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Administració Local

2017-03530
Ajuntament de Riudoms

ANUNCI

Per acord del Ple de l’Ajuntament de dia 16 de febrer de 2017, es va aprovar inicialment les Bases reguladores per 
a la concessió de beques a estudiants que fi nalitzen els estudis de batxillerat i de cicles de grau mitjà a l’Institut Joan 
Guinjoan. Tan l’acord d’aprovació inicial com les Bases es van sotmetre a informació pública pel termini de trenta 
dies, d’acord amb els tràmits previstos als articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i arts. 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense que s’hagin presentat al·legacions. 
Per tant, en virtut del punt tercer de l’acord aprovatori, les esmentades Bases han quedat aprovades defi nitivament.

D’acord amb allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, es publica a continuació el text íntegre de les Bases reguladores, perquè entri en vigor l’endemà 
de la seva publicació.

Si es vol impugnar el present acord, que posa fi  a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES ALS ESTUDIANTS RESIDENTS A RIUDOMS QUE FINALITZEN 
ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT I DE CICLE DE GRAU MITJÀ

1. Objecte.
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió d’ajuts, en concepte de beca, als estudiants 
que fi nalitzen els estudis de batxillerat i de cicle de grau mitjà als centres educatius de Riudoms, per tal d’incentivar 
el treball dels alumnes i becar els estudis post – obligatoris com a continuïtat en la seva formació.

2. Import de les beques.
L’import total de les beques serà, amb caràcter anual, de 2.000 euros, distribuïts entre els tres millors expedients 
acadèmics de cada promoció que fi nalitza els estudis de batxillerat i de cicle de grau mitjà d’acord amb la mitja 
aconseguida, ordenada de major a menor, en les quanties següents: 
- 1r millor expedient acadèmic de batxillerat  900 €
- 2n millor expedient acadèmic de batxillerat  500 €
- 3r millor expedient acadèmic de batxillerat  300 €
- 1r millor expedient acadèmic de cicle de grau mitjà 300 €
Aquestes beques són compatibles amb altres ajuts provinents de fonts tant públiques com privades.
A la quantia de les beques s’aplicarà la retenció per IRPF que determini la normativa en vigor al moment d’adjudicació.

3. Requisits dels candidats i criteris de selecció.
Poden ser benefi ciaris de les beques els alumnes que hagin cursat i fi nalitzat els estudis de batxillerat i de cicle de 
grau mitjà a l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms.
Anualment, el Centre facilitarà a l’Ajuntament de Riudoms la llista dels alumnes que han fi nalitzat batxillerat i el cicle 
de grau mitjà amb la mitja de l’expedient acadèmic de cadascun dels aspirants. 

4. Presentació de sol·licituds.
Els alumnes que, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, puguin optar a la beca, hauran de 
sol·licitar-la per escrit mitjançant instància presentada a les ofi cines de l’Ajuntament, en horari d’ofi cina habitual, 
indicant les dades i documentació següent:
- Nom i cognoms.
- Adreça i telèfon de contacte. 
- Còpia de l’expedient acadèmic on hi fi guri la nota mitja dels estudis fi nalitzats.
- Justifi cant de la matrícula al primer curs d’estudis de Grau a la Universitat, d’estudis de cicle de grau superior o 

de la matrícula del curs específi c per a l’accés als cicles de grau superior.
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5. Procediment de concessió.
Correspon a la Regidoria d’Ensenyament proposar l’assignació de les beques a la Junta de Govern Local de la 
Corporació, que és l’òrgan que emetrà la resolució defi nitiva de concessió.

6. Pagament de la beca. 
El pagament de la beca es farà directament a la persona benefi ciària mitjançant transferència bancària al compte 
corrent indicat a tal efecte.

7. Normativa d’aplicació.
En tot allò que no es trobi regulat en aquestes bases, s’aplicarà el que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Riudoms, 20 d’abril de 2017
Josep M. Cruset Domènech, alcalde
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