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Núm. 4161
AJUntAmEnt dE FiGUErEs 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de beques per a estudiar francès o 
alemany a l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres adreçades a estudiants de 
4t d’Educació Secundària Obligatòria, de batxillerat i de cicles formatius 
de grau mitjà o de grau superior 2019 

Administració Pública: AJUNTAMIENTO DE FIGUERES 
Codi Administració Pública: L01170669 
Òrgan: AJUNTAMIENTO DE FIGUERES 
Codi Òrgan: L01170669 
Id Anunci: 47377 
Codi convocatòria: 455903 
Ref convocatòria: GEDU2019000050 
Des convocatòria: Convocatòria per a l’atorgament de beques per 
estudiar francès o alemany a l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres 
dirigides a estudiantes de 4.º de Educació Secundària Obligatòria, de 
batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior 2019 

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica 
l’extracto de la convocatòria i el text complet de la mateixa es pot 
consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primer. Beneficiaris 
Les beques regulades en aquestes bases s’adrecen a tots els joves 
empadronats a Figueres i/o als estudiants dels instituts de Figue-
res, d’edats compreses entre 16 i 25 anys, que durant el curs actual, 
hagin estudiat 4t curs d’Educació Secundària Obligatòria, de batxi-
llerat o de cicles formatius de grau mitjà o superior.

Segon. Objecte 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament de tres beques adre-
çades als estudiants de 4t d’Educació Secundària Obligatòria, de 
Batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior que 
hagin destacat en el seu rendiment en l’aprenentatge d’idiomes, amb 
l’objectiu que puguin aprofundir en el idiomes francès i alemany.
Les beques consisteixen en tres matrícules gratuïtes en l’idioma 
francès o alemany a l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres.
A tots els efectes el règim jurídic de l’objecte d’aquesta convocatò-
ria serà el de les beques, enteses com una atribució dinerària d’una 
prestació en benefici dels sol·licitants sense contraprestació i realit-
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zada per tal que el beneficiari pugui desenvolupar una activitat de 
caràcter formatiu per tal de completar els seus estudis.

Tercer. Bases reguladores 
La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament de Figueres en sessió de data 2 de juny de 2016.

Quart. Quantia 
Les beques objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 19 202 32600 48016 Convocatòria Joventut 
Excel·lent EOI i s’hi destina la quantitat total de 900,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria 
serà de l’1 al 7 de juliol de 2019, ambdós inclosos. Les sol·licituds 
per optar a aquests premis s’hauran de presentar, presencialment o 
telemàtica, mitjançant una instància a l’Oficina Municipal d’Atenció 
al Ciutadà (OMAC), situada a l’avinguda de Salvador Dalí, 107, de 
Figueres o bé a través dels altres mitjans previstos a l’article 16 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions públiques al Registre d’Entrada de l’Ajunta-
ment de Figueres.
 
Sisè. Altres dades 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixe-
ment i l’acceptació de les bases que la regulen.

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
Còpia del document nacional d’identitat de l’alumne que opta a la 
beca.
Còpia del carnet jove.
Nota d’idiomes: certificat de l’institut corresponent, amb les notes 
acadèmiques corresponents als estudis d’idiomes, especificant l’idi-
oma. La nota mínima ha de ser un 8.
Informe del centre educatiu de secundària: valoració del/la 
director/a o del tutor/a de la trajectòria de l’alumne/a al centre, 
especialment en l’àmbit de les llengües.
Carta de motivació de l’alumne/a: exposició, en un màxim de 4 fulls, 
del “projecte de vida” (què té previst estudiar, perquè li interessa en-
trar a l’Escola Oficial d’Idiomes,què el motiva, què el preocupa, quins 
projectes té,...) tan a nivell personal com de relació amb la ciutat.
Capacitat econòmica de l’alumne: la incapacitat econòmica es pot 
tenir en compte sempre que vingui avalada per un informe dels ser-
veis socials municipals o comarcals, segons escaigui.
Certificat d’empadronament i convivència.
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En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incom-
plerta, es requerirà al beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació del requeriment, 
precedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol-
licitud.
L’Ajuntament de Figueres podrà sol·licitar nova documentació en 
cas que ho consideri necessari.
 
La concessió de les beques no serà recurrent, tindrà caràcter anu-
al, voluntari i eventual. El procediment de concessió de les beques 
regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.
 
Es constituirà un jurat que avaluarà les sol·licituds presentades i 
que estarà format per:
- El regidor/a d’Educació de l’Ajuntament de Figueres, que el pre-

sidirà.
- El director/a de l’Escola Oficial d’Idiomes de la ciutat de Figueres.
- Un membre del Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes de 

Figueres
- Un/a treballador/a del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Fi-

gueres.
Qualsevol qüestió, dubte o controvèrsia que pugui sortir per l’apli-
cació o la interpretació d’aquestes bases, o d’aspectes que no hi si-
guin previstos, seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran 
fermes i inapel·lables.
Tothom que participi en aquesta convocatòria n’accepta les bases i 
la potestat del jurat.
La resolució de l’expedient correspondrà a l’Alcaldia Presidència, la 
qual atorgarà les subvencions.
 
El Jurat es trobarà per resoldre el dia 9 de juliol de 2019 i es notifica-
rà als/les becats/des abans del dia 13 de juliol de 2019.
El fet d’obtenir aquesta beca obliga al beneficiat/da a matricular-se 
a l’Escola Oficial d’Idiomes.
Les persones beneficaries han de presentar la justificació de la matrí-
cula per a ciobrar l’import de la mateixa
El fet de no matricular-s’hi en termini per al curs 2019/2020 fa per-
dre tots els drets respecte a aquest premi.
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la re-
solució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol-
licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser notificada a 
cada beneficiari de manera individualitzada en el termini màxim de 
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deu dies posteriors a la data en què hagi estat adoptada. 

Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajun-
tament tenir constància que l’interessat o el seu representant legal 
ha rebut la resolució, com també de la data, la identitat i el contingut 
de l’acte administratiu, sens perjudici de l’obligació de publicitat de 
les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la normati-
va general de subvencions.
 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via adminis-
trativa, i s’hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
 
L’acceptació, tàcita o explícita, d’aquestes beques, obliga al seus 
perceptors a fer les declaracions fiscals acordades per la normativa 
aplicable i a complir amb les corrresponents obligacions fiscals. El 
rebuig de la beca atorgat haurà de ser manifestat explícitament pels 
beneficiaris, mitjançant escrit adreçat a aquesta administració local, 
en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la notifica-
ció formal de l’acte administratiu que acorda la seva concessió. 

La percepció dinerària i/o en espècie d’aquestes beques estarà sub-
jecte als pagaments a compte mitjançant retenció en els termes deta-
llats i acordats a la normativa fiscal que correspongui. 

Els beneficiaris d’aquestes beques es declararan a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), i també estaran subjectes a la pre-
sentació de les declaracions fiscals acordades a la normativa fiscal 
vigent, mitjançant els models aprovats pels òrgans corresponents.
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web 
corporatiu de l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, 
d’acord amb allò previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de17 
de novembre, General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.

Figueres, 16 de maig de 2019 

Núria Galimany Granés 
Regidora delegada del Servei d’Educació 


