AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

PRIMERA. FINALITAT
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJC) indica com un dels reptes principals
“aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves” en tant que permet el
desenvolupament de les oportunitats presents i futures de la persona. L’èxit en el seu pas per
l’educació reglada determinarà les oportunitats dels i les joves en el món laboral, a més
d’incorporar l’aprenentatge d’habilitats i actituds que els permetrà configurar el seu
desenvolupament personal.
Emparant-nos en els objectius del PNJC, i entenent l’educació com a element generador
d’oportunitats socials, per avançar cap a una societat del coneixement i orientada a la cohesió
social; per l’adquisició de competències instrumentals i procedimentals; per facilitar l’accés, la
permanència en el sistema educatiu i la finalització dels estudis de les persones joves d’Ascó; i
finalment, per millorar la seva ocupabilitat, s’estableixen les presents bases.
SEGONA. OBJECTE
1. Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió d’ajuts als estudis.
Concretament, són subvencionables els ajuts per als següents estudis:
A. Educació infantil (0-3 anys)
B. Educació infantil (3-6 anys)
C. Educació primària (6-12 anys)
D. Educació secundària, batxillerat, cicles formatius, cursos d’accés als cicles formatius i
PQPI
E. Estudis de grau, postgrau i idiomes
F. Finalització d’estudis de CFGS i de grau.
TERCERA. CRITERIS
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de
concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud.
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa
general reguladora de les subvencions de l’ajuntament d’Ascó i la restant normativa aplicable
en matèria de subvencions
QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS
Per totes les tipologies d’ajut
1. En tots els casos les persones beneficiàries hauran de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries amb l’ajuntament, hisenda pública i seguretat social.
2. Estar empadronat/da al municipi d’Ascó en el moment de la presentació de la sol·licitud de
l’ajut.
3. L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.
En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes
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BASES REGULADORES D’AJUTS ALS ESTUDIS
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en aquestes bases, l’ajuntament podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a l’anul·lació o
revocació total o parcial de la subvenció, amb l’obligació inherent de les persones
beneficiàries de retornar les quantitats percebudes.
Per l’ajut A. Educació infantil (0-3 anys)
1. Haver nascut a Ascó o acreditar, al menys 1 any d’antiguitat, continua o no al padró
municipal d’habitants en la data de pagament de la subvenció.
Per l’ajut B. Educació infantil (3-6 anys)
1. Acreditar, al menys, 2 anys d’antiguitat, continua o no, al padró municipal d’habitants a la
data de pagament de la subvenció i que realitzin estudis tant dintre com fora del municipi.
Per l’ajut C. Educació primària (6-12 anys)
1. Acreditar, al menys, 4 anys d’antiguitat, continua o no, al padró municipal d’habitants a la
data de pagament de la subvenció i que realitzin estudis tant dintre com fora del municipi.
Per l’ajut D. Educació secundària, batxillerat, cicles formatius, cursos d’accés als cicles
formatius i PQPI
1. Acreditar, al menys, 4 anys d’antiguitat, continua o no, al padró municipal d’habitants a la
data de pagament de la subvenció i que realitzin estudis tant dintre com fora del municipi.
2. Per l’ajut al transport caldrà justificar fefaentment el motiu de la realització dels estudis fora
de l’àrea educativa, que serà valorat per la Junta de Govern Local.
Per l’ajut E.i F. Estudis de grau, postgrau i idiomes i finalització d’estudis

2.- Per l’ajut extra de 500€ en relació a la finalització dels estudis de CFGS, els requisits són els
següents:




Estar empadronat/da a Ascó amb 5 anys d’antiguitat en un termini, continu o no, de 10
anys.
Si ja s’ha beneficiat d’aquest ajut, no podrà optar-hi de nou.
En cas d’accedir posteriorment a la universitat, l’ajut extra de 500€ computarà en l’ajut
extra per finalització dels estudis de grau.

3.- Pels ajuts extres de 3.000€ i de 2.000€ en relació als estudis de grau els requisits són els
següents:
•
•

Estar empadronat/da a Ascó amb 5 anys d’antiguitat en un termini, continu o no, de 10
anys.
Si ja s’ha beneficiat d’aquest ajut, no podrà optar-hi de nou.

CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
 Ajut A. Educació infantil (0-3 anys): 60€
 Ajut B. Educació infantil (3-6 anys): 160€
 Ajut C. Educació primària (6-12 anys): 160€
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1. Acreditar almenys 5 anys d’antiguitat, continua o no, al padró municipal d’habitants a la
data de pagament de la subvenció i que realitzin estudis tant dintre com fora del municipi.
En el cas de ser majors de 35 anys, aquests 5 anys al padró s’hauran d’acreditar en els
darrers 10 anys.
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 Ajut D. Educació secundària, batxillerat, cicles formatius, cursos d’accés als cicles
formatius i PQPI





320€ per curs complert, estudis a temps complert.180€ addicionals per transport en cas
d’estudis de fins a 35 km d’Ascó.
250€ addicionals per transport en cas d’estudis a més a 35 km d’Ascó i fins 180 km.
400€ addicionals per transport en cas d’estudis a Espanya a més de 180 km d’Ascó.
600€ addicionals per transport en cas d’estudis a l’estranger.

En cas d’estudis a temps parcial per l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o altres centres
autoritzats del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, inclòs idiomes:




50% de l’import de la 1a matrícula per cada mòdul, bloc o crèdit.
25% de l’import de la 2a matrícula per cada mòdul, bloc o crèdit.
L’alumnat que finalitzi completament un CFGS en el temps establert al Pla d’estudis
rebrà un ajut extra de 500€ euros, un cop justificat mitjançant el certificat provisional de
finalització d’estudis i expedient acadèmic.












