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Núm. 6881
AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
Anunci d’aprovació de la modificació de les bases per a la sol·licitud d’ajudes per estudis als veïns d’Aiguaviva del curs escolar 2018-2019
El Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2018, ha acordat la modificació de
les bases per a la sol·licitud d’ajudes per estudis als veïns d’Aiguaviva del curs escolar 2018-2019, resultant el següent text
definitiu:- - - - - “BASES PER A LA SOL.LICITUD D’AJUDES PER ESTUDIS PER ALS VEÏNS D’AIGUAVIVA. CURS ESCOLAR 2018-2019
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament d’Aiguaviva treballa activament per oferir als habitants del municipi facilitats per poder accedir a realitzar
estudis. L’objecte de la present convocatòria radica en la regulació de la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització
d’estudis pels veïns del municipi d’Aiguaviva o pels seus fills que reuneixin els requisits previstos en la present convocatòria.
2.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Podran concórrer pares i/o mares empadronats/es al municipi d’Aiguaviva que en la data d’aprovació de les presents bases
tinguin fills/es empadronats/es al municipi i que estiguin a escoles bressol o cursant estudis d’educació infantil, primària,
secundària (ESO), batxillerat o cicles formatius (FP) o educació especial.
També que estiguin cursant ensenyaments esportius, ensenyaments professionals de música o dansa (que s’accedeix després
de la ESO), estudis universitaris i ensenyaments superiors, i en general qualsevol dels estudis que apareguin a la pàgina web
del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (mapa general del sistema educatiu de Catalunya, veure
document: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/itineraris/explora_mapa_destudis)
3.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES
Seran objecte de subvenció la realització de qualsevol dels estudis esmentats en el punt anterior.
No seran objecte de subvenció els estudis no reglats, Escoles Oficials d’Idiomes o que tinguin una duració inferior a un any
acadèmic.
La percepció de l’ajut dins aquesta convocatòria és compatible amb una altra subvenció per al mateix concepte.
4.- QUANTIES DE LES AJUDES PER A ESTUDIS
L’import de la subvenció es destinarà segons el següent criteri:
4.1- Ajudes per a estudis dels fills/es (fins a 24 anys):
Tipus d’estudis(*)
Escoles bressols (0 a 3 anys)
Cicle d’educació Infantil (3 a 6 anys)
Educació primària
ESO o equivalent
Batxillerat o cicles formatius, ensenyaments esportius i de música i dansa (que s’accedeix després de la ESO)
Estudis universitaris, ensenyaments superiors i cicles formatius de grau superior

Import màxim atorgat
130,00
100,00
110,00
110,00
130,00
150,00

4.2.- Ajudes per a persones amb edat no escolar i que vulguin iniciar o ampliar estudis: ( A partir de 25 anys)
Import màxim atorgat
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00

(*)La dotació total pels punt (4.1 i 4.2), dintre de la dotació pressupostària general serà de 24.000,00€, i els imports es repartiran
d’acord amb el nombre de sol·licituds fins a exhaurir aquesta quantitat, repartit de forma equitativa entre totes les sol·licituds.
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Tipus d’estudis(**)
Estudis destinats a l’obtenció de titulació de diplomat/da o grau universitari, estudis
d’ensenyament superior i estudis de postgrau, màster i doctorat
Cicles formatius de grau superior
Cicles formatius de grau mig, batxillerat, i accés universitat per a majors de 25 anys
ESO o equivalent
Escola d’Educació especial
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5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els habitants del municipi que vulguin beneficiar-se d’aquesta convocatòria cal que presentin la sol·licitud en el Registre
General de l’Ajuntament. Aquesta campanya estarà oberta fins el 9 de novembre de 2018, aquest dia inclòs.
La petició ha d’anar acompanyada obligatòriament dels documents següents:
a) Model de sol·licitud reglamentari degudament complert.
b) Fotocòpia de la matrícula o preinscripció, o bé certificat d’escolarització
c) Justificant de pagament de la matricula (excepte en els casos d’escolarització a l’escola bressol d’Aiguaviva, Escola
Vilademany i Institut de Vilablareix).
d) Certificació mèdica oficial actualitzada en la qual consti, descrit convenientment, el grau de deficiència i la necessitat
d’una educació especial, en el seu cas.
6.- ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES
Una vegada analitzades les sol·licituds correctament formulades, d’acord amb els requisits assenyalats anteriorment, es
resoldran les peticions presentades i es fixarà les quanties atorgades mitjançant resolució de l’Alcalde, en funció dels criteris
anteriorment exposats.
La concessió dels ajuts es materialitzarà a la vista de les peticions efectuades a les presents condicions de la convocatòria, i en
funció de la disponibilitat pressupostària de la partida corresponent.
No podran tenir la condició de beneficiaris d’aquestes ajudes, les unitats familiars que no es trobin al corrent en el compliment
d’obligacions tributaries, d’acord amb l’article 13.2.e) de la Llei General de subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre).
Així mateix seran denegades totes les sol·licituds presentades fora del termini establert en aquestes bases. També seran
excloses totes les sol·licituds que no s’ajustin als estudis establerts en aquesta convocatòria.
7.-DOTACIÓ
La convocatòria present compta amb una dotació pressupostària de 24.000,00 euros, corresponent a les partida 2018.0.326.480.01.
8.-TRAMITACIÓ.
La presentació de les sol·licituds significa la plena acceptació de la present convocatòria.
Es faculta al president de la corporació per a sol.licitar la presentació de justificant acreditatiu dels estudis realitzats en casos
dubtosos en la documentació presentada en la sol.licitud (base cinquena).
Es faculta al President de la corporació per a resoldre les al·legacions que es puguin formular durant el període d’exposició
pública de les presents bases, així com les incidències que eventualment es donin en el transcurs del desplegament de la
present convocatòria.” - - - - - - Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en relació a les bases reguladores per a la concessió de subvencions, òrgan competent, i disposició de
crèdits entre d’altres.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement
Aiguaviva, 20 de juliol de 2018
Joaquim Mateu i Bosch
Alcalde
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