
BASES  REGULADORES  PER  A LA CONCESSIÓ  D’AJUTS  PER  A FACILITAR  LA 
MOBILITAT DE PERSONES PARTICIPANTS DINS EL PROJECTE ANOMENAT “PLA 
D’EXECUCIÓ ANUAL. PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES 2018. RIBERA 
D’EBRE  VIVA”,  I  EN  EL  MARC  DE  L’ACCIÓ  41-01  DISPOSITIU  D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL RIBERA D’EBRE VIVA.

 Clàusula 1a. Objecte de les bases.

1.  El  Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, dins de la disponibilitat del crèdit pressupostari 
d’acord amb la subvenció atorgada en data 23 de novembre de 2018 pel Servei d’Ocupació 
Públic  de  Catalunya,  pel  projecte  anomenat  “PLA D’EXECUCIÓ  ANUAL.  PROJECTE 
TREBALL A LES 7 COMARQUES 2018. RIBERA D’EBRE VIVA”, en el marc de l’acció  41-
01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA per import de 5.500,00 euros, podrà 
concedir ajuts per facilitar la mobilitat de les persones participants, que estiguin realitzant durant 
el 2019 accions d’aprenentatge especialitzat  i/o pràctiques no laborals en empresa dutes a 
terme en el marc del projecte; o altre formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no 
laborals en empresa.

D’aquesta manera es vol garantir l’igualtat d’accés d’aquestes persones, tant a les accions 
formatives com a les pràctiques no laborals en empresa, perquè els permetin millorar la seva 
ocupabilitat.

2. L’ajut cobrirà les següents despeses:

a) En el cas de la realització d’accions d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals 
en empresa dutes a terme en el marc del projecte:
Com a màxim cobrirà  el  cost  bitllet  del transport  públic  prioritàriament,  o bé el  cost del 
transport privat a raó de 0,19 euros per quilòmetre justificat  amb els límits pressupostaris 
corresponents. Les distàncies quilomètriques es calcularan d’acord amb la distància establerta 
al web de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. http://mobilitat.gencat.cat/ca/. En el cas de 
realitzar  sessions  pràctiques  complimentaries  en  una  ubicació  diferent  de  l’espai  on 
s’imparteixen les classes teòriques, sense canviar de municipi, s’aplicarà un increment de 1,25 
€ / dia i persona d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 

b) En el cas de la realització d’altre formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no 
laborals en empresa.
Com a màxim cobrirà el cost del desplaçament d’acord amb els següents barems:

o Formacions d’un mínim de 50 hores i un màxim de 100 hores; 50,00 euros.
o Formacions d’un mínim de 101 hores i un màxim de 150 hores; 75,00 euros.
o Formacions d’un mínim de 151 hores i un màxim de 200 hores; 100,00 euros.
o Formacions d’un mínim de 201 hores i un màxim de 250 hores; 125,00 euros.
o Formacions d’un mínim de 251 hores i un màxim de 300 hores; 150,00 euros
o Formacions de més de 301 hores; 175,00 euros.

En ambdós casos, es prioritzarà que les persones participants en alguna acció d’aprenentatge 
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especialitzat  en  el  marc  del  projecte  o  en  una  formació  no  reglada  i  presencial  incloses 
pràctiques no laborals en empresa, comparteixin vehicle sempre i quan hi hagin persones del 
mateix municipi o colindants, sense perjudici que per causes no imputables al sol·licitant no 
sigui possible.

3. Aquest ajut serà incompatible amb qualsevol altre ajut o subvenció per la mateixa despesa.

4. Es podrà sol·licitar l’ajut sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària d’acord amb la 
següent distribució del crèdit pressupostari:

Assistència a accions d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals en empresa en el 
marc del projecte:

Auxiliar d’agricultura especialitzat en poda: 1.000,00 euros

Ajudant de cuina i rebosteria: 2.500,00 euros

Pràctiques no laborals en empresa: 1.000,00 euros

Assistència a altre formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no laborals en 
empresa: 1.000,00 euros

Clàusula 2a. Beneficiaris

Poden  optar  a  l’obtenció  dels  ajuts  les  persones  participants  al  Dispositiu  d’Inserció 
Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA, que en el seu itinerari d’inserció es prevegi alguna acció 
d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals en empresa dutes a terme en el marc del 
projecte o d’altre formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no laborals en empresa.