50% de l’import dels crèdits aprovats de primera matrícula i 25% de l’import dels crèdits
aprovats de segona matrícula. En el cas d’estudiants en universitats privades, l’import
màxim subvencionable per crèdit serà igual a l’establert per a cada curs vigent, al
Decret de preus de prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques
catalanes.
En relació al transport: els alumnes que realitzin estudis en un centre universitari fins a
100 km d’Ascó rebran un ajut addicional de 250 euros/curs. Altrament, en el cas en que
s’estudiï en un centre a més de 100 km d’Ascó i dins d’Espanya, serà de 400
euros/curs. I en el cas d’estudiar a l’estranger l’ajut serà de 600€.
Només es pagarà fins a la segona matrícula.
No se subvencionaran els crèdits convalidats.
Els ajuts es refereixen al curs finalitzat immediatament anterior a la sol•licitud
L’alumnat que finalitzi completament el grau en el temps establert al Pla d’estudis rebrà
un ajut extra de 3.000€ euros, un cop justificat mitjançant el certificat provisional de
finalització d’estudis i expedient acadèmic. En el supòsit que la finalització complerta de
l’estudi es demori en termini superior a una o dues anualitats lectives, es concedirà
també l’ajut si bé en disminució del 80% i 60% respectivament per anualitat excedida.
En altres supòsits d’excés, no es concedirà l’ajut.
L’alumnat que finalitzi completament el grau en el temps establert al Pla d’estudis amb
excel•lent o cum laude rebrà un ajut extra de 2.000€ euros, una vegada justificat
fefaentment.

Ajut E. (2) Estudis de postgrau o equivalents



20 euros per ECTS aprovat. (adjuntar certificat acadèmic)
En relació al transport: l’alumnat que realitzi estudis a un centre universitari fins a 100
km d’Ascó rebran un ajut addicional de 250 euros/curs. Altrament, en el cas en que
s’estudiï en un centre a més de 100 km d’Ascó i dins d’Espanya, serà de 400
euros/curs. I en el cas d’estudiar a l’estranger l’ajut serà de 600€.

Ajut E. (3) Idiomes
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Ajut E. (1) Estudis de grau
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Realitzat en un centre acreditat en la quantitat màxima de 120€ per curs acadèmic
complert i 90€ si es tracta d’un curs intensiu de durada inferior al curs acadèmic.
L’import de la subvenció no superarà mai l’import del cost de l’estudi.”

SISENA. SOL·LICITUDS
Les sol•licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància
normalitzat, al registre general de l’Ajuntament per part de la persona beneficiària o per la
persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria en els cas de les persones menors d’edat.
Es podrà sol•licitar la subvenció d’acord amb els següents terminis:




Per a estudis no universitaris: del 1 de gener fins el 31 de maig de l’any en curs. En el
cas del curs 2019/20 i a causa de la COVID-19, seran acceptades fins el 31 d’octubre
de 2020.
Per a estudis universitaris: del 1 de juliol fins el 30 de novembre de l’any en curs

1. Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:
A. Per a totes les tipologies de subvenció
 Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant i de la persona menor, si
s’escau
 Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes
a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció
 Matrícula escolar
 Certificat del centre o altres de similars
 Certificat de pagament del estudis
B. Per els ajuts d’estudis universitaris, a més
 Expedient acadèmic i certificat de finalització d’estudis

3. L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les
obligacions tributàries municipals. A aquests efectes, s’unirà als expedients individuals
prova fefaent d’aquests extrems.
4. Tots els documents presentats seran originals o còpies compulsades, lliurant la
documentació en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Ascó, en qualsevol de les formes
previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
SETENA.- FORMA I TERMINI DE L’ATORGAMENT A LES PERSONES BENEFICIÀRIES
1.
2.
3.
4.
5.

Les sol·licituds presentades seran avaluades per l’àrea d’ensenyament, qui emetrà un
informe previ a la resolució de la subvenció.
L’atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
El termini màxim de resolució de l’atorgament serà de tres mesos des de la presentació de
la sol·licitud.
Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’ajut.
No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
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2. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la
subvenció.

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

VUITENA.- PAGAMENT DE L’AJUT ATORGAT
1. El pagament de l'import dels ajuts resta condicionat al fet que les persones beneficiàries
hagin acreditat tota la documentació necessària per rebre la subvenció.
NOVENA.- COMPATIBILITAT
Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l’ajut tindrà la
condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes, en el benentès que el
còmput total de les subvencions no pot excedir l’import total de la despesa.
DESENA.- RÈGIM SANCIONADOR
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions,
la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
2. L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.
ONZENA. PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA
1. La present Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així
com en la seu electrònica de l'ajuntament.
2. La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacionals de
Subvencions (en avant BDNS). Posteriorment, la BDNS en trametrà l'extracte al Butlletí Oficial
de l’Estat per a la seua publicació. Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el
Tauler d'Anuncis de la seu electrònica d'aquest ajuntament

En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es
disposa als articles 239 al 241 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, als articles 118 a 129 del Decret
179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Ascó.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquestes bases deroguen, i per tant substitueixen, les anteriors bases reguladores d’ajuts als
estudis.
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les presents Bases van ser aprovades inicialment pel Ple de la Corporació en
sessió de data 20 de desembre de 2016 i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
27, de 8 de febrer de 2017.
I per a fer constar que aquestes Bases van ser modificades inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 19
de desembre de 2017 i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 32, de 14 de
febrer de 2018
I per a fer constar que aquestes Bases van ser modificades inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 15
de març de 2019 i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 20 de maig de 2019
I per a fer constar que aquestes Bases van ser modificades inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 18
de juny de 2020 i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 20 d’agost de 2020.
LA SECRETÀRIA
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DISPOSICIÓ FINAL

