E D I C T E
Modificació bases beques per estudis (2015)
PG Am 2015 /159 General 2015/263
El Ple de l’Ajuntament de Sils, en sessió de data 5 de març de 2015, ha aprovat inicialment les
Bases de les beques per estudis (2015). Beques per estudis de l’Ajuntament de Sils.
L’acord esmentat, juntament amb l’expedient corresponent, se sotmeten a tràmit d’informació
pública pel termini de vint dies en compliment del que es disposa a l’article 124 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1955, de 13/6/1995. Si durant
aquest termini no es presentessin reclamacions ni al·legacions, l’acord esdevindrà
definitivament adoptat.
Simultàniament, es publiquen en annex les Bases aprovades.

Bases beques per estudis (2015)
CAPÍTOL 1- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.1.- Les present bases tenen com a objectiu la fixació del procediment a seguir per a la
sol·licitud, concessió, justificació i cobrament d’ajuts per tal de col·laborar en la despesa dels estudis.
1.2.- Aquests ajuts s’estableixen per estudis d’Educació Infantil i Primària, Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius (grau mig i superior) i Estudis Universitaris.
Article 2.- Els ajuts a què es refereix l’article anterior tenen caràcter voluntari i eventual. Són lliurement
revocables en tot moment, per les causes previstes per la llei o en aquestes bases, no generen cap dret per
a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Article 3.- Anualment, si es considera convenient, i prèvia consignació pressupostària, la Junta de
Govern Local aprovarà una convocatòria per concórrer als ajuts per aquest concepte en aquell
exercici.
Aquesta convocatòria es publicarà a la pàgina web del municipi de Sils, en el tauler d’anuncis de la
corporació i altres mitjans que permetin la major difusió.
CAPÍTOL II - SOL·LICITANTS I CONCEPTES SUBVENCIONABLES.
Article 4.- Tenen dret a percebre els esmentats ajuts, les parelles legalment reconegudes i les persones
que, sense formar una parella legalment reconeguda, tinguin algun fill/a i que estigui cursant algun dels
estudis anteriorment esmentats.
Article 5.- Només es podran acollir als ajuts els tutors legals.
Article 6.- Seran conceptes subvencionables els llibres, material, equipament i activitats escolars, i les
despeses ocasionades per la matrícula del centre escolar o universitari.
CAPÍTOL III- CONDICIONS NECESSÀRIES PER OBTENIR ELS AJUTS.
Article 7.- Els pares han de portar empadronats a Sils, al menys des d’un any abans de l’inici
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del període de sol·licitud de subvencions.
Article 8.- El fill/a pel qual es sol·licita l’ajut no podrà ser major de 25 anys.
CAPÍTOL IV- PROCEDIMENT DE LA SOL.LICITUD.
Article 9.- 1) La sol·licitud de l’ajut es farà mitjançant un formulari normalitzat adreçat a l’alcalde president de l’Ajuntament de Sils, la qual, es presentarà directament al Registre General de la Corporació
o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/92 de 26 de novembre, Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2) El termini per la presentació de les sol·licituds serà des del 15 de juliol al 15 de setembre.
3) Les sol·licituds han d’anar signades pels pares i han de contenir, a més de les dades d’identificació
adient, la documentació següent :
a) Fotocòpia compulsada de la declaració de renda dels pares i /o certificat negatiu expedit per l’Agència
Tributària.
b) Fotocòpia compulsada del resguard de matrícula o certificat de la secretaria del centre que acrediti els
estudis que es realitzen.
c) Certificat de convivència i fotocòpia del DNI de cadascuna de persones que forma la unitat familiar
(excepte dels menors de 16 anys que no en tinguin).
La no aportació dels documents pot ser motiu de la denegació de la beca.
Article 10.- En cas que les sol·licituds o la documentació siguin incompletes o incorrectes, l’Ajuntament
requerirà la rectificació o complement en un termini de deu dies hàbils, fent l’advertiment exprés que,
passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se’l tindrà per
desistit de la seva petició i s’arxivaran les actuacions sense cap
tràmit ulterior.
CAPÍTOL V - CONDICIONS I PRINCIPIS BÀSICS D’APLICACIÓ PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUTS.
Article 11.- Els ajuts es concediran d’acord amb allò que disposa la Llei, i s’hi aplicaran els
principis generals que disposa l’article 123 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Article 12.- L’incompliment de qualsevol requisit establert en les presents normes, o la falta de
presentació justificativa en els terminis fixats, portarà implícita la renúncia i es procedirà d’ofici
a revocar-la.
CAPÍTOL VI – REQUISITS PER L’OBTENCIÓ D’AJUTS
Article 13.- Tindran dret a l’obtenció dels ajuts que s’estableixen en l’article 16 d’aquestes bases, tots
aquells peticionaris que el nivell de renda per càpita no superi els 430€ mensuals.
A aquests efectes, es tindrà en compte la suma de la base imposable general més la base imposable de
l’estalvi de la declaració de renda.
CAPÍTOL VII.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
Article 14.- Dintre dels deu dies naturals següents del termini de presentació de sol·licituds, es valorarà la
documentació presentada i l’Alcaldia adjudicarà provisionalment les beques. Les llistes estaran exposades
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per un termini de deu dies en el tauler d’anuncis i a la web municipal. Durant aquest termini es podran
presentar a l’Ajuntament les reclamacions que es considerin oportunes.
Transcorregut aquest termini, es donarà trasllat de la proposta de resolució a la Junta de Govern Local per
al seu atorgament o adjudicació definitiva de les beques. La resolució adoptada es notificarà als
sol·licitants.
CAPÍTOL VIII – JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L’AJUT
Article 15- Una vegada atorgat l’ajut, el beneficiari sol·licitarà el pagament presentant la següent
documentació:
•

