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BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS A JOVES PER 
PARTICIPAR EN ACTIVITATS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
 
Article 1.- Objecte  
Ajudar econòmicament als joves de Caldes de Montbui per tal de facilitar la seva 
participació en activitats de cooperació internacional al desenvolupament en països del 
Sud.  
 
 
Article 2.- Règim jurídic  
Aquestes bases tenen per objecte la fixació del procediment que cal seguir per a la 
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions en forma 
d’ajuts que recull l’article 1, i atorgui la Junta de Govern Local de l’Ajuntament Caldes 
de Montbui. Això no obstant, serà d’aplicació concurrent el Decret 179/1995, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
  
 
Article 3.- Destinació  
L’ajuda econòmica es destinarà a pagar despeses d’assegurances de viatges o de 
desplaçaments. 
 
  
Article 4.- Requisits de participació  
Podran optar a aquests ajuts Joves de Caldes de Montbui de 18 a 30 anys que 
participin en activitats de cooperació internacional al desenvolupament en països del 
Sud.  
   
 
Article 5. - Presentació de sol·licituds:  
Per sol·licitar els ajuts cal presentar:  

 
DOCUMENTACIÓ REFERENT A L’ACCIÓ A DESENVOLUPAR:  

a)  Carta de motivacions especificant les raons que motiven el jove a sol·licitar 
l’ajut . 

 
b) Una explicació de les activitats que es tenen previstes desenvolupar en el 

marc d’un projecte de cooperació o en un camp de treball, indicant la 
ONGD que n’és responsable, la contrapart local i el projecte en el qual 
participarà.  

 
c) Proposta d’activitats de sensibilització que el jove es compromet a realitzar 

posteriorment a la seva estada, indicant de forma aproximada, quines dates 
preveu realitzar aquestes activitats.  

 
DOCUMENTACIÓ ACREDITIVA DELS SOL·LICITANTS:  

a) Instància específica amb les dades de contacte i dades bancàries del jove 
responsable de l’acció facilitada per l’Ajuntament Caldes de Montbui. 

 
b) Un certificat d’empadronament. 
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c) Un document acreditatiu de l’assistència a un curs de solidaritat de com a 

mínim 10 h, impartit per una institució o una ONGD reconeguda.  
 

d) Una carta de compromís de l’ONGD o associació que organitza el camp de 
treball o el projecte de cooperació on es participarà, on accepten la 
participació del jove i es comprometen a vetllar pel bon desenvolupament 
del treball. 

 
e) Fotocopia de l’assegurança de viatges contractada. Aquest document es 

podrà presentar a l’Ajuntament, però sempre abans de realitzar el viatge. 
 
Article 6.- Import  
L’import i tipus d’ajuts es fixarà en el moment de la seva convocatòria per part de la 
Junta de Govern Local. En cas que no s’atorguin tots els ajuts convocats, la Junta de 
Govern Local podrà decidir acumular els imports fixats a la resta d’ajuts resolts.  
 
Article 7.- Atorgament dels ajuts 
La Junta de Govern Local atorgarà els ajuts a proposta de la regidoria de Solidaritat de 
l’Ajuntament Caldes de Montbui.  
 
Article 8.- Organisme d’anàlisi de les sol·licituds 
L’organisme d’anàlisi de les sol·licituds estarà format per l’Alcalde/essa i regidors/es de 
solidaritat i de joventut, un/a tècnic específic en matèria de cooperació internacional, 
un/a representat d’una entitat del municipi en l’àmbit de la cooperació internacional. 
L’organisme d’anàlisi tindrà l’opció de demanar al sol·licitant una entrevista personal 
per tal de valorar els criteris exposats en les bases. La funció d’aquest organisme és la 
d’analitzar les sol·licituds i elevar la proposta a la regidoria de Solidaritat per fer-ne la 
resolució. 
 
