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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES QUE HAN DE 
REGIR LA CONCESSIÓ DE PREMIS ALS/LES ESTUDIANTS DEL MUNICIPI QUE 
OBTINGUIN QUALIFICACIONS EXCEL·LENTS, CURS 2016-17 
 
1.  Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari 

oficial on s’han publicat 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 8 de novembre de 2017, va 
adoptar, per unanimitat l’acord per aprovar les bases específiques i la convocatòria 
per a la regulació d’ajuts als estudiants de Montornès del Vallès que obtinguin 
qualificacions d’excel·lents al curs 2016-2017. 
 
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i a la Base de Datos Nacional de Subvenciones  nº 370874 de 
data 21/11/2017. 
 
2. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 

pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de premis objecte 
d’aquesta convocatòria serà de 1.800 € i anirà a càrrec de la partida pressupostària 
18-36-326-48053 “Subvencions educació”.  
 
No podran atorgar-se premis per import superior a l’esmentat. 
 
3. Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 
 
La comissió d’avaluació de la anterior convocatòria, aprovada per Junta de Govern 
Local el 16 de maig de 2018, va acordar obrir una nova convocatòria per a les 
categories que van quedar desertes. 
 
L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és el reconeixement als i les 
alumnes que obtinguin les millors qualificacions, mitjançant la concessió d’un premi 
econòmic en les següents modalitats: 
 

• A la millor nota de qualsevol curs universitari del curs acadèmic 2016-17. 

• A la millor nota de l’acabament de la Formació Professional del curs escolar 
2016-17. 

• A la millor nota de l’ESO per cada grup de l’IES Marta Mata de Montornès del 
Vallès, pel curs 2016-17.  

 
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 la dedicació.   
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4.  Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
5.  Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1.- Podran optar als premis tots/es els/les estudiants, sempre que no estiguin 
afectats/des per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i que reuneixin les condicions següents: 

• Estar matriculat/da a un centre de secundària, formació professional, 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.  

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 
següent. 

6.  Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud 

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 2016-2017 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 2016-2017. 

• Documentació acreditativa d’estar empadronat al municipi amb una antiguitat 
mínima d’un any a partir de la publicació d’aquesta convocatòria. 

 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà 
original o còpia degudament autenticada.  
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7.  Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies des de l’endemà de 
la data de publicació de l’anunci al BOPB. 

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del 
model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant de l’entitat.  

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al punt 6 
podrà trobar-se a la web municipal. 

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 6 s’hauran de 
presentar al Registre de l’Ajuntament. 

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen.  

8.  Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà 
al/la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia 
següent a la notificació, procedeixi 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. 

9.  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

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. 

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. 
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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.  
 

10.  Termini de resolució i de notificació 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades 
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
11.  Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la seva notificació.  
 
12.  Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
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 

• Bé: 7 punts 

• Aprovat o apte: 6 punts 
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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. 
 
13.  Mitjans de notificació o publicació 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
 
Montornès del Vallès, 22 de juny de 2018 
 
La tècnica d’Educació 
 
 
 
Marga Bernárdez Casaus 
 


