DECRET
Identificació de l'expedient
Expedient CIVI 10/2021
Codi convocatòria: Àrea5_10_2021

Convocatòria per a l'atorgament de beques a l'excel·lència per a estudiants de secundària,
graus mig i superior de la formació professional, batxillerat i alumnat de centres de
formació de persones adultes de la ciutat dels centres de la ciutat (curs 2020-2021).

L'Ajuntament de Terrassa impulsa des de fa molts anys i a través dels Serveis d'Educació,
beques a l’excel·lència acadèmica. Aquestes, adreçades a l’alumnat de secundària de la ciutat,
s'atorguen amb el propòsit d'intentar compensar el màxim possible les desigualtats en les que es
poden veure immersos els/les estudiants de secundària i formació post obligatòria dels centres
educatius de la nostra ciutat. Aquestes beques pretenen ser, doncs, un incentiu per tal que
estudiants de la nostra ciutat puguin continuar els seus estudis amb millors condicions.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 2017-2019, prorrogat fins
l’aprovació del nou Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, incorpora una línia de subvenció
per promocionar i fomentar l'acció educativa i d'igualtat d'oportunitats a través dels agents socials
de la comunitat educativa.
En data 28 de març de 2018 es van publicat al BOPB les Bases específiques per l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva per a la realització de projectes, activitats i
serveis, aprovades inicialment per l’Ajuntament en Ple en sessió de 25 de gener de 2018.
El procediment establert a la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de Subvencions, al Reial
Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de Subvencions, el Decret
179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, i específicament l’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions
de l’Ajuntament de Terrassa (publicades al BOP de data 3 de maig de 2017), preveu en la Base
13 que un cop aprovades les bases i exposades al públic, es procedirà mitjançant resolució
d’Alcaldia a efectuar la convocatòria pertinent, amb el contingut mínim establert a la Base 16 de
la mateixa Ordenança.
És per tot això que aquesta Alcaldia - Presidència fent ús de les atribucions de que disposa
legalment,
DECRETA:
PRIMER.- OBRIR CONVOCATÒRIA per a la concessió de Beques a l’Excel·lència per a
Estudiants de Secundària, Graus mig i superior de la Formació Professional, Batxillerat i alumnat
de centres de formació de persones adultes dels centres educatius de la ciutat i per al curs 202021

Bases
reguladores

La present convocatòria es regeix per l’Ordenança de les
bases generals reguladores de les subvencions de
l’Ajuntament de Terrassa publicades al BOP el 3 de maig del
2017 i les Bases específiques aprovades pel Ple municipal en
data 28 de juny del 2018 i publicades al BOP el 23 d’agost del
2018.

Crèdits
pressupostaris

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 26.000
euros i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària
5422.32003.48100 del pressupost municipal vigent.

Criteris
d'assignació
econòmica

Per la convocatòria 2021 es concediran 32 beques a repartir
entre 5 categories, essent aquestes els nivells educatius
anteriorment definits.
S’atorgarà una beca per districte de residència de l’alumnat (7
districtes) al millor expedient de cada categoria, excepte en el cas
de la categoria d’alumnat de centres de formació de persones
adultes, en la que se n’atorgaran 2 a nivell global del municipi.
L’import de cada beca serà de 800€.
S’atorgaran dues beques “menció especial”, una al millor
expedient en Grau Superior i una altra al millor expedient en
Batxillerat de tot Terrassa.
L’import de cada beca “menció especial” serà de 1.000€.
Les beques no són acumulables. Qui obtingui una beca “menció
especial” no formarà part del llistat de candidats i candidates per
a l’obtenció de la beca per districtes.

Objecte, finalitat i
condicions

L'objecte de la present convocatòria és la regulació de la
concessió de beques a l'excel·lència acadèmica per a estudiants
de secundària, graus mig i superior de la Formació professional,
Batxillerat i alumnat de centres de formació per a persones
adultes de centres educatius de la ciutat, dins els límits establerts
en els pressupostos municipals.
La finalitat de les beques que s’adjudiquen és resultar un incentiu
per tal que estudiants de la nostra ciutat puguin continuar els
seus estudis en millors condicions i reconèixer, d’una manera
pública i notòria, a l’alumnat de la ciutat amb una trajectòria
d’excel·lència acadèmica.
Les condicions per a sol·licitar ser admès/a a la convocatòria per
a la concessió de les beques són:
•

Residir a Terrassa. El Servei d’Educació farà la consulta
de dades al Padró Municipal d'Habitants a fi i efecte de

•
•
•
•

Persones
destinatàries

Termini de
presentació de
les sol·licituds i
documentació
que caldrà
adjuntar

comprovar la residència de la persona sol·licitant.
Haver cursat durant el curs 2020-2021 un dels estudis de
les categories descrites a l'apartat següent.
No haver gaudit d'aquesta beca amb anterioritat.
Estar matriculat pel curs 2021-22 en un nivell superior.
Aportar la documentació requerida en el termini establert.

