
 

BASES QUE HAN DE REGIR ELS AJUTS INDIVIDUALS A LA FORMACIÓ PER A JOVES 
DEL MUNICIPI DE LA RIBA, PER A LA MATRICULA O DESPLAÇAMENT DE 
L’ALUMNAT QUE ASSISTEIXI A CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA. 
 
 
Base 1a. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament 
de La Riba per al pagament de matrícula o despeses de transport (en el cas que la matrícula 
del curs sigui gratuïta), dels cursos formatius que s’ofereixen des de diverses 
administracions, organismes, escoles i/o centres i fixar els criteris i el procediment en el marc 
del Pla Local de Joventut de La Riba vigent en referència als ajuts a la formació.  
 
Entitats organitzadores:  
 

1. Ajuntaments: Ajuntament de Valls-Casa Caritat, Ajuntament de Montblanc 
2. Consells Comarcals: Consell Comarcal de l’Alt Camp, Consell Comarcal de la Conca 

de Barberà... 
3. Escoles d’educació en el lleure reconegudes per la Generalitat de Catalunya: Escola 

de l’Esplai de Tarragona–Fundació Santa Maria de Ciurana, Creu Roja Joventut,  
Fundació Pere Tarrés a Tarragona, Escola Forca,  Escola lliure el Sol... (es poden 
trobar a la web www.gencat.cat/joventut - educació en el lleure)   

4. Entitats: Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans-GEPEC... 
5. Centres col·laboradors amb el Departament de treball: Acadèmia AUCO, Infordisa, 

F&S Formació i Selecció, Fundació Antiga Escola Professional-ANESPRO, Cambra 
de Comerç i Indústria de Valls, Centre d’Iniciatives Empresarials-IMPE (a Valls); Mas 
Carandell (a Reus);   Confederació empresarial de la província de Tarragona-
CEPTA), Centre d’innovació i formació ocupacional-CIFO, (a Tarragona); i la resta 
de centres reconeguts, els quals es poden trobar a www.oficinadetreball.net.  

6. Escoles d’idiomes 
 
Els cursos subvencionables han de tenir aquestes característiques/complir aquests criteris:  
  

- Cursos de formació complementària i continuada (no reglada dins del sistema 
educatiu). 

- Cursos presencials, de durada determinada, promoguts des de l’administració 
organitzats per centres, organismes o escoles reconegudes. (*) 

- Cursos d’idioma d’anglès per assolir el nivell exigit a la universitat. 
- Sense caràcter exclusiu, els àmbits formatius poden ser: educació en el lleure, 

educació mediambiental, educació sociosanitària; cursos de formació ocupacional 
professional per a treballadors/es en actiu o persones en situació d’atur; jornades, 
fòrums, congressos i/o cursets d’extensió universitària destinats a estudiants 
universitaris. 

 



 

Base 2a.- Principis informadors del procediment de concessió 
 
El procediment per a la concessió de les subvencions objecte de regulació en aquestes 
bases es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, 
igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.  
 
Base 3a Beneficiaris 
 
Podran acollir-se a aquests ajuts totes aquelles persones que compleixin els següents 
requisits:   
 

a. Ser resident empadronat a La Riba.  
b. Tenir entre 18 i 35 anys (ambdós inclosos).  
c. El curs s’ha de realitzar entre les dates que marqui la convocatòria 
d. Complir els criteris que determinen els cursos que poden ser subvencionables. 

 
D’entre l’oferta formativa existent és subvencionaran els cursos següents sense caràcter 
exclusiu:  

 
1. Educació en el lleure: curs de monitor/a de lleure, curs de director/a de lleure, 

monogràfics (menjador i transport escolar, monitor/a de ludoteca, dinàmiques de 
grup, etc.) 

2. Educació sociosanitària: curs de socorrisme-primers auxilis, curs de  socorrisme 
aquàtic, auxiliar de transport sanitari...  

3. Educació ambiental: curs d’educador/a ambiental. 
4. Cursos de formació ocupacional professional realitzats en els centres col·laboradors 

amb el Departament de Treball: manipulació d’aliments, anglès, ofimàtica, disseny 
de pàgines web, intel·ligència emocional... 