Article 9.- Criteris de selecció  
- El grau de desenvolupament social, sanitari, educatiu i/o econòmic que aporta el 
projecte de cooperació a la zona on es fa.  
 
- L’experiència i els projectes desenvolupats per l’ONGD a la zona.   
 
- Països prioritaris de la política de cooperació internacional de l’Ajuntament Caldes de 
Montbui.  

 
- El pla d’activitats a implementar i la durada de l’estada. 
 
- Les accions de sensibilització proposades un cop realitzat el viatge. 
  
- Els vincles relacionals amb el teixit associatiu en l’àmbit de cooperació internacional 
de Caldes de Montbui. 

 
Article 10.- Lliurament dels ajuts  
L’Ajuntament de Caldes de Montbui lliurarà l’import dels ajuts als beneficiaris, 
mitjançant transferència bancària a nom de la persona física responsable, en la 
quantia que correspongui en un termini màxim de dos mesos comptats a partir de 
l’aprovació de l’ajut.  
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Article 11.- Resolució d’incidències. 
Si per algun motiu no previst no es pot realitzar l’estada per part del jove cal 
comunicar-ho per escrit abans de les dates previstes de l’estada a la regidoria de 
Solidaritat de l’Ajuntament Caldes de Montbui. En aquesta comunicació caldrà justificar 
les causes de la incidència. La regidoria de Solidaritat s’encarregarà de resoldre la 
incidència i ho comunicarà al jove responsable en un termini de trenta dies hàbils a 
comptar des de la data de presentació de l’escrit. El jove haurà de procedir al 
reintegrament de la quantia corresponent abans del 31 de desembre de l’any de la 
convocatòria. D’altra banda, la regidoria de Solidaritat serà la responsable de resoldre 
qualsevol incidència no prevista en aquestes bases 
   
Article 12.- Justificació de l’ajut  
La persona responsable de l’ajut haurà de justificar documentalment a l’Ajuntament no 
més tard d’un mes després de la seva tornada de l’estada la destinació final dels  
imports atorgats:  
 

a) Informe econòmic de justificació de l’ajut  rebut, amb els originals dels 
comprovants de despesa (factures i/o tiquets de pagament del mitjà de 
desplaçament i les assegurances de viatge).  

 
b) Carta signada per un responsable de l’ONGD o contrapart responsable que 

acrediti l’estada dels  joves. 
 

c) Memòria descriptiva de les tasques realitzades amb material gràfic d’una 
extensió màxima de 3 pàgines en paper i suport informàtic per a fer difusió 
a la web municipal. 

 
d) Justificació de les incidències esdevingudes que poden haver modificat la 

programació d’activitats. 
 
Article 13.- Revocació de l’ajut  
La manca de justificació dins del termini de justificació comportarà la revocació de l’ajut 
concedit. Les incidències insuficientment justificades a criteri de la regidoria de 
Solidaritat, o la no realització de les activitats de sensibilització programades podran 
implicar la revocació de l’import concedit. La regidoria de Solidaritat comunicarà al jove 
la resolució. El jove haurà de procedir al reintegrament de l’import de l’ajut rebut abans 
del 31 de desembre de l’any de la convocatòria, amb la pèrdua del dret a optar a altres 
ajuts o subvencions similars de l’Ajuntament Caldes de Montbui. 
 
Article 14.- Obligacions de les persones beneficiàries  
Les persones beneficiàries dels ajuts regulats per aquestes bases tenen les següents 
obligacions:  
 
-  Acceptació d’aquestes bases  
 
-  Destinar la quantia de la beca  a la finalitat prevista i justificar-lo.  
 
- Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que assenyalen 
aquestes bases. La falsificació de dades o l’incompliment dels requisits donaran lloc a 
la devolució de l’import percebut.  
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Disposició addicional  
Correspon a la regidoria de Solidaritat elevar qualsevol resolució a la Junta de Govern, 
que tindrà la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació a 
la interpretació.  
 
 

 