Ajuts no universitaris:
1. Document acreditatiu del centre escolar d’estar al corrent de pagament.
2. Documentació acreditativa de les despeses efectuades que com a mínim cobreixin la
quantitat subvencionada, pels següents conceptes: llibres, material, equipament i
activitats escolars.

•

Ajuts universitaris:
1. Resguard acreditatiu del pagament de la matrícula.
2. En cas que l’ajut sigui superior al cost de la matrícula es podrà justificar amb altres
despeses en concepte de material, transport i altres despeses que siguin necessàries.

Article 16.- La data límit per justificar i sol·licitar el pagament de l’ajut serà com a màxim el 31 de
gener de l’exercici següent.
No s’atorgarà una nova subvenció pel mateix concepte, si abans no s’ha justificat la concedida
anteriorment.
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi verificat la justificació de la subvenció i sigui
aprovada per l’Alcaldia.

CAPÍTOL IX - QUANTIA.
Article 17.- En el pressupost de cada exercici figurarà consignació pressupostària amb el import màxim a
distribuir per aquest concepte.
Article 18.1) Els ajuts a atorgar seran els següents:
- Per estudis no universitaris: 275€ per unitat familiar, amb una assignació addicional de 60€ per cada fill
a partir del segon.
- Per estudis universitaris: 325€ per unitat familiar, amb una assignació addicional de 80€ per cada fill a
partir del segon.
2) En cas que la disposició pressupostària sigui insuficient per atendre tots els ajuts que tinguin dret els
beneficiaris, es reduiran els imports establerts en l’apartat anterior de manera proporcional. En tot cas, es
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garantirà que tots els participants que tinguin dret, puguin percebre almenys una part de la modalitat de
l’ajut sol·licitat.
Disposició addicional primera. En tot el que no preveuen aquestes bases serà d’aplicació el Decret
Legislatiu 2/2003, Text refós de Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de disposicions
legals i reglamentàries aplicables. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i
coneixement de les presents bases.
Disposició final primera. La vigència d’aquestes bases és indefinida a partir de l’1 de gener de 2006,
mentre no es modifiquin o deroguin. Seran publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
L’Ajuntament de Sils facilitarà tota mena d’informació a qualsevol interessat que ho sol·liciti.
Disposició final segona. S’autoritza l’alcalde - president per a dictar els actes necessaris per a l’aplicació
i desenvolupament de les presents normes.

L’alcalde president,

Martí Nogué Selva.
Sils, 10 de març de 2015.
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