Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
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CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: 013 – PROGRAMA UBICAT
23.10.2019)

(JGL

14 de noviembre de 2019

1. Quina recomanació fa la guia de prescripcions tècniques en relació al màxim
de persones assistents en accions grupals dins del programa Ubicat?
a. 5-10 participants
b. 10-15 participants
c. 15-20 participants
d. 20-25 participants
2. Quantes hores mínimes d’orientació ha de rebre una persona per tal de ser
considerat participant del programa?
a. 5 hores
b. 7 hores
c. 9 hores
d. 10 hores
3. Quina és la quantia econòmica que rebran les persones participants que es
troben en situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral ?
a. 5 euros per dia assistit
b. 8 euros per dia assistit
c. 10 euros per dia assistit
d. 12 euros per dia assistit
4. Que entén el programa Ubicat per col·lectiu de persones en situació de
desocupació de llarga durada?
a. La persona demandant inscrita a l'oficina de Treball un mínim de 12
mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l’entrada
de la persona en el programa.
b. La persona demandant inscrita a l'oficina de Treball un mínim de 9 mesos,
continuats o no, durant els darrers 12 mesos anteriors a l’entrada de la persona
en el programa
c. La persona demandant inscrita a l'oficina de Treball un mínim de 9 mesos,
continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l’entrada de la persona
en el programa
d. La persona demandant inscrita a l'oficina de Treball un mínim de 12 mesos,
continuats o no, durant els darrers 16 mesos anteriors a l’entrada de la persona
en el programa
5. Quina actuació no serà subvencionable dins del marc del Projecte Ubica’t
a. Actuació d'orientació sociolaboral
b. Actuació de coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les
empreses
c. Actuacions de transferència de coneixements per al personal tècnic
mitjançant Jornades
d. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.
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6. Quantes persones com a màxim poden participar en aquest projecte si el
sol·licitant és la ciutat de L’Ajuntament de L’Hospitalet ?
a. Com a màxim 320 persones
b. Com a màxim 210 persones
c. Com a màxim 190 persones
d. Com a màxim 110 persones
7. Quina funció no tindrà l’equip tècnic que treballi en el projecte?
a. Dissenyar el full de ruta individualitzat i acordat amb cada persona
participant.
b. Coordinar-se amb els altres agents del territori que puguin intervenir en el
procés d’orientació sociolaboral
c. Gestionar l’aplicació GAIA
d. Fer un seguiment i acompanyament individualitzat
8. Segons la Guia de prescripcions tècniques, respecte a l’actuació
coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses, quines
accions poden anar adreçades a les persones participants:
a. Assistència a fires ocupacionals o sectorials,
b. Espais de diàleg
c. Visites informatives
d. Totes son correctes
9. El percentatge de població estrangera de la ciutat, amb dades referides

a l’exercici 2018, va ser:
a. Superior al 25%
b. Entre el 22% i el 25%
c. Entre el 20% i el 22%
d. Menor del 20%
10. Segons la Llei orgànica 3/2007 , de 22 de març les empreses estan obligades
a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb
aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus
de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de
negociar, i si escau acordar, amb:
a. Els representants legals dels treballadors
b. Els treballadors
c. Els delegats de personal en qualsevol cas
d. Les organitzacions sindicals

Preguntes de reserva
A. Segons ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost En relació a la memòria
econòmica: Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties
que estableix la normativa vigent que regula els contractes del sector públic
per al contracte menor, el beneficiari haurà de lliurar la documentació de,
com a mínim,
a. 2 ofertes de diferents proveïdors
b. 3 ofertes de diferents proveïdors
c. 4 ofertes de diferents proveïdors
d. 5 ofertes de diferents proveïdors
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B. En el marc del programa seran despeses subvencionables:
a. Interessos deutors de comptes bancaris
b. Despeses de procediments legals i judicials
c. Les despeses de contractació de persones físiques o jurídiques per a
realització de les accions de capacitació.
d. Impost sobre el valor afegit recuperable
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