Bases reguladores per a la concessió d’ajudes complementàries per als estudiants beneficiaris
del programa Erasmus + per al curs 2016-2017 de Tordera.
L’Ajuntament de Tordera, compromès amb el foment i la difusió de l’educació en aquest municipi,
manifesta la seva voluntat de contribuir en l’àmbit de les actuacions municipals de promoció
educativa i el futur laboral dels joves, així com fomentar programes d’estades a l’estranger com a
element integrador dels estudiants universitaris i de Cicles Formatius de Grau Superior
empadronats al municipi de Tordera en el programa Erasmus +.
1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió d’ajudes complementàries amb la
finalitat de donar suport econòmic a les despeses que tenen els actuals estudiants empadronats al
municipi de Tordera i que gaudiran d’una beca de mobilitat internacional Erasmus + durant el curs
escolar 2016-2017.
2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La dotació econòmica total de la present convocatòria és de 3.000€ , corresponent a un import de
100€ per mes d’estada a l’estranger fins a un màxim de sis mesos per alumne beneficiari.
3. REQUISITS
Podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda els estudiants universitaris i de Cicles Formatius de Grau
Superior que reuneixin els següents requisits:
- Estar empadronat al municipi de Tordera amb una antiguitat mínima d’un any.
- Estar o haver estat matriculat en qualsevol universitat o centre on s’imparteixi un Cicle
Formatiu de Grau Superior públic o privat de l’Estat Espanyol durant el curs 2015-2016 i ser
beneficiari d’una beca Erasmus + per al curs 2016-2017.
- Matrícula o compromís de la mateixa per al curs 2016-2017.
- No estar sotmès en cap de les causes de prohibició contingudes en l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de
les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tordera (el que s’acreditarà mitjançant
declaració responsable).
- Compromís, un cop finalitzada la seva estada, de realitzar una acció explicativa de la seva
experiència (xerrada, taula rodona...), la qual serà organitzada per la Regidoria de Joventut.
- Full de compromís d’acceptació de les bases.

4. OBLIGACIONS
Les persones que sol·liciten aquesta ajuda han de complir les obligacions següents:
- Presentar de forma correcta i complerta la documentació requerida en aquestes bases.
- Informar el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tordera de qualsevol variació de
les dades que contingui la sol·licitud.
5. FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD
5.1.

Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància específica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) de l’Ajuntament de Tordera, situada a la Plaça de l’Església nº 2 i s’adreçaran a la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera, amb la documentació detallada a l’apartat
5.3 d’aquestes bases.
5.2.

Termini de presentació

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al Registre
General d’Entrada de l’Ajuntament en horari de 9 a 14 hores des del 18 de juliol al 5 d’agost
del 2016 (ambdós inclosos). També poden presentar-se en qualsevol de les formes previstes a
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
5.3.

Documentació obligatòria a adjuntar

Les instàncies per a sol·licitar ser persona beneficiària d’aquesta ajuda municipal hauran
d’estar degudament complimentades i acompanyades de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI.
- Certificat d’empadronament actualitzat.
- Acreditació d’haver formalitzat matrícula en qualsevol centre on s’imparteixi un Cicle
Formatiu de Grau Superior o universitat pública o privada de l’Estat Espanyol en els cursos
2015-2016 i 2016-2017.
- Acreditació de ser beneficiari d’una beca Erasmus + per al curs 2016-2017 on hi figuri la
universitat o centre d’acollida i la duració de l’estada.
- Expedient acadèmic amb indicació de la nota mitjana per la qual s’ha concedit la beca
Erasmus + per al curs 2016-2017.

-

Fotocòpia de la pàgina de la llibreta d’estalvi o altre document bancari, expedit per l’entitat
bancària, corresponent al compte corrent o d’estalvis on s’hagi d’efectuar la transferència
bancària en concepte de les ajudes econòmiques que siguin concedides i on hi figuri el nom
del titular.

Totes les fotocòpies hauran d’estar compulsades.
A la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i per a la resta de la tramitació, d’acord amb la normativa vigent.
6. COMISSIÓ DE VALORACIONS DE LES AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER ALS ESTUDIANTS
BENEFICIARIS DEL PROGRAMA ERASMUS + PER AL CURS 2016-2017 DE TORDERA
Dins del termini màxim de 5 dies des de l’acabament del termini per la presentació de
sol·licituds, es reunirà la Comissió Tècnica de Valoració.
6.1.

