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Aprovades inicialment, en sessió de caràcter ordinari celebrada per la Junta de Govern 
Local el dia 17 de setembre de 2020,  les bases dels ajuts per a materi estudis per 
als veïns de Llambilles, se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 

rovades 
definitivament sense necessit  
 

 
Josep M. Vidal i Vidal  
 
ANNEX 

 
BA
VEÏNS DE LLAMBILLES 
 
1.-  

ealització dels estudis 
reglats que cursen els fills dels veïns del municipi de Llambilles que reuneixin els 
requisits previstos en la present convocatòria. 
 
2.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
1.- Podran concórrer a aquests ajuts les persones que reuneixin els requisits següents: 
- Els pares i mares que tinguin fills i filles empadronats en el municipi i que figurin 
inscrits en escoles bressol o cursin 
en centres públics o concertats. 
- Tant els fills i filles com almenys un dels dos progenitors han de figurar empadronats 

al qual faci referència la convocatòria. 
 
2.- 

s privats no concertats. 
  
3.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES 

infantil, primària, secundària i escoles bressol. 
 
4.- QUANTIES DE LES AJUDES PER A ESTUDIS 

 distribuirà segons el següent criteri: 
 
a/ Alumnes que cursen els seus estudis en un centre que no es troba situat al municipi 
de Cassà de la Selva: 

- Escoles bressols (0 a 3 anys):                      200,00 euros per fill 
-  a 6 anys) :         180,00 euros per fill 
- Educació primària (de 6 a 12 anys):             180,00 euros per fill 



 
 

 

 

- Educació secundària( de 12 a 16 anys):        180,00 euros per fill 
 
b/ Alumnes que cursen els seus estudis en centres  
educatius establerts al municipi de Cassà de la Selva: 150,00 euros per fill
 
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Els habitants del municipi que vulguin beneficiar-

ó telemàtica. 

 
La convocatòria corresponent fixarà específicament el període concret de presentació. 
 

 
a) Model de sol·licitud reglamentari 
b) Fot
obligatori (escoles bressol). 

 
 
En sol·licitat ni obtingut de cap altra 
administració pública un ajut de les mateixes característiques i per al mateix curs 
escolar i interessat, obligant-se el sol-  
qualsevol canvi de situació en relació a aquest extrem.
 
6.- ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES 

presentades. 
 
Seran denegades totes les sol·licituds presentades fora del termini establert en 
aquestes bases. També seran excloses totes les sol-
requisits establerts en aquestes bases. 

à econòmicament amb els deutes 
municipals que figurin pendents a nom de qualsevol dels dos progenitors en la data de 
resolució de les ajudes.
 
7.-DOTACIÓ 

pressupost municipal de cada any per atendre aquest 
 

 
8.-TRAMITACIÓ. 
Es faculta al President de la corporació per a resoldre les al·legacions que  es  puguin  

stes bases, així com les 
incidències que eventualment es donin en el transcurs del seu desplegament. 
 


