5 punts. 
 
- Pressupost global: fins a 20 punts, (0 punts: cap adequació del 

pressupost al projecte, 20 punts: total adequació). 
 

 14



- Currículum – formació, experiència... - de/la dels/les joves: fins a 10 
punts, (0 punts: cap adequació del currículum al projecte 
d’investigació, 10 punts: adequació correcta). 

 
- Nombre de joves que participen en l’elaboració i execució del 

projecte: fins 10 punts. 
• 2,5 punts: un/una jove 
• 5 punts: dos joves 
• 10 punts: tres joves 

 
- Nombre de joves que participen en l’elaboració i execució del 

projecte i que són veïns/es del barri de Casablanca: fins 10 punts. 
• 2,5 punts: un/una jove 
• 5 punts: dos joves 
• 10 punts: tres joves       

 
- Nombre de joves a qui s’adreça el projecte: fins 10 punts. 

• 2,5 punts: de 5 a 10 joves 
• 5 punts: d’11 a 20 joves 
• 10 punts: més de 20 joves       

 
- Aspectes innovadors de la proposta: fins a 5 punts, (0 punts: cap 

aspecte innovador, 5: tots els aspectes són innovadors). 
 
La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts. 
La puntuació mínima a aconseguir és 60 punts. 
 
 
13. Òrgan d’instrucció, valoració  
 
13.1. La instrucció del procediment de concessió de les beques correspon a la 
Unitat d’Infància, Adolescència, Joventut i Cohesió de l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat.   
 
13.2. Mitjançant una Comissió Qualificadora, que tindrà la consideració d’òrgan 
col·legiat al que es refereix l’article 22.1 de la Llei General de Subvencions, es 
realitzarà la valoració. La Comissió Qualificadora estarà formada pels següents 
membres: 
  

- Cap de la Unitat d’Infància, Adolescència,  Joventut i Cohesió 
- Tècnica de Joventut responsable Programa de Beques 
- Tècnic responsable PMI Casablanca 
- Si cal, tècnic/ca especialista en la matèria relacionada amb el tipus 

de beca sol·licitada. 
 

Aquesta comissió realitzarà l’informe de valoració al que es refereix l’apartat 4 
de l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
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14. Resolució i notificació 
 
14.1. Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades per la tècnica 
corresponent a partir dels criteris de valoració establerts a les bases annexes, 
qui farà les funcions d’instructor del procediment i elevarà la corresponent 
proposta de beca al/a la Regidor/a de l’àmbit de Joventut per la seva 
conformitat, abans de ser presentada a la Comissió Qualificadora. La Comissió 
Qualificadora, revisarà que les sol·licituds compleixin els requisits que les bases 
estableix per als/a les sol·licitants i estudiarà que la proposta de beca es fa 
tenint en compte els criteris de valoració establerts a aquestes Bases. Un cop 
acomplerts els tràmits anteriors, dins dels terminis establerts a les Bases, la 
Junta de Govern Local aprovarà la concessió de beques. 
 
14.2. El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de beques serà de 
tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de 
resolució expressa comporta la desestimació de la sol·licitud per silenci 
administratiu. 
 
14.3. En cas que, resolta la convocatòria de beques i en el transcurs de 
l’exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà 
incrementar l’import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre d’altres que, 
a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense 
subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu 
moment a la convocatòria, atenent als criteris, requisits, procediment i altres 
extrerms d’aquesta normativa, sense que sigui necessària una altre 
convocatòria i sempre que no es superi el límit establert de beca al cost del 
projecte en les bases. 
   
Tot i això sense perjudici d’allò establert a l’últim paràgraf de l’article 15è de 
l’Ordenança reguladora de l’activitat de foment que impulsa Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat, aprovada  per acord del Ple de data 18 de desembre de 2000 
i   publicada íntegrament al Bop núm. 84 de 7 d’abril de 2001.  
 
14.4. Les beques consistiran en una dotació econòmica no percentual i seran 
concedides en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte 
els criteris fitxats en cada tipus de beca. 
 
14.5. L’Òrgan competent per a l’atorgament de les beques té la facultat de 
revisar les beques ja concedides i de modificar les resolucions de concessió en 
cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, 
d’acord amb l’article 24 de l’ordenança Reguladora de l’Activitat de Foment, 
aprovada per acord de Ple de data 18 de desembre de 2000 i publicada 
íntegrament al BOP núm. 84 de 7 d’abril de 2001. 
 
 
15. Terminis i formes de pagament
 
15.1. Per la totalitat de les beques, excepte la tipus C, el pagament del 75% de 
la beca concedida es tramitarà una vegada signat el document d’acceptació de 
la beca atorgada. La resta de la beca (25%) es farà efectiva quan es realitzi el 
projecte o activitat becat i es presenti al Registre General de l’Ajuntament la 
documentació justificativa. El termini de justificació per totes les beques, 
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excepte la C, H i J, és fins l’1 de febrer de 2010. El termini de justificació per les 
beques C, H i J és fins el 31 de març del 2010.   
 
