Normativa general
g
de
d la B
Beca per a la Formació
F
del Coll·legi
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parelladorrs, Arquite
ectes Tècn
nics i Engiinyers d’Edificació dde Girona
a
11. Nom i de
efinició de la beca
11.1 Nom
“Beca per la Formació del Col·leggi d’Aparellladors, Arqu
uitectes Tèccnics i Enginyers
d
d’Edificació de
d Girona” (e
en endavant “Beca per la Formació”)
11.2 Objectiu i àmbit d’ap
plicació
LLa Beca per la Formació té la funcióó principal d’estimular
d
i contribuir a la formació
ó dels
col·legiats del Col·legi d’A
Aparelladors,, Arquitectess Tècnics i En
nginyers d’Eddificació de Girona
G
(een endavantt “el Col·legi””).
LLa Beca per laa Formació s’adreça excl usivament a membres co
ol·legiats dell Col·legi.
EEl col·legiat que
q percebi una
u Beca pe r la Formació rebrà un ajut econòmiic sobre el co
ost de
cada activitatt formativa que estigui becada, en la forma i quantia
q
que fixi anualment el
C
Col·legi, a traavés de la publicació
p
d e la convoccatòria anual i de l’Acorrd de la Jun
nta de
G
Govern.
11.3 Reglamentació
LLes Beques per
p la Formació es regeixxen per la prresent normativa i per laa resta de no
ormes
q
que els hi pugguin ser d’ap
plicació.
LL’aclariment de qualsevvol dubte een la interp
pretació d’a
aquesta norrmativa, i de
d les
convocatòries que la dessenvolupin, és competència exclusivva de la Junnta de Govern del
C
Col·legi.

22. Activitatts formative
es
LLa Junta de Govern
G
defin
nirà anualmeent les activiitats formatiives subjectees a ser becades i
p
podrà afegir noves
n
activittats en el maarc del pressu
upost aprova
at.

33. Convocaatòries
33.1 Publicació de les convocatòries i sol·licituds dels
d col·legia
ats
SSerà obligació del Col·leggi fer difusióó entre els col·legiats
c
de
e totes les cconvocatòrie
es i de
q
qualsevol mo
odificació que
e es realitzi.
LLa convocatò
òria haurà d’e
especificar e l termini i la forma de so
ol·licitud de lees beques. També
T
s’haurà d’esp
pecificar la qu
uantia econòòmica destinada a la convvocatòria.

3.2 Selecció dels candidats
De forma general, s’atendran les sol·licituds de beques per estricte ordre de recepció. La
Junta de Govern, en les convocatòries anuals, podrà definir un altre sistema que consideri
oportú.
3.3 Assistència a les activitats formatives
Els col·legiats que rebin una Beca per la Formació es comprometen a assistir, com a mínim,
a un 80 % de les sessions de l’activitat formativa.
El Col·legi es reserva el dret de reclamar l’import íntegre de la beca si el col·legiat no
compleix l’assistència mínima exigida.
3.4 Renuncia a les Beques per la Formació
Qualsevol col·legiat té el dret de renunciar a les Beques per la Formació sense cap
perjudici, sempre que es comuniqui al personal administratiu del Col·legi fins a 10 dies
abans de l’inici del curs.
En cas de renunciar a la Beca per la Formació i no renunciar a l’activitat formativa per la
que s‘havia sol·licitat es facturarà l’import de la beca renunciada, en concepte de “Preu del
Curs”.

4. Drets i deures del col·legiat que gaudeix d’una Beca per la Formació.
4.1 Drets
•

Sol·licitar una Beca per la Formació.

•

Beneficiar-se de l’ajut econòmic establert per la normativa vigent al Col·legi.

•

Poder renunciar a una Beca per la Formació sense cap perjudici, sempre que ho
comuniqui amb antelació suficient.

4.2 Deures
•

Estar col·legiat i al corrent de pagament de les quotes del Col·legi des del moment
de la sol·licitud de la Beca per la Formació fins a la finalització del curs o activitat
formativa pel que s’ha sol·licitat la beca.

•

Assistir, com a mínim, al 80 % de l’activitat formativa per la que s’ha sol·licitat la
Beca per la Formació i/o retornar l’import de la beca en cas de reclamació per part
del Col·legi per incompliment.

•

Tenir cura i no fer mal ús dels materials, infraestructures, béns i recursos que els hi
siguin lliurats o als que tinguin accés per tal de desenvolupar les activitats
formatives.

•

Tots aquells altres que es fixin en les convocatòries, en les descripcions de les
Beques per la Formació o qualsevol altra norma del Col·legi.