Requisits dels beneficiaris:

a) Ser participant d’alguna acció d’aprenentatge especialitzat  i/o de pràctiques no laborals en 
empresa formativa en el marc del projecte o d’una formació no reglada i presencial, incloses 
les pràctiques no laborals en empresa.

b) Utilitzar transport públic i/o privat per desplaçar-se per tal de poder assistir a una acció 
d’aprenentatge especialitzat  i/o pràctiques no laborals en empresa formativa en el marc del 
projecte, o a una formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no laborals en empresa.

c) Participar, mínim, en un 75% de les sessions d’una acció d’aprenentatge especialitzat en el 
marc del projecte o d’una formació no reglada i  presencial,  excepte en aquells  casos que 
l’absència o baixa estigui degudament justificada.

d)  Participar  el  100%  de  les  pràctiques  no  laborals  excepte  si  hi  ha  causa  justificada 
documentalment.

e) Procedir d’un municipi diferent del lloc on s’imparteix l’acció o del centre de treball on es 
realitzen les pràctiques no laborals en empresa, en el cas de realitzar accions d’aprenentatge 
especialitzat i/o pràctiques no laborals dutes a terme en el marc del projecte,

f) Procedir d’un municipi que es trobi a més de 10 quilòmetres del lloc on s’imparteix la 
formació o del centre de treball on es realitzen les pràctiques no laborals en empresa, en el cas 
de realitzar formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no laborals en empresa.
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g) Aportar la documentació requerida des del Consell Comarcal per poder fer la sol·licitud, 
complimentar-la i presentar-la al registre general de l’ens. 

h) Complir amb els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de la Llei 38/20003, de 17 de 
novembre,  general  de  subvencions.  El  requisit  d’estar  al  corrent  del  compliment  de  les 
obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’haurà d’acreditar mitjançant la 
presentació de la certificació corresponent que formarà part del formulari de la sol·licitud de 
subvenció. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en cas que se li autoritzi podrà tramitar 
la  corresponent  emissió  del  certificat  a  l’AEAT  i  a  la  TGSS,  o  bé,   si  no  disposa  de 
l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació. 

Clàusula 3a. Procediment

1.  El  procediment  per  a  l’atorgament  dels  ajuts  regulats  a  les  presents  bases  s’iniciarà  a 
sol·licitud dels interessats d’acord amb allò que es disposa a l’article 66 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Les sol·licituds s’adreçaran a la Presidència del  Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en 
qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, esmentada i/o a través dels 
mitjans telemàtics que habiliti en aquest sentit l’entitat.

3.  El  període  habilitat  per  a  la  presentació  de  les  sol·licituds  serà  des  de  l’endemà  de  la 
publicació  d’aquestes  bases  fins  al  últim  dia  de  la  realització  de  l’acció  d’aprenentatge 
especialitzat i/o pràctiques no laborals en empresa dutes a terme en el marc del projecte o de 
la formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no laborals en empresa.

A excepció de les accions d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals dutes a terme 
en el marc del projecte o de la formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no laborals 
en empresa, finalitzades abans de la publicació d’aquestes bases, que el termini màxim per 
presentar les sol·licituds serà el 30 de juny de 2019.

4. Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar:
a) Declaració jurada que el sol·licitant no ha demanat ni rebut cap altre ajut o subvenció 

per la mateixa despesa.
b) Certificat  bancari  d’acreditació  de  la  titularitat  del  número de  compte  a  nom de  la 

persona que sol·licita l’ajut.

Clàusula 4a. Justificació de la realització de l’acció i cobrament de l’ajut. 

1.  Els  beneficiaris  podran  accedir  al  cobrament  dels  ajuts  un  cop  realitzada  l’acció 
d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals en empresa dutes a terme en el marc del 
projecte; o altre formació no reglada i presencial, incloses  pràctiques no laborals en empresa 
que es trobi degudament justificada i aprovada d’acord amb les bases del present ajut.

2. Els beneficiaris que sol·licitin l’ajut per assistir a una acció d’aprenentatge especialitzat i/o 
pràctiques no laborals en empresa dutes a terme en el marc del projecte, hauran de signar 
durant el  desenvolupament de l’acció d’aprenentatge especialitzat  un document de control 
dels  desplaçaments  facilitat  i  controlat  pels  tècnics  del  Consell  Comarcal  i/o  el  Full  de 
signatures normalitzat de l’assistència a les pràctiques no laborals en empresa.
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3. Els beneficiaris que sol·licitin l’ajut per assistir a una formació no reglada i presencial, 
incloses pràctiques no laborals en empresa hauran d’acreditar documentalment el compliment 
d’assistència.

4.  En el  cas  que el  desplaçament  per  assistir  a  una acció d’aprenentatge especialitzat i/o 
pràctiques no laborals en empresa dutes a terme en el marc del projecte, es faci en transport 
públic s’haurà de presentar la documentació que justifiqui la despesa: bitllet d’anada i tornada 
o bitllet multiviatges on consti el cost del trajecte. En cas que en el bitllet no aparegui el cost 
del trajecte, acreditar amb  un rebut del cost del mateix.

