Núm. de Decret i Data:
2020DECR000454 31/07/2020

DECRET ALCALDIA
Assumpte: Aprovació convocatòria i termini de presentació de sol·licituds.
BEQUES INDIVIDUALS PER ALS ENSENYAMENTS D’EDUCACIÓ
OBLIGATÒRIA PER AL CURS 2020/2021 (X2019001944)

NO

ADRIÀ CAMINO FIDEU Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes,
en l'ús de les atribucions assenyalades en l'article 53.1, del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb el que estableix
l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist que en el Ple Municipal en sessió ordinària de 29 de maig de 2020 va aprovar les
bases específiques reguladores de les beques individuals per als ensenyaments
d’educació no obligatòria per al curs 2020/2021.
Vist que ha finalitzat el preceptiu termini d’exposició publica (BOPB, i web) segons
certificat de data 31/07/2020.
Vista la base desena de les referides bases específiques.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva segons les bases específiques reguladores de les beques
individuals per als ensenyaments d’educació no obligatòria per al curs 2020/2021,
conformement amb el que indica la Base Desena i el model de sol·licitud ANNEX.
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i al Web municipal
(www.castellviderosanes.cat) juntament amb el model de la sol·licitud a disposició dels
veïns de Castellví de Rosanes.
Quart.- Establir que el termini de presentació de sol·licituds serà del 2 de setembre al
22 de novembre de 2019.
Cinquè.- Ordenar que s’iniciïn els tràmits corresponents per a que la Intervenció
subministri a la BDNS la documentació necessària en els termes de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució als membres de la Comissió Tècnica de Valoració
així com a la Comptabilitat, als efectes escaients.
Setè: Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es celebri.
Ho mana i firma l’Alcalde a Castellví de Rosanes, en la data indicada a
l'encapçalament, davant meu, la Secretària-Interventora, només als efectes de
certificar.
(Datat i signat electrònicament)

Dades de l’estudiant
Nom i cognoms:
NIF/NIE:
Domicili

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Data de naixement:

Correu electrònic:
Telèfon:

Mare, pare o tutor/ora legal (omplir només en cas d’estudiants menors d’edat)
Nom i cognoms:

NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Fix  :

Mòbil  :

Correu electrònic :

Dades dels estudis durant el curs 2020-2021
Tipus de formació (marqueu amb una x)
Batxillerat

Formació professional bàsica /
programes de formació i inserció

Cicles formatius

Estudis religiosos

Ensenyaments artístics
professionals

Estudis militars

Escola Oficial d’Idiomes

Estudis universitaris de grau

Cursos accés a formació
professional o cicles formatius

Estudis universitaris de postgrau,
màster, doctorat

Característiques de la formació
Nivell (curs):
Tipus de centre:

Centre:
Públic
Concertat

Privat.
En centres privats, indiqueu si és per

no admissió en centre

públic
insuficiència de
places públiques
estudis no oferts en
centre públic
Estudis presencials

Estudis no presencials

Durada prevista dels estudis –> Des de

fins a

Finançament dels estudis
Disposeu (o heu demanat) una altra beca, recurs, ingrés o ajuda per als mateixos
estudis?
No
Sí

En cas de resposta afirmativa Quin/quina?
Si ja us l’han concedit, per quin import?

Modalitat de beca sol·licitada (podeu marcar-ne una o les dues)
Per a formació
Per a transport

Documentació que s’adjunta
Fotocòpia del DNI de l’estudiant

Fotocòpia del DNI de la mare/pare o turor/ora
legal

Declaració IRPF dels ingressos de la
unitat familiar (segons punt 3.6.b de
les bases)de l’exercici fiscal vençut
o certificat de no estar obligar a ferla en l’exercici vençut

Altres ingressos de la unitat familiar no inclosos
en la declaració de l’IRPF (vegeu punt 5.3.b
de les bases)

Fotocòpia del carnet vigent de
família nombrosa

Fotocòpia del carnet de família monoparental

Certificat de discapacitat del 33% o
superior d’algun dels membres de
la unitat familiar

