La Junta de Govern Local en la sessió de 20 d’octubre de 2020 va aprovar la modificació de
les “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 RIBERA
D’EBRE VIVA 2019”, i en el marc de l’acció 41-01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera
d’Ebre VIVA”, motivat per la resolució del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per la qual
es van establir instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la situació
provocada per la COVID-19, en relació amb els Programes de desenvolupament local en les
convocatòries dels anys 2018 i 2019 que inclou la Resolució TSF/1850/2019, de 26 de juny.
Per l’anterior s’ha establert que els terminis d’execució i justificació de les actuacions
subvencionades corresponents a la convocatòria 2019 s´amplien per un període idèntic a la
vigència de la declaració de l´estat d´alarma i de les restriccions que se’n derivin.
Aquestes tindran el redactat següent:


Modificació Clàusula 1. Objecte de les bases, que resta redactat de la manera següent:

“1.El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, dins de la disponibilitat del crèdit pressupostari
d’acord amb la subvenció atorgada en data 17 de desembre de 2019 pel Servei d’Ocupació
Públic de Catalunya, pel projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE
VIVA 2019”, en el marc de l’acció 41-01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre
VIVA per import de 4.000,00 euros, podrà concedir ajuts per facilitar la mobilitat de les
persones participants, que estiguin realitzant des de gener de 2020 i fins el 9 d’abril de 2021
accions d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals en empresa dutes a terme en el
marc del projecte”


Modificació de la Clàusula 3. Procediment punt 3, que resta redactat de la manera
següent:

“3.El període habilitat per a la presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la
publicació definitiva d’aquestes bases i fins 15 dies naturals un cop finalitzada l’acció
d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no laborals en empresa, o com a màxim el 9 d’abril
de 2021 20 per aquelles que finalitzin a partir del 26 de març de 2021.”


Modificació de la Clàusula 4. Justificació de la realització de l’acció i cobrament de
l’ajut, punt 4, que resta redactat de la manera següent:
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MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
PER A FACILITAR LA MOBILITAT DE PERSONES PARTICIPANTS DINS EL
PROJECTE ANOMENAT “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2019”, I
EN EL MARC DE L’ACCIÓ 41-01 DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL RIBERA
D’EBRE VIVA.

“4. 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 d’abril de 2020 o 9
d’abril de 2021 per aquelles que finalitzin a partir del 26 de març de 2021.”


Modificació de la Clàusula 8a. Distribució romanents punt 2, que resta redactat de la
manera següent:
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“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 accions d’aprenentatge especialitzat i/o
pràctiques no laborals des de gener de 2020 i fins 9 d’abril de 2021 en el marc del projecte,
abans de la finalització de la justificació de la despesa.”

