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BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2018/2019
BENEFICIARIS I REQUISITS 

 Podran ser beneficiaris d’aquestes beques d’ajuda els estudiants de Lloret de Mar matriculats a cursos 
d’estudis superiors (Cicle Formatiu de Grau Superior o estudi universitari de Grau) en un centre depenent 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o universitat pública catalana, als quals 
no els correspongui la gratuïtat del servei, ni cap altre ajuda pel mateix concepte, per al curs 2018/2019.

 Són requisits indispensables per a poder rebre aquestes beques:

a) Estar actualment empadronat a Lloret de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de la 
data d’1 de gener de 2017.

b) Procedir d’un Institut públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu-
nya o universitat pública catalana.

c) Estar matriculat a cursos o bé d’un Cicle Formatiu de Grau Superior o bé d’un estudi universitari de 
grau, per al curs 2018/2019, en Instituts públics depenents del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, en una Universitat pública catalana o en centres integrats o adscrits. 

d) Disposar, la unitat familiar de l’estudiant pel qual es sol·licita la beca, d’una renda familiar inferior 
als 28.000,00 euros.

e) Per tal de ser admesa la sol·licitud, caldrà presentar la documentació obligatòria i el formulari degu-
dament complimentat. 

 Les sol·licituds que compleixin tots aquests requisits passaran a la fase de valoració. La seva aprovació 
estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 Serà motiu de denegació de la beca tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Lloret de Mar o amb ser-
veis educatius de titularitat municipal (llars d’infants, escola de música, aula de teatre, escola d’adults, 
etc.) excepte en el cas d’existència d’un informe favorable de la secció de Benestar i Família d’aquest 
Ajuntament. 

 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.

TERMINIS DE TRAMITACIÓ 

 El calendari de tramitacions de les beques serà el següent:

  Presentació de sol·licituds: 
   - de l’1 a l’11 d’octubre de 2018

  Publicació del llistat amb el barem provisional: 
   - 12 de novembre de 2018 (12h a la secció d’Educació)

  Reclamacions: 
   - del 13 al 24 de novembre de 2018

  Resolució de les beques. Publicació del llistat definitiu: 
   - 10 de desembre de 2018 (12h a la secció d’Educació)

  Termini i justificació de les beques atorgades: 
   - Abans del 22 de desembre de 2018 

 Lloc de presentació de sol·licituds, reclamacions i justificació de les beques atorgades: OIAC - Oficina 
d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Lloret de Mar (Plaça de la Vila, 1). 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 Presentar instància a l’OIAC (Plaça de la Vila, 1)

 El sol·licitant haurà de presentar la documentació necessària per a la valoració dels criteris establerts a 
les bases.

 Els documents que caldrà presentar per valorar la sol·licitud seran:

  Per tal d’acreditar el currículum acadèmic:
  · Certificat del centre d’estudis, acreditant la mitjana de notes del curs anterior.

  Per tal d’acreditar la matrícula dels estudis a realitzar: 
  · Fotocòpia del resguard de la matrícula per al curs al qual s’inscriu.

  Per tal d’acreditar la situació econòmica i sòcio-familiar, es requerirà la següent documentació  
 referent a tots els membres de la unitat familiar:

    · Els membres que hagin presentat la declaració de l’IRPF de 2017: 
  - Fotocòpia de la declaració de l’IRPF (presentar declaració sencera). 

   · Els membres que no tinguin l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF de 2017: 
  - Certificat negatiu emès per l’Agència Tributària. 

   · Les persones pensionistes: 
  - Certificat de pensions o d’incapacitats laborals transitòries (ILT)  

 (es pot sol·licitar a l’entitat bancària o a les oficines de l’INSS de Blanes,  
 Carrer Girona, 12 A). 

   ·Les persones aturades o que no treballen (majors de 16 anys): 
  - Informe de situació laboral i administrativa (es pot sol·licitar a l’oficina del SOC de Blanes,  

 Plaça de l’11 de Setembre, 22-23-24, o pel web del SOC www.oficinadetreball.gencat.cat,  
 mitjançant el pin que consta al document demanda d’ocupació). 

  - Resolució del «Servicio público de empleo estatal» d’aprovació de prestació d’atur o rebut  
 bancari d’ingressos percebuts en concepte d’atur. 

  - Certificat negatiu de pensions o d’incapacitats laborals transitòries (ILT) (es pot sol·licitar a  
 les oficines de l’INSS de Blanes, Carrer Girona, 12 A). 

  - Document acreditatiu de matriculació en un centre escolar d’estudis reglats. 

  Altra documentació, segons la situació: 
  - Certificació acreditativa de disminució de la persona que al·legui aquesta    

 condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat    
 o per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques o pels organismes competents    
 d’altres comunitats autònomes. En tot cas el certificat haurà d’acreditar que la    
 discapacitat és igual o superior al 33%.

  - Fotocòpia sentència de separació. 

  - En el cas de famílies nombroses, el corresponent carnet acreditatiu. 

  - En el cas de famílies monoparentals, el corresponent carnet acreditatiu. 

  - Volant original d’empadronament de convivència del nucli familiar.

  - Aportació del volant històric d’empadronament de l’estudiant.

 L’Ajuntament de Lloret de Mar es reserva el dret a sol·licitar altra documentació que cregui convenient per 
valorar la sol·licitud.

TERMINI I JUSTIFICACIÓ DE LES BEQUES ATORGADES
 Les beques atorgades hauran de justificar-se com a màxim abans del 22 de desembre de 2018.

 Aquesta justificació es presentarà mitjançant una instància a l’OIAC adreçada a tresoreria,  
en la qual s’hi ha d’adjuntar la documentació que a continuació es detalla:

  - Document original de la matrícula del curs 2018-2019 (després d’efectuar el tràmit que  
 correspongui contactarem amb els interessats per retornar el document).

  - En el supòsit que el pagament de la matrícula no s’hagi fet amb codi de barres, també han  
 d’ajuntar els pagaments, ja siguin transferències o càrrecs bancaris.

  - Document en el qual constin els 24 dígits del compte bancari, amb acreditació que el titular  
 del compte bancari es correspon amb el beneficiari de la beca/ajut per a estudis superiors.

Bases senceres publicades a www.lloret.cat


