CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS PER A
PARTICIPAR AL PROGRAMA “ESTIU D’IDIOMES”, ADREÇAT A JOVES DE
18 A 31 ANYS DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ.

1. Objecte
L’atorgament d’ajuts individuals per a la primera edició del programa “Estiu d’Idiomes”,
el que consisteix en un curs intensiu d’anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà,
les dues primeres setmanes de juliol del 2018, i un camp de treball en un país de l’espai
europeu, a sol·licitar per l’interessat a través del Servei Civil Internacional, durant el
mateix estiu.
Els ajuts estan subjectes a concurrència competitiva.
L’ajut cobreix:


Cap de setmana de formació sobre voluntariat internacional a Catalunya.



Quota de participació al camp de treball del Servei Civil Internacional.



Assegurança durant el camp de treball a l’estranger.



Àpats i allotjament bàsic al camp de treball.



Desplaçament al camp de treball a l’estranger.

L’ajuda serà d’un màxim de 500€.

L’ajut no cobreix:


Matrícula del curs intensiu d’anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà.



Cost addicional de determinats camps de treball (indicat a les descripcions dels
projectes).



Diners per despeses personals.

2. La present convocatòria es fomenta en les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts
individuals per a participar al programa “Estiu d’Idiomes”, adreçat a joves de 18 a 31 anys,
aprovades per acord del Consell Comarcal del Berguedà en data 25 d’abril de 2018 i
publicada al BOPB el dia 14 de maig de 2018.

3. Beneficiaris i requisits generals
Segons el que indiquen les bases.

4. Crèdit pressupostari
L’import anirà a càrrec de l’aplicació:
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2018/05/326/48001 de 8.500 €

5. Documentació obligatòria a presentar
La documentació que cal presentar és la que indiquen les bases.

6. Criteris d’adjudicació
Una selecció de tècnics competitius del Consell Comarcal del Berguedà resoldrà
l’atorgament dels ajuts d’acord amb els criteris i la puntuació següent:





Interès per al camp de treball seleccionat (3 punts)
Coherència de les opcions escollides en la trajectòria del sol·licitant (2 punts)
Nivell d’idioma, avaluat a través de certificats d’idiomes i evidència del coneixement
del nivell mínim per participar en el projecte (3 punts)
Impacte del programa en la seva trajectòria personal i professional (2 punts)

7. Terminis i tramitació




La convocatòria s’obre el dia després de la publicació de les bases al BOPB.
Les sol·licituds i tota la documentació requerida es presentaran durant els quinze
dies naturals següents de la seva publicació.
Les resolucions dels ajuts es publicaran i es notificaran després de 25 dies
naturals de la publicació de la convocatòria.

El Consell Comarcal del Berguedà publicarà l’Edicte corresponent a aquesta
convocatòria en el BOPB i a la seu electrònica del Consell Comarcal del Berguedà pel
termini de 30 dies als efectes de la seva exposició pública.
La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació de les bases.
8. Sol·licituds fora de termini
Les sol·licituds fora de termini es gestionaran segons el què s’estableix a les bases.
9. Reclamacions i recurs
Les reclamacions es presentaran al Registre del Consell Comarcal del Berguedà a
través d’un imprès facilitat pel mateix Consell, dins el període establert entre les dues
setmanes següents a la resolució de la convocatòria.
Contra la resolució de la reclamació, que posa fi a la via administrativa, podrà interposarse recurs potestatiu de reposició previ al recurs contenciós administratiu davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació al taulell d’anuncis
del Consell Comarcal (i e-tauler).
També es podrà impugnar directament davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució.

10. Renúncies, absències i revocació
Es tindrà en compte el que estableixen les bases.
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11. Disposició addicional
Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària, segons les
quanties establertes en la present convocatòria i no generen dret de continuïtat en
l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per a cursos successius.
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