
 
 

Acció núm. 22-A1.4.1  

COMUNICACIÓ CONVOCATÒRIA DE BEQUES  
 

FORMACIÓ DE MONITOR/A DE LA FCH 
 

- Línies.  

 

El C.H.Bordils ha establert un pressupost màxim de la beca descrit en la 

memòria interna. 

 

• Línia 1: El C.H.Bordils assumeix el 50% del cost del curs. En el cas que 

el total de la bonificació de les sol·licituds sigui superior al pressupost 

de la beca, s’avaluarà cada sol·licitud i s’escolliran aquelles amb major 

puntuació. 

• Línia 2: La quantitat de pressupost restant de la línia 1 serà repartida a 

parts iguals per totes les sol·licituds amb un màxim del 50% del cost del 

curs. 

 

- Termini 

 

El termini per presentar les sol·licituds és el 09 d’Octubre 

 

- Lloc de presentació de les sol·licituds 

 

- Línia 1 (empadronats a Bordils): A través de la web de l’Ajuntament de Bordils 

o al correu chbordils360@gmail.com  

 

- Línia 2 (empadronats fora de Bordils): Enviant un correu a 

chbordils360@gmail.com 

 

 
- Destinataris/àries: Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin tots 

i cadascun dels requisits següents: 
 
LINIA 1: 
 

• Tinguin fills/es inscrits al C.H.Bordils 
• En el cas que durant l’últim any  hagin rebut altres ajudes del C.H.Bordils, es 

demana que s’hagi fet un ús correcte.  
• Presentar la sol·licitud en el termini. 
• No tenir cap deute amb el C.H.Bordils. 
• No superar els llindars màxims de renda familiar següents: 

▪ Famílies de dos membres:   21.102,00 € 

▪ Famílies de tres membres:  27.711,00 € 

▪ Famílies de quatre membres: 32.870,00 € 

▪ Famílies de cinc membres:  37.301,00 € 
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▪ A partir del sisè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou 
membre computable. 

• No superar el llindar màxim de volum de negoci de 155.000 euros, entre tots 
els membres computables de la unitat familiar. 

• No superar el llindar màxim de rendiment patrimonial de 1.700 euros. 

• No ser  beneficiàries d’altres ajudes compatibles. 
 
LINIA 2: 
 

• Tinguin fills/es inscrits al C.H.Bordils 
• En el cas que durant l’últim any  hagin rebut altres ajudes del C.H.Bordils, es 

demana que s’hagi fet un ús correcte.  
• Presentar la sol·licitud en el termini. 
• No tenir cap deute amb el C.H.Bordils. 

 
 
CONDICIONS 

 
• El pagament de l’ajuda es farà un cop s’hagi finalitzat el curs, i l’alumne haig 

aconseguit el certificat d’aprovació. 
• L’alumne es compromet a estar en disposició per formar  part del cos tècnic 

del C.H.Bordils fins la temporada 23-24 (inclosa). 
 
INFORMACIÓ 

 
 
Per més informació us podeu posar en contacte amb algun responsable de la Junta 
Directiva o al mail: handbolbordils@gmail.com 
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