Alumnes de Terrassa que estiguin cursant els següents nivells
educatius:
• 4t d’ESO
• 2n de Batxillerat
• Últim curs de cicles formatius de Grau Mitjà
• Últim curs de cicles formatius de Grau Superior
• Formació de Persones Adultes
La convocatòria es publicarà al BOP i el termini de presentació de
sol·licituds s’iniciarà l’1 de setembre i finalitzarà el 20 de setembre
de 2021.
Les sol·licituds s’hauran de presentar per Internet, a través de la
Seu Electrònica municipal, mitjançant formulari específic per a la
convocatòria Sol·licitud de beques a l'excel·lència per a
estudiants de secundària signat electrònicament amb certificat
digital i adjuntant la documentació requerida al formulari.
En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT,
DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT
mòbil (http://www.idcatmobil.cat). Aquest sistema permet donarse d'alta de forma immediata.
Excepcionalment, les persones que no puguin fer la sol·licitud per
internet, ho podran fer presencialment, (sempre amb cita prèvia)
al Servei d'Educació, c/ La Rasa, 24, presentant l’imprès
normalitzat de la sol·licitud disponible a les oficines del Servei
d’Educació de l’Ajuntament o bé descarregant-lo des del web de
la Seu electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat/
La documentació requerida serà:
-

-

Certificat de la Secretaria del centre educatiu en el qual
consti el currículum acadèmic de l’etapa, amb les
qualificacions numèriques obtingudes, inclòs el curs 202021 així com també la nota mitjana del currículum.
Matrícula del curs acadèmic 2021-2022.
Autorització signada per tots els membres de la unitat
familiar, perquè l’Ajuntament pugui consultar a l’Agència
estatal d’Administració Tributària les dades relatives al
nivell
de
renda.
Veure
el
model
a

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=1561
En el cas de no signar l’autorització esmentada, s’haurà de
presentar la declaració de renda completa de l’any 2020 de tots
els membres de la unitat familiar que estiguin obligats a fer-la o
certificat d’hisenda si s’està exempt de fer la declaració,
juntament amb la documentació acreditativa dels ingressos.
Amb la signatura del formulari de sol·licitud, la persona sol·licitant
acreditarà, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
establerts a les Bases.
Si la sol·licitud no reuneix els termes i/o la documentació
establerts a les Bases, es requerirà a la persona sol·licitant que
esmeni i/o completi la sol·licitud en un termini de 10 dies hàbils.
La no presentació de la documentació requerida tindrà els efectes
de renúncia de la sol·licitud de subvenció.
No s’acceptaran sol·licituds fora de termini.
Òrgans
competents per a
la valoració de les
sol·licituds, la
instrucció i
resolució

L'òrgan competent per a la valoració de les sol·licituds serà la
comissió de selecció, la qual estarà integrada per les persones
següents:
Vocalies:

2 directors/es d'Instituts públics.
2 directors/es de centres privats concertats
La directora de l’escola Municipal d’Adults La Llar
El director del Centre de Recursos Pedagògics
La directora de Serveis d’Educació.

Secretaria:

La responsable de Promoció i Innovació Educativa.

L'òrgan competent per a la instrucció serà l'Àrea de Cicles de la
vida i la resolució serà competència de la 5a Tinent d'Alcalde.
Ponderació de
criteris de
valoració

Per a la valoració de les sol·licituds es tindrà en compte si
aquestes reuneixen o no la totalitat dels requisits establerts en
aquesta convocatòria i si s'ha presentat tota la documentació
exigida.
Per a la concessió de les beques, la Comissió tindrà en compte
les condicions següents:
•
•
•

L’expedient acadèmic de les persones sol·licitants.
En condicions d’igualtat d’expedient es tindrà en
compte la renda més baixa.
En cas que el valor de la renda presentada sigui
menor que l'indicador de renda de suficiència de
Catalunya fixat a la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, aquest indicador és el que
es prendrà com a referència.

Les beques només s'atorgaran a les persones sol·licitants que
reuneixin tots els requisits establerts en aquesta convocatòria i
si s'ha presentat tota la documentació exigida.
Termini per
resoldre i
notificar

El termini màxim de resolució serà de 2 mesos des de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
El resultat es notificarà electrònicament a cada sol·licitant.

SEGON.- Aprovar els models annexes a aquesta convocatòria que seguidament s'indiquen:
•
•

•
•

•

Formulari de sol·licitud degudament emplenat
Certificat de la Secretaria del Centre en el qual consti el currículum acadèmic de
l’etapa, amb les qualificacions numèriques obtingudes, inclòs el curs 2020-21 així
com també la nota mitjana del currículum.
La matrícula curs 2021-22
Autorització signada per tots els membres de la unitat familiar, perquè l’Ajuntament
pugui consultar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades relatives al
nivell de renda.
En el cas de no signar l’autorització esmentada, s’haurà de presentar la declaració de
renda completa de l’any 2020 de tots els membres de la unitat familiar que estiguin
obligats a fer-la o certificat d’hisenda si s’està exempt de fer la declaració, juntament
amb la documentació acreditativa dels ingressos.

TERCER.- Que per la Intervenció General de la corporació es procedeixi a donar compliment al
que disposa l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
relació a la tramesa d'informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
QUART.- Publicar el present Decret tant al tauler d'anuncis de l'Ajuntament com al seu portal
web,a més de la publicació al Butlletí oficial de la Província, i un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta publicació tindrà els efectes de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà a les
persones beneficiàries a través de mitjans electrònics.

L’Alcalde-President,

Jordi Ballart i Pastor

