
 

 

 

 

 

 

ANUNCI 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de premis d’estudiant per l’any 2020. 

 

Per Resolució de l’Alcaldia número 2020 DECR000453 de data 3 de juliol de 2020, 

es va obrir la convocatòria que es detallen a continuació: 

 

“CONVOCATÒRIA PREMIS ESTUDIANTS ANY 2020. APROVACIÓ 

 

De conformitat amb les bases reguladores del programa de premis per a estudiants 

aprovades pel Ple de la corporació local en sessió de 12 de gener de 2004, i d’acord 

amb l’ultima modificació de les mateixes, aprovada pel Ple en la sessió de ordinària 

de 4 de març de 2019. 

 

Vist el compromís de l’Ajuntament de reconèixer i estimular els estudiants que han 

acabat el batxillerat, un cicle formatiu de grau mitjà/superior, o que estan en 

possessió d’un certificat d’estudis previst en les bases reguladores que regeixen 

l’atorgament de premis per a estudiants. 

 

Vist que segons les bases reguladores que regeixen l’atorgament d’aquests premis 

preveuen una dotació econòmica per premi de 100€, i atenent la consignació 

efectuada en la partida 320.48001 del pressupost del present exercici, referent a 

l’atorgament dels premis indicats. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa HE RESOLT: 

PRIMER.- Obrir la convocatòria de Premis per a estudiants any 2020, del 6 

de juliol al 31 d’agost de 2020 (ambdós inclosos) per a la presentació de les 

instàncies, al registre d’entrada de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva o a través 

d’instància genèrica via telemàtica, amb la documentació corresponent d’acord amb 

les bases dels premis. 

 

SEGON.- Difondre la present convocatòria a través del tauler d’edictes e-

tauler, a la seu electrònica de l’Ajuntament i la pàgina web de la corporació. 

  

TERCER.-  Informar de la present resolució al Ple municipal en la primera 

sessió ordinària que tingui lloc.” 

 

 

Montserrat Roura i Massaneda 

Alcaldessa 

 

Datat i signat electrònicament. 
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