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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE PREMIS ALS/L ES 
ESTUDIANTS DEL MUNICIPI QUE OBTINGUIN QUALIFICACION S 
EXCEL·LENTS, CURS 2015-16 
 
 
1. NORMATIVA APLICABLE 
 
És d’aplicació a més a més del que estableixen aquestes bases específiques, les 
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases 
s’estarà al que disposi l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès publicada íntegrament en BOPB núm.26 de 
30/01/2009 i en el DOGC núm.5310 de 03/02/2009 (articles 5 i 7) i la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament 
 
2. OBJECTE  
 
L’objecte de la convocatòria és el reconeixement als i les alumnes que obtinguin 
les millors qualificacions, mitjançant la concessió d’un premi econòmic en les 
modalitats següents: 
 

• A la millor nota mitja a l’acabament del batxillerat del curs escolar 2015-16. 
• A la millor nota d’accés a la universitat del curs escolar 2015-2016. 
• A la millor nota de qualsevol curs universitari del curs acadèmic 2015-16. 

 
La finalitat pública dels premis és promoure i fomentar l’obtenció de les millors 
qualificacions acadèmiques i recolzar als i les alumnes amb una situació 
econòmica desafavorida, alhora que reconèixer l’esforç i dedicació.   
 
3. BENEFICIARIS 
 
3.1 Requisits dels beneficiaris 
Podran optar als premis tots/es els/les estudiants que reuneixin les condicions 
següents: 

• Estar matriculat/da a un centre de secundària, escola universitària o 
Universitat de Catalunya. 

• Estar empadronat/da a Montornès del Vallès, amb una antiguitat mínima 
d’un any a partir de la publicació d’aquesta convocatòria.  

 
4. PROCEDIMENT  
 
El procediment s’ha de regir en règim de concurrència competitiva, sota els 
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat, no discriminació, 
eficàcia i eficiència. 
S’estableix un procediment de resolució mitjançant la comparació de les 
sol·licituds, d’acord amb els criteris de valoració fixats en aquestes bases. 
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Les persones sol·licitants poden presentar-se a més d’una modalitat, però només 
podran accedir a un únic premi.  
 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
Els premis s’atorgaran a aquells/es sol·licitants que obtinguin millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats a continuació. Es realitzarà la nota 
mitja de les assignatures que presenti la persona sol·licitant amb un  mínim de 60 
crèdits, en el cas dels/les universitaris/es. 
 

• Matrícula d’Honor o esment honorífic: 10 punts 
• Excel·lent: 9 punts 
• Notable: 8 punts 
• Aprovat o apte: 6 punts 

 
S’afegirà un punt més a la valoració acadèmica de l’alumne en funció del següent 
varem: 
 

• Unitat familiar de 1 membre:  41.003,27 € anuals 
• Unitat familiar de 2 membres:42.233,36 € anuals 
• Unitat familiar de 3 membres 44.350,03 € anuals 
• Unitat familiar de 4 membres 47.011,03 € anuals 
• Unitat familiar de 5 membres 50.301,80 € anuals 

 
Aquest varem s’extreu de multiplicar el valor actual de l’Indicador Públic de 
Renda d’Efectes Múltiples, que s’aprova anualment a través de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’ Estat, per 5,5 vegades, per tal de comprovar si els 
ingressos anuals, d’acord amb la declaració de la renda, no superen la quantia 
indicada. 
 
6. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Les sol·licituds presentades es valoraran a fi i efecte de determinar que 
acompleixen amb els requisits establerts. 
 
L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció de l’expedient és l’alcalde. 
L’òrgan de resolució del procediment és la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament. 
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Es constituirà una comissió d’avaluació, nomenada per resolució de l’alcalde o 
regidor/a delegat/da competent. Aquesta comissió d’avaluació haurà de tenir la 
composició mínima següent: 
 
- L’Alcalde. 
- Un/a director/a de cada un dels instituts de secundària del municipi. 
- Un/a director/a d’una escola del municipi en torn rotatiu, fins a un total de tres                      
vocals. 
- Un/a tècnic/a designat per l’Ajuntament. 
 
Actuarà com a secretari/a de la comissió el/la secretari/s del consistori o membre 
delegat, amb veu però sense vot. Els membres de la comissió d’avaluació podran 
delegar la seva condició de membre que els substitueixi. 
 
La comissió d’avaluació podrà demanar els/les sol·licitants els aclariments i la 
documentació que consideri convenients. S’avaluaran les sol·licituds i la 
documentació presentada i es realitzarà la proposta de concessió dels premis, de 
conformitat amb les criteris establerts en aquestes bases. 
 
L’alcalde elevarà la proposta de resolució de la comissió d’avaluació a la Junta 
de Govern Local per la seva aprovació.  
 
7- PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
 
La partida pressupostària per fer front a la concessió dels premis derivats de les 
presents bases és la 17 36 324 480 “Subvencions Educació”. La quantia total és 
fixa en 2.000 euros. 
 
8- PROCEDIMENTS PER SOLICITAR ELS PREMIS 
 
L’interessat/da haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, els documents 
següents: 
 

• Instància general amb les dades personals del/la sol·licitant. 
• Documentació acreditativa dels requisits acadèmics (notes obtingudes en 

el curs acadèmic 2015-2016 i la matriculació exigida) 
• Documentació acreditativa dels requisits econòmics (darrera declaració de 

la renda de cada un/a dels membres computables de la família, que 
obtinguin ingressos de qualsevol mena) 

• Documentació acreditativa d’haver abonat els imports corresponents a 
taxes, material, cursos de formació o qualsevol altra despesa destinada a 
promoure i fomentar l’educació i la formació durant el curs acadèmic 2015-
2016. 

• Documentació acreditativa d’estar empadronat al municipi amb una 
antiguitat mínima d’un any a partir de la publicació d’aquesta convocatòria. 
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El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies des de l’endemà de 
la data de publicació de l’anunci a la BNS. 
 
L’ incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds, pot 
comportar la inadmissió de la sol·licitud. No obstant, s’atorgarà un termini de 10 
dies de subsanació de defectes de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini 
l’alcalde resoldrà sobre l’admissió o no de les mateixes. 
 
9. IMPORTS I FORMA DE PAGAMENT DELS PREMIS 
 
Per aquest curs 2015-2016 es dotarà la convocatòria amb 2.000 euros, que es 
repartiran en tres categories:  
 

• A la millor nota a l’acabament del Batxillerat: 500 euros 
 

• A la millor nota d’accés a la universitat: 500 euros 
 

• A la millor nota a l’acabament  d’un curs universitari: 1000 euros 
 
El pagament del premi es realitzarà en el termini màxim de dos mesos des de la 
data de concessió dels mateixos. 
 
10. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 
Els premis econòmics previstos en aquestes bases no són incompatibles amb  
qualsevol altra subvenció o beca que es pugui rebre per la mateixa finalitat. 
 
Montornès del Vallès, 20 de gener de 2017. 
 
 


