Què són?
→
→

Són uns ajuts econòmics per ajudar a pagar les despeses de matrícula o
desplaçament per a l’assistència a activitats formatives.
Estan convocats per l’Ajuntament de La Riba, arran del Pla Local de Joventut
2011-2015, per tal de facilitar la formació continuada i millorar l’ocupabilitat de
la gent jove del nostre municipi.

Per a qui?
→

Persones empadronades al municipi de La Riba de 18 i 35 anys
(ambdós inclosos).

Termini i lloc de sol·licitud
→
→

Fins el 30 de novembre de 2016
A les Oficines municipals de l’Ajuntament de La Riba.

Quins documents s’han de presentar?
→
→
→
→
→
→
→

Instància de sol·licitud (demana’l a l’ajuntament).
Fotocòpia del DNI o NIE.
Formulari de dades bancàries o fotocòpia d’un document bancari que inclogui les
dades del compte.
Fotocòpia i original de l’imprès de matrícula o inscripció al curs.
Fotocòpia i original del comprovant del pagament de matrícula al curs.
Per a cursos gratuïts, formulari de desplaçament (demana’l a l’ajuntament).
Opcional: informació sobre el curs.

Característiques dels ajuts
→

L’import màxim de l’ajut serà el 50% del cost de matrícula o de les despeses de
transport (en cas que el curs sigui gratuït).

→

Les quanties no podran superar els 100€ per anualitat i per persona.

→

Una persona pot presentar més d’una sol·licitud segons els cursos realitzats.

Quins cursos es subvencionen?
El curs subvencionable ha de complir aquests requisits:
→

El curs s’ha de iniciar entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre del 2016*.

→

Ha de ser de formació complementària, presencial o a distància, de durada
determinada (formació que no pertany al sistema educatiu).

→

Ha d’estar promogut des de l’administració, des d’organismes i centres
reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

Els àmbits formatius poden ser:
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Educació en el lleure: monitor/a, director/a de lleure, transport escolar...
Educació sociosanitària i esportiva: socorrisme, primers auxilis, CIATE...
Educació ambiental: educador/a ambiental.
Formació professional ocupacional per a persones a l’atur o treballadores
realitzats en els centres col·laboradors del SOC.
Cursos per obtenir carnets professionals (carretons, instal·lació...).
Jornades, congressos, fòrums... adreçats a l’alumnat universitari que no
superin els 200€ d’import de matrícula.
Anglès: cursos de les escoles oficials d’idiomes, tallers de conversa...
Informàtica: cursos preparació AcTIC...
Altres que compleixin els requisits anteriors.

Funcionament
1. SOL·LICITUD: Una vegada hagis fet la inscripció o matrícula al curs.
2. NOTIFICACIÓ:
atorgat.

L’ajuntament et notificarà si et concedeixen l’ajut i l’import

3. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES: Una vegada finalitzat el curs.
→

Com a màxim, s’ha de fer abans del 28 de febrer de 2017.

→

Hauràs de presentar el títol o certificat obtingut (d’aprofitament,
d’assistència...). Si l’ajut és pel desplaçament i fas servir transport públic,
també els tiquets o bitllets.

→

És important justificar correctament perquè, en cas contrari, es podria
denegar l’ajut.

4. PAGAMENT: Quan hagis fet la justificació, se’t farà l’ingrés de l’ajut.
* Si comences un curs a finals de 2016 i continua l’any següent, podràs demanar l’ajut
a la convocatòria del 2016 i també a la del 2017.

On puc trobar cursos?
+ INFO FORMACIÓ EN EL LLEURE
AJUNTAMENT DE VALLS - VALLSGENERA - 977 61 20 10 - www.casacaritat.com
ESPAI JOVE - CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP - 977 60 85 60 - www.altcamp.cat
AJUNTAMENT DE MONTBLANC - 977 86 00 09 - www.montblanc.cat
OFICINA JOVE - CONSELL COMARCAL DE LA CONCA - 977 86 12 32 -www.concajove.net
ESCOLA DE L’ESPLAI DE TARRAGONA - 977 24 97 24 - www.fundaciosiurana.cat
CREU ROJA TARRAGONA - 977 24 50 73 - www.creuroja.org
FUNDACIÓ PERE TARRÈS - 977 24 99 24 - www.peretarres.org
FUNDACIÓ EN XARXA - 977 22 69 23 - www.enxarxa.cat
web Escoles d’educació en el lleure: www.gencat.cat/joventut (educació en el lleure)
+ INFO CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL (PER A PERSONES A L’ATUR O EN ACTIU)
INFORDISA (Valls) 977 61 20 73 - (Montblanc) 977 86 20 25 - www.infordisa.com
AUCO ACADÈMIA (Valls) - 977 60 88 31 - wwww.webfacil.tinet.cat/auco
APRODISCA (Montblanc) - 977 86 12 61 - www.aprodisca.org
VAM CONSULTORRS (Valls) - 877 01 16 64 - www.vamconsultors.cat
FUNDACIÓ ANTIGA ESCOLA PROFESIONAL DE VALLS ANESPRO (Valls) - 977 60 09 38
http://213.96.18.9/html/anespro.asp
CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS - 977 60 09 09 - www.cambravalls.com
CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL CIFO TARRAGONA - 977 25 15 66 www.oficinadetreball.cat
CENTRE D’ESTUDI LAMBDA (Montblanc) - 977 86 18 27
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA CEPTA - 977 21 19 66 www.cepta.es
CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL CIFO TARRAGONA - 977 25 15 66
MAS CARANDELL (Reus) - 977 33 18 37 - www.mascarandell.org
web Servei d’Ocupació de Catalunya SOC - www.oficinadetreball.cat
A l’Oficina de Treball de Valls t’informaran dels cursos disponibles.
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+ INFO FORMACIÓ SOCIOSANITÀRIA I ESPORTIVA
CREU ROJA (Valls) 977 61 36 46 - (Tarragona) 977 24 50 73 - www.creuroja.org
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS VALLS 977 60 81 32 - www.pmevalls.cat

de 18 a 35 anys

+ INFO CURSOS D’INFORMÀTICA I IDIOMES:
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (Valls) 977 60 98 21- www.phobos.xtec.cat/eoivalls
CURSOS AcTIC - Punt Òmnia Valls i Consell Comarcal de l’Alt Camp

Convocatòria 2016

! A la web de l’Espai jove del Consell Comarcal de l’Alt Camp tens unes fitxes temàtiques amb tota l’oferta
formativa de la comarca: www.altcamp.cat (ciutadania - joventut - info juvenil - formació).

Amb el suport de:

Convoca:
Ajuntament
de La Riba

Amb el suport de:

Convoca:
Ajuntament
de La Riba

