BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS
SUPERIORS PER AL CURS 2021/2022

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló vol ajudar a totes aquelles
persones joves que estiguin cursant estudis superiors, tant Cicles
Formatius de Grau superior com estudis de Grau Universitari.
Per això ofereix beques de caràcter universal a totes i tots els que
estiguin actualment cursant aquests estudis, amb una quantitat d’un
màxim de 250€ per alumne.

Despeses que es poden justificar per a l’obtenció de la beca:
-

Matricula del curs.
Despeses de transport.
Material didàctic necessari per a desenvolupar els estudis.

Terminis de tramitació:
-

Sol·licitud i Justificació: del 4 de maig al 6 de juny del 2022
(ambdós inclosos)
Resolució d’atorgament de la beca: en un màxim de 3
mesos n mes després de la presentació de la sol·licitud.

Beneficiaris i requisits:
Documentació a aportar:
Podran ser beneficiaris/es de les beques d’ajuda les i els estudiants
de Sant Vicenç de Torelló matriculats a cursos d’estudis superiors
en un centre públic, concertat o privat depenent del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya o universitat pública,
concertada o privada catalana (estudis universitaris de Grau o
Cicles Formatius de Grau Superior), per al curs 2021/2022.
A l’alumnat beneficiari li seran d’aplicació les prohibicions
establertes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Són requisits indispensables per a poder rebre aquesta beca:
-

Estar empadronat/a a Sant Vicenç de Torelló des del gener
del 2021.
Tenir una edat compresa entre 17 i 30 anys, ambdós
inclosos, a la data de realització de la matrícula del curs
objecte de subvenció (curs 2021-2022)

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la
representant legal.
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per
poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el
model normalitzat.
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions
imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a
la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que
s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
5) Acreditació d’estar matriculat al centre on es cursen els estudis
dins en el període pel qual es sol·licita l’ajut.
6) Documents per a justificar la despesa subvencionable
(Rebut pagament matricula, tiquets de transport, tiquets
de material...)

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les
llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant
(Les declaracions ja estan adjuntes en la seu electrònica on es tramita la
sol·licitud ).

UNICAMENT s’admetran les sol·licituds presentades
telemàticament a través de la pàgina web de
l’Ajuntament
Sant
Vicenç
de
Torelló
(www.santvicencdetorello.cat)
amb
tota
la
documentació requerida.

