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Núm. 5105
AJUntAment de FiGUeres 

Anunci sobre l’aprovació de les bases específiques que han de regir la con-
vocatòria per a l’atorgament de les beques per a estudiar francès o ale-
many 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 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 2 de juny de 2016, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord que literalment diu així:
« Es proposa l’atorgament de les beques per a estudiar francès o ale-
many a l’escola oficial d’idiomes de figueres adreçades a estudiants 
de 4t d’educació secundària obligatòria, de batxillerat i de cicles for-
matius de grau mitjà o de grau superior, consistent en tres beques 
adreçades als estudiants de 4t d’Educació Secundària Obligatòria, 
de Batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o de grau superi-
or que hagin destacat en el seu rendiment en l’aprenentatge d’idi-
omes, 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 l’expedient existeix informe de la Cap del Servei d’Educació favora-
ble a l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament d’aquestes beques.
Les bases específiques s’adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i 
elements a allò que disposa la normativa aplicable: Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el 
Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la 
base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a 
l’any 2016.
L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de 
subvencions és el Ple.
En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

1r. Aprovar les bases específiques per l’atorgament de les 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 que 
s’adjunten a l’expedient.

2n. Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de 20 
dies mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació 
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i, per referència, al DOGC. Paral·lelament, fer difusió de les bases a 
la pàgina web de l’Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i 
comarcals i mitjançant altres sistemes de difusió adients a la natura-
lesa de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin al·legacions 
i/o reclamacions durant el termini d’informació pública, les bases 
quedaran aprovades definitivament.

3r. Facultar a l’alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.»

Les bases a que es refereix  la part dispositiva de l’acord anterior són 
les que es transcriuen a continuació i resten exposades a informació 
pública en la porteria de la Casa de la Vila per un termini de vint 
dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als 
efectes de la presentació d’al·legacions i suggeriments.

« bases reguladores de les 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 forma-
tius de grau mitjà o de grau superior 

1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament de tres beques adreçades 
als estudiants de 4t d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxille-
rat 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’ob-
jectiu 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. 

2.- Condicions, beneficiaris i requisits 
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.

3.- Sol·licituds i documentació a presentar
Les sol·licituds per optar a aquestes beques s’hauran de presentar 
mitjançant una instància a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
(OMAC), situada a l’avinguda de Salvador Dalí, 107, de Figueres, 
fins les 14:00 del dia que consti a la convocatòria. Les sol·licituds 
només tindran validesa per a la convocatòria del curs corrent. Tam-
bé es podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 
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38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
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 inte-
ressa entrar a l’Escola Oficial d’Idiomes,què el motiva, què el preo-
cupa, 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.
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.

4. Termini
El termini de presentació de sol·licituds serà el que marqui la con-
vocatòria. 

5. Procediment de concessió
La concessió de les beques beca 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.
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-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.
El lliurament de les beques es celebrarà en un acte públic la data i el 
lloc del qual es concretaran en cada edició. 

7. Condicions de la beca
Aquesta beca és nominal i intransferible l’ajuntament ingressarà al/
la becat/da el que costi la matrícula (+irpf).
Les càrregues tributàries que impliquen l’acceptació de la beca són 
responsabilitat de la persona o persones que l’han guanyat. 

8 – Publicitat
L’Ajuntament de Figueres farà públiques les bases d’aquestes be-
ques mitjançant la premsa local i comarcal i el tauler d’anuncis de la 
corporació, i també pels sistemes de difusió que cregui adients atesa 
la naturalesa d’aquesta convocatòria.
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aques-
tes bases, previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. També es publicarà en els taulers d’anun-
cis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal www.figueres.cat.

9.- Règim jurídic
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’apli-
cació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu 
Reglament de desenvolupament, el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, les Bases d’Execució del Pressupost General del present exer-
cici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
i demés legislació concordant. »

Figueres, 6  de juny  de 2016 

Marta Felip Torres 
Alcaldessa 