La documentació justificativa és la següent: 
 

a) Una instància, subscrita pel/per la peticionari/a o representat del 
col·lectiu, adreçada a l’Alcalde, en que es sol·liciti el pagament de la beca 
i s’indiqui el número de compte al qual s’ha de fer la transferència. 

b) En el cas de les beques tipus H i J, una memòria detallada del projecte o 
activitat, incloent-hi la memòria econòmica del projecte o activitat becats. 

c) Una declaració responsable del/la beneficiari/a que acrediti que les 
factures que es presenten com a justificants s’han aplicat al projecte o 
activitat becats. 

d) Relació de factures presentades. 
e) Factures originals, amb caràcter general per un import igual o superior al 

del cost del projecte o activitat becat.  
f) Documents justificatius conforme s’ha realitzat l’activitat i/o projecte becat. 

 
15.2. El pagament de la beca tipus C es realitzarà de la següent manera:  

a) Un primer pagament del 33,3% de la beca un cop signat el document 
d’acceptació corresponent. 

b) A meitat del període de realització del projecte es durà a terme un 
informe de seguiment i valoració del mateix, per part del/la tècnic/a 
responsable del seguiment de la investigació. En cas de ser positiu es 
realitzarà un segon pagament del 33,3% de la beca concedida.  

c) El darrer pagament, corresponent al 33,3% restant, es realitzarà un cop 
justificada la beca i d’acord amb un informe favorable.  

 
Si els informes de seguiment no són favorables es procedirà a revocar la beca 
concedida entenent que no es compleixen els criteris de qualitat mínim exigits.  
 
Per la justificació de la beca C cal presentar:   
 

a) Una instància, subscrita pel/per la peticionari/a o representat del 
col·lectiu, adreçada a l’Alcalde, en que es sol·liciti el pagament de la 
beca i s’indiqui el número de compte al qual s’ha de fer la transferència. 

 
b) Un document complert amb els resultats i conclusions de l’estudi o 

investigació realitzades. El contingut final d’aquest document es 
obligatori que reculli tots els aspectes que es consideri necessaris des 
de la Unitat d’Infància, Adolescència, Joventut i Cohesió. 

 
15.3. El termini màxim de pagament de la quantitat restant de la beca serà de 
tres mesos a comptar des de la data de la seva sol·licitud i la forma de 
pagament serà mitjançant transferència al compte bancari que s’indiqui a la 
instància.  
 
15.4. Si la documentació presentada en temps hàbil és incorrecta o incompleta, 
es requerirà als/a les beneficiaris/es, per tal que en un nou termini de 10 dies la 
corregeixi i completi. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat 
la documentació requerida, es tindrà per desistit al sol·licitant. 
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16. Obligacions i drets dels/les beneficiaris/es 
 
Les persones beneficiàries de les beques atorgades - qualsevol tipus - tindran 
les següents obligacions: 
 
16.1. Acceptar de manera expressa l’atorgament de la beca.  
 
16.2. Realitzar el projecte o activat que fonamenta la concessió de la beca 
durant el període indicat en aquestes mateixes Bases.  
 
16.3. Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes 
Bases. 
 
16.4. Acceptar i complir aquestes Bases Particulars, així com la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament d’aquesta, de 21 
de juliol de 2006. 
 
16.5. Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi 
amb posteritat, o en seu cas, la corresponent anul·lació. 
 
16.6. Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que realitzi 
l’Ajuntament. 
 
16.7. Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts. 
 
16.8. Les persones beneficiaries de les beques - tipus C -, a més a més dels 
beneficis generals assignats a les beques, gaudiran dels següents drets: 
 

- Per tal de facilitar el seu procés de formació, contaran amb 
l’assessorament, orientació i direcció, si s’escau, d’un/a tutor/a, que farà 
el seguiment de l’elaboració de l’estudi així com dels seu resultats. 

 
- Al finalitzar el període de beca i un cop presentat l’estudi i les seves 

conclusions, la Unitat d’Infància, Adolescència, Joventut i Cohesió de 
l’Ajuntament de Sant Boi expedirà un certificat on s’acreditarà la 
realització i presentació de l’estudi, si és el cas.         

 
  
17. Reintegrament  
 
L’incompliment de les obligacions senyalades anteriorment donarà lloc a la 
revocació de la beca, i aquesta, en el seu cas, al reintegrament de les 
quantitats econòmiques efectivament abonades d’acord amb el disposat en el 
capítol primer del títol segon de la Llei 38/2003, General de Subvencions, 
sense perjudici de les responsabilitats que resultin exigibles. 
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Així mateix, donarà lloc al reintegrament el fet de que la/el becaria/i incorri en 
algun dels supòsits enumerats en l’article 37 de la Llei General de 
Subvencions. 
 
 
 
18. Altres disposicions 
 
18.1. L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, 
laboral o de qualsevol altre mena derivada de les actuacions a que restin 
obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
 
18.2. Les beques tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas cap dret 
respecte a peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.  
 
 
19. Disposició final  
 
En tot el no previst en aquesta normativa serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, l’Ordenança reguladora de l’activitat de foment que impulsa 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada per acord del  Ple de data 18 
de desembre de 2000 i   publicada íntegrament al Bop núm. 84 de 7 d’abril de 
2001, en tot el que no s’oposi a la Llei General de Subvencions i al seu 
Reglament, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de regim local 
pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 
 
 
 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 23 de gener de 2009 
 
 
 
 
 
 
Estrella Argüelles Busto 
Cap de la Unitat d’Infància, Adolescència, Joventut i Cohesió. 
 
DILIGÈNCIA. S’informa favorablement 
 
 
 
 
 
 
Josefa Chavero Pozo 
Advocada de l'Area de Benestar i 
Ciutadania 
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