En la sessió de 21 de gener de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar 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”.
Aquestes bases van establir els ajuts per facilitar la mobilitat de les persones participants, que
estiguin realitzant durant el 2020 accions d’aprenentatge especialitzat i/o pràctiques no
laborals en empresa dutes a terme en el marc del projecte. 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 i el termini d’execució
previst del projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. PROJECTE RIBERA D’EBRE
VIVA 2019” era del 27 de desembre de 2018 a 31 de desembre de 2020.
En la sessió de 20 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar les modificacions
de les clàusules 1,3,4 i 8 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”.
En data 29 de març de 2021 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha aprovat una
ampliació del termini d’execució del projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL.
PROJECTE RIBERA D’EBRE VIVA 2019” fins el 6 d’agost de 2021, degut entre d’altres a
una reprogramació de tres accions d’aprenentatge especialitzat en el marc del Dispositiu
d’inserció sociolaboral “Ribera d’Ebre VIVA”. Concretament de les accions “Auxiliar
d’agricultura especialitzat/da en poda”, “Ajudant de cuina i rebosteria” i “Operari de celler i
molí d’oli”. Per l’anterior la Junta de Govern Local en la sessió de 20 d’abril de 2021 va
aprovar la segona modificació de les Bases anteriorment citades, amb la inclusió i modificació
de les següents clàusules:
Clàusula 8. Distribució de romanents
S’inclou un punt tercer amb el contingut següent:
Es fixa que la distribució de l’assignació del romanent del crèdit pressupostari existent i no
esgotat a l’acció Pràctiques no laborals en empresa, per import de 1.100,00 euros serà
efectuada de forma proporcional al crèdit pressupostari que hi consta en la resta d’accions
pendents de realitzar amb la relació següent:
a) Auxiliar d’agricultura especialitzat/da en poda:

350,00 euros
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SEGONA 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.

b) Ajudant de cuina i rebosteria:
c) Operari/ària de celler – molí d’oli:

500,00 euros
250,00 euros

Disposició Transitòria Única
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Es faculta la Presidència la possibilitat de modificar determinats aspectes de les bases per
motius d’urgència degudament acreditats en el sentit següent:
:
a) Preveure un nou el termini de realització de les accions d’aprenentatge
especialitzat dutes a terme en el marc del projecte.
b) Habilitar un nou període per a la presentació de les sol·licituds per a les accions
d’aprenentatge especialitzat d’ajudant de cuina i rebosteria i operari/à de cellermolí d’oli que serà de vint dies naturals a comptar des de la darrera publicació.
c) Habilitar un nou termini per poder aportar la documentació acreditativa de la
despesa.
d) Fixar un nou període per poder redistribuir els romanents que es puguin meritar.

