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Administració Local

2018-09572
Ajuntament de Mont-roig del Camp

ANUNCI

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 escolar 2016-2017 i curs 2017-2018

1. Aprovar la convocatòria de subvencions en forma de beques individuals per als estudiants matriculats durant 
el curs 2016-2017 i 2017-2018 en el cicle Formatiu de Grau Superior d’animació sociocultural i turística que s’ha 
impartit a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp, que es regeix per les Bases generals de subvencions, 
aprovades pel Ple del 13 d’abril de 2016, publicades al BOPT núm. 162 del 25 d’agost de 2016 i al www.mont-roig.
cat, com segueix:
a) Objecte de la convocatòria
 L’objecte de la convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, per 

l’alumnat que ha cursat el CFGS a l’Institut Antoni Ballester durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018.
b) Característiques de l’ajut
 La naturalesa d’aquest ajut o beca és la subvenció.
 La dotació d’aquest ajuts és la consignada en el pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’any 

2018, en la partida de despesa núm. 2018/141/32601/48951, per un import de 2.520,00 euros.
 Aquesta subvenció és compatible amb altres línies d’ajut d’altres entitats del sector públic o del sector privat, però 

l’import de les subvencions en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada. 

 Els benefi ciaris d’aquest ajut seran els estudiants que han 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 el curs 2016-2017 i el curs 2017-2018. L’import total de la matrícula 
del CFGS 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 en la present convocatòria. 

c) Requisits generals
 Els benefi ciaris de l’ajut hauran de reunir les condicions següents: 
 Haver formalitzat la matrícula a l’Institut Antoni Ballester el curs 2016-2017 i el curs 2017-2018 per cursar el 

CFGS d’animació sociocultural i turística i acreditar la superació de totes les assignatures del curs acadèmic pel 
qual sol·licita l’ajut.

 No estar exempt del pagament de matrícula.
d) Documentació a presentar

- Sol·licitud de l’ajut amb aportació de les dades personals completes del sol·licitant.
- DNI, NIE o passaport de l’estudiant.
- Sol·licitud de transferència bancària.
- Certifi cat o justifi cant de matrícula del curs 2016-2017 o 2017-2018 expedit pel centre i que acrediti que el 

sol·licitant s’ha matriculat en el CFGS d’animació sociocultural i turística que s’ha impartit 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.

- Expedient acadèmic del curs del qual sol·licita l’ajut amb totes les assignatures aprovades o justifi cant conforme 
s’ha obtingut el títol acadèmic corresponen.

 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. El sol·licitant haurà d’aportar la documentació 
requerida en un termini de 10 dies hàbils, en cas de no fer-ho s’entendrà que desisteix en la seva sol·licitud i 
arxivarà l’expedient sense cap més tràmit.

e) Presentació de sol·licituds i terminis
 El termini màxim de presentació de sol·licitud fi nalitza als 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació 

de la convocatòria al Butlletí Ofi cial de la província de Tarragona.
 Les sol·licituds i la documentació requerida s’haurà de presentar al registre general de l’Ajuntament de Mont-

roig del Camp, presencialment a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (Ctra. de Colldejou, s/n de Mont-roig del Camp 
o c/ Cadis, 14 de Miami Platja, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h) o a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament (www.mont-roig.cat).
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f) Quantia de l’ajut
 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 2016-2017 o 2017-2018 per part del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i hagin acreditat la superació de totes les assignatures del curs acadèmic pel qual 
sol·licita l’ajut.

g) Pagament de l’ajut
 El pagament es durà a terme a través del compte corrent que indiqui per escrit el perceptor d’aquest ajut.
h) Òrgan instructor
 Als efectes del que disposa l’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les Administracions Públiques de Catalunya, es designa com a òrgan instructor del procediment al departament 
d’Educació i a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per la resolució de la concessió

i) Règim de recursos
 La resolució de la convocatòria posa fi  a la via administrativa. Contra aquesta resolució procedeix interposar 

recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent de la notifi cació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es 
pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notifi cació.

j) Principis ètics i regles de conducta
 De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat 
les persones benefi ciàries de la subvenció:
a)  El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)  El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.
c)  La transparència de les activitats fi nançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris públics o altre empleat 

públic a infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir infl uència sobre autoritat o càrrec públic, o sobre funcionari públic o altre 

empleat públic, per obtenir una actuació en benefi ci propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació 
independent i no condicionada per confl ictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa 
que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol 
mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre assumptes públics en els 
que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.

f)  L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les fi nalitats per a 
les quals s’han concebut.

g)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h)  La utilització de la informació a què tenen accés en benefi ci de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge 

propi ni aliè.
i)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis que presti i el compliment dels drets dels usuaris.
j)  La bona fe.
k)  No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o a funcionari públic o altre empleat 

públic, per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
l)  No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o infl uir en la presa de decisions de manera deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en l’actuació comprovadora de la 

Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les obligacions legals 

establertes o pel codi de conducta.
 L’incompliment d’algun d’aquests principis serà causa de pèrdua de la condició de benefi ciari de la subvenció o 

de reintegrament de la mateixa.
k) Disposició fi nal
 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.

 Els sol·licitants que s’acullen a aquestes bases es comprometen a respectar i complir-ne la normativa, així com 
els condicionats que es puguin establir en la resolució d’atorgament de l’ajut.

 Sens perjudici del que estableix l’apartat d), amb la presentació de la sol·licitud de beques qui esdevingui benefi ciari 
autoritza a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a l’obtenció de qualsevol document davant de qualsevol ens 
públic o privat que sigui necessari per exercir l’actuació fi scalitzadora.
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2. Enviar la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de 
la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

Fran Morancho López, alcalde
Mont-roig del Camp, 6 de novembre de 2018