Sentència de separació o divorci on consti la
quantia de la pensió alimentària (en cas de
percebre’n alguna)

Fotocòpia de la matrícula al centre
educatiu

Original i còpia (per a la seva compulsa) de la
factura acreditativa del pagament de la
matrícula i/o material didàctic

Declaració desponsable sobre l’ús
de transport públic o privat per
desplaçar-se al centre d’estudis
(trobareu la declaració més avall.
Ompliu i signeu la que escaigui)

Justificant de la tramitació d’alguna beca,
ajut, subvenció, ingrés o recurs destinat als
mateixos estudis, tant davant d’una institució
pública com privada.

Volant de convivència (si
autoritzeu, més avall, la consulta de
les vostres dades al padró, no cal
adjuntar-lo)

Document acreditatiu de les dades bancàries

Dades bancàries
IBAN: ES
Persona titular del compte:
NIF/NIE del/de la titular:

CONSENTIMENTS
A LA CONSULTA DE DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL
Jo ………………………………………………………………………., amb DNI/NIE número
……………………. autoritzo la consulta de dades de la unitat familiar al padró
municipal
als efectes necessaris de tramitació d’aquesta ajuda.
Data
i signatura
Perquè consti, signo a Castellví de Rosanes el................ de .................. del 2020.
SIGNATURA
A ....................................................................... el ......... de .................................. de 20......
Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes

A LA INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ
Jo ………………………………………………………………………., amb DNI/NIE número
……………………. autoritzo la intervenció de la comissió tècnica d’avaluació en la
tramitació i gestió de la referida sol·licitud. En cas que es negui a aquesta intervenció,
s’entendrà que desisteix de la sol·licitud presentada.
Perquè consti, signo a Castellví de Rosanes el................ de .................. del 2020.
SIGNATURA

DECLARACIONS RESPONSABLES
ÚS DE TRANSPORT PÚBLIC PER DESPLAÇAR-SE AL CENTRE DOCENT
Jo ………………………………………………………………………, amb DNI/NIE número
………………… declaro de forma responsable que l'activitat formativa es realitza de
manera presencial, implicant un desplaçament en transport públic del meu domicili
de residència habitual fins al centre d’estudi.
Activitat formativa:
Centre d'estudi (nom i municipi):
Dies de desplaçament per setmana:
Títol de transport utiltizat/zones:
Nombre de títols necessaris per cobrir el desplaçament durant el curs:
Perquè consti, signo a Castellví de Rosanes el................ de .................. del 2020.
SIGNATURA

ÚS DE TRANSPORT PRIVAT PER DESPLAÇAR-SE AL CENTRE DOCENT
Jo ………………………………………………………………………, amb DNI/NIE número
………………… declaro de forma responsable que l'activitat formativa es realitza de
manera presencial, implicant un desplaçament en vehicle privat del meu domicili de
residència habitual fins al centre d’estudi.
Activitat formativa:
Centre d'estudi (nom i municipi):
Dies de desplaçament per setmana:
Quilòmetres/dia d’anada i tornada:
Perquè consti, signo a Castellví de Rosanes el................ de .................. del 2020.
SIGNATURA

NO TENIR NI HAVER SOL·LICITAT ALTRE FINANÇAMENT
Jo ………………………………………………………………………, amb DNI/NIE número
………………… declaro de forma responsable que no tinc concedit ni tramitat cap altre
ingrés, recurs, subvenció, ajuda o beca, tant públic com privat, per fer front a la despesa
per a la qual sol·licito beca a través de la present sol·licitud.
Perquè consti, signo a Castellví de Rosanes el................ de .................. del 2020.
SIGNATURA

COMPROMISOS

Em comprometo a comunicar qualsevol variació en les dades indicades en la
present sol·licitud en el transcurs del curs 2020-2021.
Amb la presentació d’aquesta sol·licitud, accepto plenament les bases que
regeixen la convocatòria i les obligacions i drets que se’n deriven.

Castellví de Rosanes, a ............. de................................... del 2020
SIGNATURA

Signat electrònicament