Composició de la Comissió Tècnica de Valoració

La Comissió Tècnica de Valoració estarà formada per:
- Dos tècnics/es de l’Àrea de Serveis Personals.
6.2.

Funcions de la Comissió Tècnica de Valoració

Les funcions principals de la Comissió Tècnica de Valoració són:
- Revisió de les sol·licituds.
- Elaboració de les llistes provisionals d’admesos i exclosos.
- Proposta de resolució de les reclamacions formulades contra les llistes provisionals
d’admesos i exclosos.
- Elaboració de les llistes definitives.
7. LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS
Una vegada elaborada la llista provisional d’admesos i exclosos aquesta serà elevada al Regidor
competent en l’àmbit de Joventut per la seva aprovació i es farà pública al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament de Tordera (www.tordera.cat).
Es podran formular reclamacions contra les llistes provisionals d’admesos i exclosos dins el
termini màxim de 3 dies des del dia de la seva publicació. Les reclamacions s’hauran de
presentar per escrit mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada a

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). En cas de no produir-se cap reclamació, aquestes llisters
esdevindran definitives.
Les llistes definitives d’admesos i exclosos es faran públiques al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament de Tordera (www.tordera.cat) dins el termini
màxim de 3 dies des de l’acabament del termini per presentar reclamacions.
8. ASSIGNACIÓ DE LES AJUDES
Una vegada comprovades totes les sol·licituds vàlides, i en cas que la demanda d’ajudes superi
la partida pressupostària, es baremaran els expedients acadèmics atenent a la nota mitjana
que ha donat accés a la beca Erasmus +, per la qual cosa es considerarà la persona beneficiària
que tingui la millor nota la primera de la llista i així fins a completar la totalitat de la partida. En
el cas que les notes mitjanes dels aspirants a l’ajuda es presentin amb sistemes de
qualificacions no numèrics, es buscarà la manera de realitzar una conversió a través d’un
mètode d’equivalències per tal d’estandarditzar el procediment amb un resultat numèric.
En afegit, es confeccionarà una llista d’espera ordenada amb les persones que reuneixin els
requisits de la convocatòria i no resultin beneficiàries amb raó de la puntuació obtinguda per a
poder suplir les renúncies que es produeixin.
9. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
El pagament de les ajudes es farà mitjançant transferència bancària a favor dels beneficiaris en
dos pagaments:
- El primer pagament s’abonarà al principi de l’estància (70%), quan l’estudiant remeti a
l’Ajuntament còpia del certificat d’arribada a la universitat o centre de destí, que ha
presentat al seu centre o universitat d’origen.
- El segon pagament s’abonarà al final de l’estància (30%), una vegada ha finalitzat l’estada i
l’estudiant ha entregat a l’Ajuntament còpia del certificat d’estada del centre o universitat
de destinació, que ha presentat al seu centre o universitat d’origen.
El beneficiari ha de complir tots i cadascun dels requisits tant per a la sol·licitud de l’ajuda com
per a la seva justificació i ha d’haver executat els compromisos assumits amb motiu d’aquesta.
En qualsevol altre cas, correspondrà al reintegrament total de l’ajuda.
En el cas que el període de l’estància de l’alumne a l’estranger es redueixi amb respecte al
període inicialment aprovat, l’import de la beca es reduirà proporcionalment.
En el cas de realitzar una estància de major durada a la inicialment prevista, l’Ajuntament no
ampliarà la quantia de l’ajuda.

El termini de justificació acabarà el 30 de setembre del 2017. Qualsevol beneficiari que no hagi
presentat la documentació requerida per a la justificació de l’ajuda de la beca Erasmus +
concedida per l’Ajuntament de Tordera dins el termini indicat, haurà de retornar íntegrament
l’ajuda concedida.
10. PÈRDUA DE L’AJUDA
Seran causes de pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda les següents:
- La baixa definitiva del beneficiari del centre o universitat en què està matriculat.
- La denegació de la beca Erasmus + després de la seva concessió.
- La renúncia voluntària de la persona sol·licitant.
- L’obtenció de l’ajuda havent falsejat les condicions requerides per a això o havent ocultat
aquelles que ho hagueren impedit.
- La utilització d’aquesta ajuda per a una altra finalitat o per persona distinta de la
beneficiària.

