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Administració Local

2016-06067
Ajuntament de Mont-roig del Camp

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de juliol de 2016, ha acordat aprovar inicialment les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions en forma de beques individuals per als estudiants matriculats 
durant el curs 2015-2016 en el cicle Formatiu de Grau Superior d’animació sociocultural i turística que s’ha impartir 
a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS PER 
ALS ESTUDIANTS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 
QUE S’HA IMPARTIT A L’INSTITUT ANTONI BALLESTER, CURS 2015-2016: 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, conscient de les difi cultats de la gent jove per accedir als estudis postobligatoris 
i de la necessitat de disposar de recursos que els ajudin en la seva trajectòria formativa, obre aquesta convocatòria 
d’ajuts per al curs escolar 2015-2016 per a aquelles persones que s’hagin matriculat en el cicle formatiu de grau 
superior d’animació sociocultural i turística (en endavant CFGS) que s’ha impartit a l’Institut Antoni Ballester.

1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, per l’alumnat 
que ha cursat el CFGS a l’Institut Antoni Ballester durant el curs 2015-2016. 

2. Assignació pressupostària
El pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’any 2016 conté la partida de despesa núm. 
2016/140/32602/48901, per fer front a la despesa de 1.260,00 €, destinada a aquests ajuts per al curs 2015-2016.

3. Benefi ciaris
Els benefi ciaris seran els estudiants que hagin estat matriculats a l’Institut Antoni Ballester en el CFGS. Les beques 
estaran destinades a col·laborar en el pagament de les despeses de matrícula del CFGS que s’ha impartit a l’Institut 
Antoni Ballester durant aquest curs 2015-2016. L’import total de la matrícula del CFGS aquest curs 2015-2016 ha 
ascendit a la quantitat de 360,00 €. 
Totes les sol·licituds seran avaluades amb els mateixos criteris, tindran les mateixes oportunitats i s’adjudicarà l’ajut 
a les sol·licituds que justifi quin documentalment els requisits estipulats a les bases de la convocatòria. 

4. Requisits generals
Per poder optar als ajuts els estudiants hauran de reunir les condicions següents: 
4.1. Haver formalitzat la matrícula a l’Institut Antoni Ballester per cursar durant el curs 2015-2016 el CFGS.
4.2. No estar exempt del pagament de matrícula.

5. Sol·licitants
Els ajuts se sol·licitaran amb caràcter individual, per cada alumne/a matriculat/da durant el curs acadèmic 2015-
2016 en el CFGS que s’ha impartit a l’Institut Antoni Ballester. 

6. Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà a l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí 
Ofi cial de la Província de Tarragona. 

7. Documentació que haurà de presentar el sol·licitant
7.1. Imprès de sol·licitud.
7.2. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport de l’estudiant
7.3. Sol·licitud de transferència bancària.
7.4. Certifi cat o justifi cant de matrícula del curs 2015-2016 expedit pel centre i que acrediti que el sol·licitant s’ha 
matriculat en el CFGS que s’imparteix a l’Institut Antoni Ballester, l’import de la matrícula i en què consti si l’alumne/a 
ha rebut algun tipus de bonifi cació o exempció al formalitzar la matrícula.
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7.5. Fotocòpia del justifi cant de pagament de l’import de la matrícula.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp podrà requerir al sol·licitant les dades o documents relacionats amb els 
requisits exigits en aquesta convocatòria i que no s’hagin presentat. En el cas que un cop passats 10 dies hàbils 
des del requeriment, la persona interessada no ho presenti, s’entendrà que renuncia a la sol·licitud d’ajut.

8. Bonifi cacions i exempcions d’altres administracions públiques
- Aquests ajuts són compatibles amb les bonifi cacions que atorga el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya en la matricula dels cicles formatius de grau superior.
- Aquests ajuts no són compatibles amb les exempcions que atorga el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya en la matricula dels cicles formatius de grau superior.

9. Ajuts individuals
S’atorgarà un ajut de 180,00 € a tots els sol·licitants que justifi quin la seva matriculació i/o tinguin una bonifi cació 
del 50% de la matrícula del CFGS per al curs 2015-2016 per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 

10. Anul·lació i reintegrament 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp procedirà a l’anul·lació de la beca atorgada en el cas que el benefi ciari no 
fi nalitzi en el termini màxim de tres anys el CFGS. 
En cas que en el supòsit d’incompliment el benefi ciari no tornés a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’import de la 
beca concedida, de manera voluntària, es procedirà per la via legalment establerta per a la seva reclamació.

11. Acceptació de les bases
El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió de l’ajut suposa l’acceptació 
d’aquestes bases. La manca d’autenticitat de qualsevol de les dades de la documentació presentada provocarà la 
denegació de la sol·licitud.

12. Interpretació de les bases
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.
S’exposa al públic durant el termini de 30 dies, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Ofi cial de la Província 
de Tarragona a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions i/o reclamacions que cregui 
convenients, podent-se examinar a la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’ofi cina. 
En cas de no presentar-se al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà aprovat defi nitivament, sense necessitat 
de nova publicació.

Fran Morancho López, alcalde.
Mont-roig del Camp, 18 de juliol de 2016.
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