
14001157/Doc_secr/S 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES ALS ESTUDIANTS  

RESIDENTS A RIUDOMS QUE FINALITZEN ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT. 

 

1. Objecte. 

 

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió d’ajuts, en 

concepte de beca, als estudiants residents a Riudoms que finalitzen els estudis de 

batxillerat, 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 1.400 euros, distribuïts entre 

els tres millors expedients acadèmics de cada promoció d’acord amb la mitja 

aconseguida, ordenada de major a menor, en les quanties següents:    

 

 1r millor expedient acadèmic  800€ 

 2n millor expedient acadèmic 400€ 

 3r millor expedient acadèmic  200€     

 

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 beneficiaris de les beques els alumnes residents a Riudoms que hagin cursat i 

finalitzat els estudis de batxillerat a l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms. 

 

Anualment, el Centre facilitarà a l’Ajuntament de Riudoms la llista dels alumnes que han 

finalitzat batxillerat 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 oficines 

de l’Ajuntament, en horari d’oficina habitual, indicant les dades següents: 

 

 Nom i cognoms. 
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 Nota mitja. 

 Adreça i telèfon de contacte.  

 

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 definitiva de 

concessió. 

 

6.  Pagament de la beca.  

 

El pagament de la beca es farà directament a la persona beneficiària mitjançant 

transferència bancària al compte corrent indicat a tal efecte. 

 

 

Riudoms, desembre de 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


