Ref: Tapis
Taller prelaboral inserció social
MSS/jrq Gerència Serveis a la Ciutadania

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE L'EXCM.
AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ, QUE REGIRAN EL PROCÉS PER A
LA INSERCIÓ AL PROGRAMA LOCAL “TALLER PRELABORAL PER A LA
INSERCIÓ SOCIAL (TAPIS)”, ANY 20.
Primera. Objecte
L'Excm. Ajuntament de la Vall d’Uixó, pretén fomentar la realització de programes
d’inserció laboral i social, propiciar l’adquisició d’habilitats i hàbits personals que
faciliten la inserció social, l’accés a un treball o a altre recurs de formació laboral, i
oferir un entorn estructurat i un referent adult normalitzat a joves que necessiten
d’aquest en el seu entorn familiar i social, mitjançant un Taller Prelaboral per a la
Inserció Social (TAPIS).
Segona. Requisits i forma d'acreditar-los
Podran beneficiar-se d’aquest taller els joves de la localitat, entre 15 i 24 anys (ambdues
edats incloses), amb problemàtica personal, familiar o social, que reunisquen els
requisits i condicions arreplegats en l'Ordenança Municipal Reguladora de “Taller
Prelaboral per a la Inserció Social”, aprovada pel Ple municipal en 25 de juny de 2008,
article 5 i concordants (BOP núm. 121 de 4 d’octubre de 2008).
El compliment dels requisits s'acreditarà per informe tècnic i amb la conformitat del
professional superior assignat a aquest programa.
Tercera. Durada i quantia de l'ajuda.
La duració del TAPIS per a cada alumne/a serà d’un any. Finalitzat aquest període es
farà una revisió per part de l’Educador/a i del professional de referència. Si l’avaluació
ha estat favorable es podrà prorrogar per tal de completar el programa educatiu per
períodes d’un mes (amb un màxim de sis), si existeix disponibilitat de places.
Com a la situació anterior serà necessari informe favorable de l’Educador/a i la
conformitat del professional de referència i el vist i plau de la direcció del departament
o servei que tinga assignat aquest programa, i resolució del/a Regidor/a delegat/da.
Les ajudes es pagaran mensualment, per import de 75,00 € a cada alumne/a i mes
complet o la part proporcional del temps que ha estat en el programa.
Es concediran aquestes ajudes a càrrec de la partida 470.23126.481 (AFUT: 63210), i
sent l'import màxim per al present exercici de 9.000,00 €.
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Quarta. Pagaments de la beca.
L'import de les beques s'abonarà en el compte corrent bancari que faciliten els/les
beneficiaris/es, que serà els dels pares o tutors pels menors d’edat, prèvia presentació de
l’informe que realitze mensualment l’Educador/a amb el vist i plau de la direcció del
departament o servei que tinga assignat aquest programa, i resolució del/a Regidor/a
delegat/da i previ expedient i Decret de l’Alcaldia.
No s'exigirà garantia.
Quinta. Criteris de Valoració i Puntuació:
La baremació per optar al programa TAPIS, serà realitzada pel personal de Serveis
Socials, que amb el vist i plau de la direcció del departament o servei que tinga assignat
aquest programa, resoldrà el/la regidor/a de Serveis Socials, Igualtat i Atenció al
Ciutadà u òrgan que tinga atribuida la competència, atenent a la següent baremació:
15 a 17 anys
18 a 23 anys
24 anys
•

•

•

•

Nivell A
Nivell B
11 punts (1º)
10 punts (2º)
9 punts (3º)
8 punts (4º)
6 punts (6º)

Nivell C
7 punts (5º)
5 punts (7º)
4 punts (8º)

Nivell D
3 punts (9º)
2 punts (10º)
1 punt (11º)

Nivell A: Menor/ jove amb problemes personals i/o socials que pertany a una
família multiproblemàtica, desestructurada o de risc.
Nivell B: Menor/ jove amb problemàtiques personals i socials greus que pertany
a una família normalitzada.
Nivell C: Menor/ jove bé amb problemàtiques personals i socials greus, però en
un estat inicial i que forma part d’una família normalitzada; bé sense problemes
personals greus, però amb una família desestructurada.
Nivell D: Menors/joves que volen fer el taller, sense cap altra problemàtica
significativa i que no troben altre recurs laboral o formatiu..

En cas d’empat es prioritzarà els de menor edat (per any de naixement); i en cas de
persistir l’empat, per ordre de registre d’entrada.
Les característiques personals, socials i familiars estaran acreditades per l’informe del
professional derivant.
Sexta. La qualificació final s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en els
apartats descrits en la base Cinquena.
Sèptima. Serà instructor de l’expedient el Gerent de Serveis a la Ciutadania, tot
dictaminat per la Comissió Informativa de Serveis Socials, Igualtat i Atenció al Ciutadà,
com a òrgan col·legiat.
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Octava. La proposta de concessió de la beca, formulada per l’Educador/a a través de
l’òrgan instructor, es resoldrà per decret de la regidoria delegada de Serveis Socials,
Igualtat i Atenció al ciutadà o organ que tinga atribuida de competencia.
Novena. Aprovades les bases, es publicaran en el Tauler d'Anuncis de la Casa
Consistorial, anunci al BOP i Web municipal.
Desena. Els/les sol·licitants hauran d'aportar els següents documents:
α) Fotocòpia dels DNI – NIE de les persones que opten al programa.
β) Fitxa de manteniment de tercers.
χ) Fotocopia de la llibreta bancaria.
Onzena. Presentació de sol·licituds: al Registre General de l’Ajuntament, fins al 31 de
desembre de 2016. Tindrà el caràcter de convocatòria oberta, resolent-se quinzenalment
seguint l’ordre de presentació i fins a la disponibilitat de places, que es l’establert en el
programa anual per 2016.
Delegat per Decret de l’Alcaldia núm 1516/2015 de 18 de juny.

El regidor delegat de l'Àrea de la
Ciutat per a les Persones

Antoni Llorente Ferreres
La Vall d’Uixó a 30/12/15
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SOL.LICITUD INSERCIÓ AL PROGRAMA LOCAL “TALLER PRELABORAL
PER A LA INSERCIÓ SOCIAL (TAPIS)”, ANY 2016.

Sr./a / D. /a

DNI

Adreça / Domicilio

Telefon / Teléfono

Com a interesat o representant de / Como interesado o DNI
representante de:
Amb domicili en / Con domicilio en

Telefon / Teléfono

Localitat / Localidad

C.P.

Província / Província

A V.S. acud i diu: que aprovada per
Junta de Govern Local en data --------les bases reguladores per a la inserció al
programa local TAPIS i tot reunint les
condicions indicades en la referida
convocatòria.

A V.S. acude y dice: que aprobadas por la
Junta de Gobierno Local en fecha ---------- las
bases reguladoras de la inserción al programa
TAPIS, y reuniendo las condiciones indicadas
en la referida convocatoria.

SOL.LICITA: La inserció esmentada

SOLICITA: La inserción señalada

La Vall d'Uixó,

de

de 2016

(Signatura / firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ
SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ
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