5. Altres. Inclosos a la base 1a. 
 
Base 4a. Conceptes que poden ser subvencionats. 
 
És subvencionarà el pagament de la matrícula en qualsevol dels cursos o, en el seu defecte, 
si el curs és gratuït és subvencionaran les despeses de transport de La Riba a la població on 
es realitza el curs. 
 
Base 5a Procediment de sol.licitud 
 
Les sol.licituds per participar en la present convocatòria es presentaran a les Oficines 
Municipals de l’Ajuntament de La Riba (Plaça Major, 1), en persona o per qualsevol dels 
mitjans establerts a l’article 38 de la Llei 30/1992.  
 



 

La presentació de la sol.licitud d’ajuda implicarà l’autorització a l’òrgan competent per 
consultar els documents o fitxers necessaris en ordre a la determinació i comprovació de la 
veracitat de les dades declarades.  
 
Base 6a. Sol.licituds i documentació annexa 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant instància adreçada a l’Il·lm. Sr. 
Alcalde de l’Ajuntament de La Riba, segons model formalitzat al Registre General de 
l’Ajuntament, Plaça Major, núm.1, 43450 La Riba, de dilluns a divendres de les 9,00 a les 
14,00 hores.  
 
També es podran presentar per altres mitjans previstos a la legislació vigent, d’acord amb el 
que preveu l’art. 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003).  
 
La sol·licitud, en tot cas, ha d’incorporar la següent informació: 
 

a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 
que ho fa.  

b) Identificació del sol·licitant de la subvenció, amb expressió de la seva naturalesa 
jurídica.  

c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificacions.  
d) Curs o activitat de formació pel qual es sol·licita la subvenció. 
e) Data i lloc de la sol·licitud.  

 
Es podran presentar tantes sol·licituds com cursos realitzats. 
 
Les sol.licituds aniran acompanyades de la següent documentació complementària:  
 

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.  
b) Fotocòpia de qualsevol document bancari que inclogui les dades identificatives del 

compte (entitat, oficina, dígit de control o codi de compte client) que manifesti el 
beneficiari, com a titular o cotitular de la mateixa, per a la percepció, mitjançant 
transferència de l’import de l’ajuda, en el cas de resultar beneficiari de la mateixa, o 
en el seu defecte model normalitzat de declaració de dades bancàries. 

c) Fotocòpia de l’imprès o formulari de sol·licitud de matrícula. 
d) Fotocòpia del comprovant de pagament de matrícula. En el cas que l’objecte de la 

subvenció siguin les despeses de transport, s’ha d’omplir el formulari normalitzat. 
e) Còpia de la notificació de l’admissió al curs emesa pel centre.  
f) Qualsevol altre document que el sol.licitant estimi convenient perquè es tingui en 

consideració en la valoració de la seva petició.  
 
 
 



 

Base 7a. Termini de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria que s’aprovarà per Decret 
d’Alcaldia. 
 
Base 8a Procediment de concessió 
 
La tramitació i gestió de les peticions i /o expedients de concessió dels ajuts correspon al 
Serveis de Joventut de l’Ajuntament de La Riba.  
 
En el cas que la documentació presentada no estigui complerta o necessiti d’esmena o 
millora, es requerirà al peticionari l’esmena i millora de la documentació presentada atorgant 
un termini de 10 dies per a la seva esmena o presentació, d’acord amb el que disposa 
l’article  71 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. Un cop exhaurit aquest 
termini es considerarà que desistiu  de la vostra sol.licitud d’acord amb l’article 71 de la Llei 
30/1992, modificada per la Llei 4/1999, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú. 
 
La concessió o denegació dels ajuts serà resolta per Decret de l’Alcaldia i es notificarà a tots 
els sol.licitants.  
 
En el transcurs de la valoració es tindrà en compte els següents criteris: 
 

- El compliment dels requisits generals.   
- L’adequació a l’objecte de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de La Riba.  
- L’adequació de l’objecte del curs a les necessitats o aplicació pràctica en el municipi.  
- Del curs (l’adequació del curs a la formació complementària) 
- De la temàtica. 

