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Núm. 5582
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Anunci d’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de les beques a
la Joventut Excel·lent adreçades a estudiants del darrer curs de batxillerat,
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
El Ple de l’Ajuntament, en data 1 de juny de 2017, va adoptar l’acord
següent:
“El Ple de l’Ajuntament de data 2 de juny de 2016 va aprovar les
bases reguladores de l’atorgament de les beques a la joventut excel·
lent adreçades a estudiants del darrer curs de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.
En el punt número 1 que descriu l’objecte de les mateixes s’especifica d’una manera extremadament concreta en què consisteix
el programa de l’estada a Londres, de manera que dificulta la introducció d’aspectes novedosos que s’han plantejat per millorar
l’oferta. Es considera oportú modificar l’objecte de les mateixes.
Així l’objecte d’aquestes bases és l’atorgament de cinc beques a la
joventut excel.lent de la ciutat amb l’objectiu de potenciar i reconèixer l’esforç personal dels/les alumnes en l’àmbit escolar -traduït en el seu rendiment-, valorar l’esperit emprenedor, la coherència i el compromís amb la ciutat i situar Figueres com a Ciutat
del Coneixement. Les beques consisteixen en una estada de dues
setmanes a Londres.
Les beques regulades en aquestes bases s’adrecen s’adrecen als joves empadronats a Figueres i/o als estudiants dels instituts de Figueres, d’edats compreses entre 16 i 25 anys, que durant el curs de la
convocatòria, hagin estudiat el darrer curs de batxillerat o de cicles
formatius de grau mitjà o superior.
A l’expedient existeix informe de la Cap del Servei d’Educació favorable a l’aprovació
d’unes bases per a l’atorgament d’aquestes subvencions.
Les bases específiques s’adeqüen, pel que fa a objecte, contigut 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.
L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de
subvencions és el Ple d’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995,
de 13 de juny.
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En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa General
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r.- Aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions
de les beques a la joventut excel.lent adreçades a estudiants del darrer curs de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es transcriuen a continuació:
“BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LES BEQUES
A LA JOVENTUT Excel·lent ADREÇADES A ESTUDIANTS
DEL DARRER CURS DE BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS DE
GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament de cinc beques a la joventut excel·lent de la ciutat amb l’objectiu de potenciar i reconèixer
l’esforç personal dels/les alumnes en l’àmbit escolar -traduït en el
seu rendiment-, valorar l’esperit emprenedor, la coherència i el compromís amb la ciutat i situar Figueres com a Ciutat del Coneixement.
Les beques consisteixen en una estada de dues setmanes a Londres
per millorar l’anglès.
Cada convocatòria desplegarà i concretarà el contingut pedagògic
de l’estada, que es podrà completar amb activitat complementària
de caràcter social.
2.- Condicions, beneficiaris i requisits
Els beques regulats en aquestes bases s’adrecen als joves empadronats a Figueres i/o als estudiants dels instituts de Figueres, d’edats
compreses entre 16 i 25 anys, que durant el curs de la convocatòria,
hagin estudiat el darrer curs de batxillerat o de cicles formatius de
grau mitjà o superior. En els casos dels/les alumnes menors d’edat,
serà imprescindible l’autorització per escrit dels pares.
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. També
es podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases que la regulen.
A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
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Còpia del document nacional d’identitat de l’alumne que opta a la
beca.
Expedient acadèmic: certificat de l’institut corresponent, amb les
notes acadèmiques dels ensenyaments postobligatoris corresponents (batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o cicle formatiu de
grau superior) i de les Proves d’Accés a la Universitat.
Informe del centre educatiu de secundària: valoració del/la
director/a o del tutor/a de la trajectòria de l’alumne/a al centre
educatiu.
Presentació de l’alumne/a: exposició, en un màxim de 4 fulls, del
seu «projecte de vida» (què té previst estudiar, com vol continuar la
seva trajectòria, què el motiva, què el preocupa, quins projectes té,
etc.) tan a nivell personal com de relació amb la ciutat.
Altres certificats: l’alumne/a pot presentar tots els certificats originals o compulsats que consideri oportuns referents a activitats extraescolars (formació, esport, lleure...) i a la participació a entitats de
caire social, polític, de voluntariat, educatiu... que acreditin la seva
vocació de servei i implicació a la comunitat.
Certificat d’empadronament i convivència
Full d’autorització paterna, si és el cas.
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, 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 soicitar nova documentació en cas
que ho consideri necessari.
4.- Termini
El termini de presentació de sol·licituds serà el que marqui la convocatòria.
5.- Procediment de concessió
La concessió de les beques no serà recurrent, tindrà caràcter anual, 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/la regidor/a d’Educació de l’Ajuntament de Figueres, que el
presidirà.
- Un/a professor/a d’un institut de la ciutat de Figueres.
- Un/a representant dels pares i mares, membre d’una AMPA d’un
institut de la ciutat de Figueres.
- Un representant del Consell Local de Joventut.
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- Un estudiant guardonat d’edicions anteriors.
- Un treballador/a del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.
- Un/a treballador/a del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Figueres, que actuarà com a secretari/ària.
Qualsevol qüestió, dubte o controvèrsia que pugui sortir per l’aplicació o la interpretació d’aquestes bases, o d’aspectes que no hi siguin previstos, seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran
fermes i inapeables.
Tothom que participi en aquesta convocatòria n’accepta les bases i
la potestat del jurat.
El lliurament de les beques celebrarà en un acte públic la data i el
lloc del qual es concretaran en cada edició.
6.- Condicions de la beca.
Els/les beneficiaris/àries s’obliguen a utilitzar la beca durant la primera quinzena d’agost. Aquesta beca és nominal i intransferible.
Així mateix, hauran de presentar una valoració escrita de l’experiència i, si escau, propostes de millora. A alguns dels estudiants
becats, l’Ajuntament de Figueres els pot demanar que facin aquesta
valoració públicament, en el transcurs de l’acte de lliurament de les
beques del curs següent.
Les possibles despeses relatives a la cancel.lació del viatge i l’estada
abans de la data de sortida o la interrupció de l’estada abans de la
seva finalització per motius que no estiguin contemplats en l’assegurança de viatge aniran a càrrec de l’alumne/a.
7.- Publicitat
L’Ajuntament de Figueres farà públiques les bases d’aquests beques
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 aquestes bases, previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona. També es publicarà en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal www.figueres.cat.
8.- Règim jurídic
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació 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 exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
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comú de les Administracions Públiques, i demés legislació concordant.”
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,
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 naturalesa 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 presidentsa perquè realitzi tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
Les bases 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.
Figueres, 19 de juny de 2017
L’alcaldessa
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