
 

 

Convocatòria Beques i ajuts 

 

Bases Convocatòria de Beques i Ajust curs 2021-22 

BASES 

 
La Fundació Handbol Roquerol  convoca  beques pels programes que a continuació es detallen : 

Beques i Ajuts  a la practica de l’esport 
Beca a la Practica Esportiva   
Beca a la promoció de l’Handbol 
Beca millora Tècnica Esportiva 

  Beca Handbol per Adults 

Beques i Ajuts a la família 
Ajudes a germans   
Ajuts individuals  

Programa Ajuts Entitats esportives   
  Ajuts Pagament Mutualitat Esportiva  
  Ajuts Despeses Generals de clubs 
  Ajust escoles esportives 

Programa a la Formació Tècnica   
 Beca a la Formació Tècnica ( entrenadors, monitors ) 
 Beca a la Formació Arbitral   

   

Objecte de la convocatòria: 

Promoure la practica de l’handbol 

Presentació de sol·licituds: 

Les sol·licituds, hauran de ser presentades a la secretaria de la Fundació Handbol Roquerol  Carrer 
Hermenegildo carrera s.n 08430 de La Roca del Vallès abans del 15 de desembre de 2021.  

Procés de selecció:  
Les sol·licituds seran valorades i aprovades per votació del Consell Executiu de la Fundació Handbol 
Roquerol.  L’acta de valoració i selecció serà raonada i es publicarà en la web de la Fundació. Es 
realitzarà un seguiment de cada beca concedida.  

 

 



 
Condicions Generals: 

 El pagament de la beca s’efectuarà al llarg del curs esportiu. 
 Es podrà revocar l’ajut, totalment o parcialment, i es procedirà al reintegrament de les quantitats 

percebudes després d’audiència a l’interessat/da i acordant, si escau, la forma de devolució de les 
quantitats lliurades, en els següents casos: 

1. Incompliment o la desviació de la finalitat per a la qual fou concedida l’ajuda. 
2. Incompliment de l’obligació de justificació en la forma o els terminis marcats. 
3. Falsedat en la documentació presentada amb la sol·licitud. 
4. Incompliment de qualsevol les condicions imposades als beneficiaris en aquestes bases amb 

motiu de la concessió de l’ajuda i en els altres supòsits establerts legalment. 

El Junta directiva de la Fundació és l’òrgan de gestió i resolució de tots els dubtes i 
eventualitats que pogueren sorgir en l’execució de la convocatòria. La presentació de la 
candidatura suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 

 

La Roca del Vallès, 1 de Desembre de 2021 

 

 

Joaquim Planas Llivi 

President 

 