5. El termini màxim per aportar documentació acreditativa de la despesa serà de 15 dies naturals 
comptadors a partir del dia següent a la finalització de l’acció d’aprenentatge especialitzat i/o 
pràctiques no laborals en el marc del projecte. Excepte, per aquells finalitzats abans de la 
publicació d’aquestes bases, que el termini màxim serà el 30 juny de 2019.

6. El termini màxim per aportar documentació acreditativa de l’assistència en altre formació no 
reglada i  presencial,  incloses  pràctiques no laborals en empresa que inclogui el percentatge 
d’assistència i  la durada total  del curs en hores,  serà d’un mes  comptador  a  partir  del  dia 
següent a la finalització de la formació. Excepte, per aquelles formacions finalitzades abans 
de la publicació d’aquestes bases, que el termini màxim serà el 30 de juny de 2019.

7. La persona tècnica responsable emetrà un document justificatiu del cost.

8. En cap cas no s'admetrà el lliurament de bestretes sobre l'import de l'ajut.

Clàusula 5a. Control de l’ajut i pagament.

1. Correspon a la persona tècnica responsable designada per la Gerència del Consell Comarcal 
la gestió, el seguiment i finalització dels expedients que es tramitin com a conseqüència de les 
sol·licituds presentades. 

2, La Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre aprovarà el seu atorgament prèvia 
proposta efectuada per part de la persona tècnica responsable. La resolució serà notificada 
oficialment per correu postal o a través de notificació electrònica a les adreces indicades a la 
sol·licitud d’acord amb la normativa en vigor. 

3.  Per  poder  atendre  el  nombre  de  sol·licituds  presentades  per  la  realització  de  l’acció 
d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals en empresa en el marc del projecte, la 
tècnica responsable efectuarà una redistribució del crèdit pressupostari que permetrà cobrir el 
període de realització de l’acció d’aprenentatge especialitzat  i/o  pràctiques  no laborals  en 
empresa en el marc del projecte, fins aquell dia en què quedi esgotat l’esmentat crèdit i tenint 
en compte la totalitat de les sol·licituds presentades.

4. En cas que les sol·licituds d’ajut es presentin per la realització d’altra formació no reglada 
inclosa pràctiques no laborals en empresa, la tècnica responsable efectuarà una redistribució 
del crèdit pressupostari que permeti cobrir el màxim nombre de sol·licituds fins que el crèdit 
previst s’exhaureixi.

5.  L’atorgament  dels ajuts  regulats  a  les presents bases  se  supedita  a l’efectiva existència i 
disponibilitat de crèdit pressupostari suficient en l’exercici de què es tracti.
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6. El termini màxim per resoldre les sol·licituds serà com a màxim de cinc mesos comptadors 
a partir del dia següent a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud al Registre 
General  del  Consell  Comarcal  de  la  Ribera  d'Ebre  sempre  i  quan la  documentació  estigui 
completa.  Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa,  la 
sol·licitud s’entendrà  desestimada,  sens  perjudici  de la  impossibilitat  de resoldre per  causes 
degudament acreditades a l’expedient. En aquest cas la Gerència de l’entitat habilitarà un període 
suficient per poder resoldre degudament les sol·licituds pendents.

Clàusula 6a. Finançament de les actuacions

La quantia de la concessió  en el cas de la realització d’accions d’aprenentatge especialitzat 
i/o pràctiques no laborals en empresa en el marc del projecte serà la que resulti del cost del 
desplaçament d’acord amb els dies efectius.

La quantia de la concessió en el cas de la realització d’una formació no reglada i presencial, 
incloses pràctiques no laborals en empresa, serà la que resulti d’aplicar els barems descrits en 
el punt 2 de la Clàusula 1a. 

Clàusula 7a. Distribució romanents

1.  Un  cop  finalitzada  una  acció  formativa,  en  cas  de  no  esgotar  l’assignació  econòmica 
d’acord  amb  el  punt  4  de  la  Clàusula  1a,  es  distribuirà  el  romanent  existent  de  forma 
proporcional entre les accions d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals dutes a 
terme en el marc del projecte o altre formació no reglada i presencial, incloses pràctiques no 
laborals en empresa, que estiguin pendents de realitzar. 

2.  Es  faculta  la  Presidència  per  la  redistribució  dels  romanents  existents  d’acord  amb la 
proposta  formulada  per  la  tècnica  responsable  als  efectes  de  facilitar  la  mobilitat  de  les 
persones participants del Projecte que hagin realitzat durant el 2019 les accions d’aprenentatge 
especialitzat i/o pràctiques no laborals dutes a terme en el marc del projecte o altre formació 
no reglada i presencial, incloses pràctiques no laborals en empresa, abans de la finalització de la 
justificació de la despesa.

Clàusula 7a. Dret supletori

En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es 
disposa als articles 223 a 225 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 
17 de novembre,  general de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21/07/2006, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
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