 
Base 9a. Quantia  
 
Es concediran ajuts sobre la despesa assumida individualment per a cada sol.licitant, amb un 
màxim del 50% de l’import de matriculació o despeses de transport, i tenint en compte que 
l’import màxim que es destinarà per l’objecte d’aquestes bases són 100€ màxim per anualitat 
i per persona i fins esgotar les disponibilitats pressupostàries previstes en el pressupost de 
l’exercici vigent.  
 
D’altra banda es podran atorgar subvencions per imports inferior als sol·licitats quan el 
pressupost municipal aprovat no pugui atendre un import superior, sempre seguint un criteri 
d’equitat entre els projectes i/o activitats.  
 
Els canvis de destinació de la subvenció o ajut hauran de ser aprovats per l’Alcaldia. 
 



 

Base 10a. Gestió, justificació i pagament de les subvencions. 
 
Per tal de percebre les subvencions atorgades, caldrà presentar a l’Ajuntament la 
documentació de justificació de les despeses objecte de subvenció d’acord amb els models 
formalitzats. 
 
Com a norma general, les subvencions o ajuts concedits s’hauran de justificar com a màxim 
a finals del mes de febrer de l’any posterior a la realització de les activitats subvencionades.  
 
El termini de justificació s’establirà a l’acord de concessió de les subvencions, transcorregut 
aquest termini sense haver-se justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de 
baixa sense cap més tràmit, llevat dels casos en què es sol.liciti una pròrroga, degudament 
justificada i com a causa excepcional, peticions que es resoldran per l’Alcaldia. 
 
A aquests efectes hauran d’aportar la següent documentació:   
 

- Sol.licitud de pagament de l’import justificat.  
- Certificat d’haver realitzat satisfactòriament els estudis previstos Còpia de les 

factures i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari que de 
manera indubtable responguin a la naturalesa de les activitats subvencionades, i que 
justifiquin la realització d’aquesta i el seu cost;  i amb els requisits següents:  

 
• Ha d’anar obligatòriament a nom de l’entitat peticionaria.  
• Els originals es presentaran a l’Ajuntament amb les fotocòpies per a poder 

ser compulsades. 
 

En el cas que el beneficiari no hagi obtingut el títol que fa referència a l’apartat dels requisits 
dels beneficiaris per poder sol.licitar la subvenció, l’Ajuntament de La Riba podrà revocar 
l’ajut concedit.  
 
El pagament de les subvencions atorgades es realitzarà prèvia aprovació per Decret 
d’Alcaldia de la documentació de justificació. 
 
Base 11a. Altres subvencions. 
 
Aquest ajut és compatible amb altres ajuts que pugui sol.licitar el sol.licitant, tenint en compte 
que la quantia atorgada estarà en funció de les sol.licituds demanades. 
 
Per tant, l’obtenció de subvencions atorgades amb la mateixa finalitat, per altres 
administracions públiques, és compatible amb l’atorgament de les exposades en aquestes 
bases. Això no obstant, els sol·licitants hauran de declarar l’existència d’altres subvencions o 
ajudes, sol·licitades a qualsevol administració i/o entitat pública o privada, nacionals o 
internacionals per a l’activitat subvencionable, amb indicació de la quantia sol·licitada, el 



 

percentatge que suposen del cost total de les activitats, de si es troben en fase de sol·licitud 
o concessió i amb càrrec a quina entitat pública  o privada s’han sol·licitat o atorgat.  
 
La suma de les subvencions obtingudes per una mateixa activitats no pot superar en cap cas 
el cost total de l’activitat.  
 
Base 12a. Acceptació de les bases.  
 
El fet de participar en la convocatòria presentant una sol.licitud per optar a la concessió de la 
subvenció suposa la plena acceptació d’aquestes bases.  
 
Base 13a. Interpretació de les bases 
 
L’òrgan competent per a la concessió es reserva la facultat per resoldre qualsevol dubte o 
aspecte no previst en les bases o en la seva aplicació.  
 


