
 
 
 

 

 

 

 

Expedient núm. X2019000234 - 2244-000004-2019 

 

 

La secretària de l’Ajuntament,  

 

CERTIFICA: 

 

Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 4 de març de 2019 ha 

adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 

 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió del dia 12 de gener de 2004 va aprovar 

les Bases reguladores del programa de premis per a estudiants. 

 

Atès que en l’apartat de lliurament dels premis per a estudiants, diu: 

 

“El lliurament de la dotació econòmica que correspongui als premiats,  resta 

condicionada a la prèvia participació dels mateixos, a l’acte d’entrega del 

corresponent diploma commemoratiu, que tindrà lloc en el decurs dels actes de la 

festa major, així com a la seva participació en la majoria d’actes o activitats 

que s’organitzin al poble pels joves, com són per exemple, les activitats de 

l’Espai Jove o el concurs per a l’elecció de l’hereu i de la pubilla de 

Riudellots de la Selva. 

 

Vista la dificultat d’acreditar per part del joves la participació a la majoria d’actes i 

activitats que s’organitzin al poble pels joves, es considera necessari adaptar les 

bases d’aquests premis, i es creu convenient prioritzar la motivació i reconeixement 

de l’esforç acadèmic, que són els objectius principals d’aquests premis.  

 

Atès que des de l’Àrea de Joventut es vetllarà pel foment de la participació dels 

joves a les activitats que s’organitzin. 

 

Vist que l’òrgan competent per la modificació de les bases dels premis per a 

estudiants és el Ple de la corporació. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA: 

 

 PRIMER.- Modificar les Bases reguladores del programa de premis per a 

estudiants, aprovades inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 12 de 

gener de 2004, en l’apartat del lliurament. En aquest sentit, les Bases reguladores 

del programa de premis per a estudiants, amb les modificacions proposades, 

queden redactades com consta a l’Annex I de la present proposta.  

 

 SEGON.- Sotmetre les bases aprovades a exposició pública pel termini de 

vint dies hàbils, mitjançant anunci al tauler oficial de la Corporació, fent constar 

que, si durant el termini indicat no es formulen al·legacions al respecte, aquelles 

romandran aprovades definitivament, sense necessitat d’ulterior acord.  

 

 

ANNEX I 

 



 
 
 

 

 

BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DE PREMIS PER 

A ESTUDIANTS. 

 

 

 

OBJECTE: se n’estableixen dues modalitats ajustades, respectivament, als objectius 

següents:   

 

A) Motivar els i les estudiants que finalitzen el batxillerat, cicle formatiu de 

grau mitjà o cicle formatiu de grau superior, per tal que continuïn la seva 

formació, cursant estudis superiors. 

 

B)  Reconèixer l’esforç d’aquells/es estudiants que havent seguit 

l’ensenyament obligatori –ordinari o especial— no aconsegueixin superar 

la totalitat de les assignatures i això en l’exercici en que compleixin els 

18 anys d’edat. 

 

 

PERIODICITAT: anual 

 

 

DOTACIÓ: 

 

Modalitat A): 100.-€  

Modalitat B): 100.- € 

 

 

REQUISITS: 

  

1.- De residència: els candidats i candidates als premis, en les dues 

modalitats, hauran de residir en el municipi i figurar inscrits en el padró 

municipal d’habitants amb anterioritat a l’1 de gener de l’any corresponent al 

seu atorgament, mantenint --sense interrupcions-- aquesta circumstància al 

moment del lliurament. 

 

2.- D’edat: Els candidats i candidates als premis, en les dues modalitats, 

han de tenir un màxim de 25 anys en el moment d’acabar els seus estudis. 

 

3.- En relació als estudis cursats: 

 

 

Modalitat A): Haver finalitzat el 2n. curs de batxillerat en l’any 

corresponent a l’atorgament del premi, circumstància que s’haurà 

d’acreditar amb la presentació del llibre d’escolaritat. 

 

Haver finalitzat el cicle formatiu grau mitjà l’any corresponent a 

l’atorgament del premi, circumstància que s’haurà d’acreditar amb la 

presentació de la titulació corresponent. 

 

Haver finalitzat el cicle formatiu grau superior en l’any corresponent a 

l’atorgament del premi, circumstància que s’haurà d’acreditar amb la 

presentació de la titulació corresponent.  



 
 
 

 

 

 

Modalitat B): Estar en possessió del certificat d'estudis, en les 

diferents opcions i supòsits que a continuació es detallen: 

 

- Escola especial. 

- Escola ordinària havent necessitat aula de suport per a 

aprenentatges bàsics i que en període escolar els assoleixi i pugui 

obtenir el certificat. 

- Mòdul d'escola especial, perquè es considera que no segueix el 

disseny marcat per Ensenyament i per les necessitats educatives 

especials se li faci una ACI (Adaptació Curricular Individual) 

adequada al seu ritme juntament amb l'EAP. 

- Fracàs escolar per entorn familiar, problemes afectius, de relació 

social o metodologies d'aprenentatge no adequades. Quan per 

aquest fracàs escolar no acaben l'ESO en no poder seguir el 

sistema acadèmic, als 16 anys poden tenir certificat i no graduat. 

- Alumnes amb dificultats escolars als quals l'IES el segueix atenent 

un any més i és beneficiari d’UCA (Unitat Curricular Adaptada). 

 

En tot cas, restaran exclosos de l’atorgament dels premis els i les 

estudiants afectats per les situacions següents: 

 

- Els/les que no volen seguir voluntàriament els estudis més 

enllà de l'ESO, malgrat no presentar problemes de capacitat. 

- Alumnes vaguistes, interferidors, problemàtics, que presenten 

conductes asocials, de consum de substàncies prohibides i 

reincidents, als quals se'ls busca des de l'IES un recurs de 

formació extern, quan l'IES els externalitza als 14 anys per 

conductes reiteratives. 

 

En qualsevol cas, es lliurarà un únic premi per persona, amb independència dels 

cursos o cicles formatius que realitzi.  

 

 

 

LLIURAMENT: 

 

Modalitat A:) s’entregarà un diploma commemoratiu en el decurs dels actes 

de la festa major i, posteriorment, en el mes de desembre és lliurarà la 

dotac ió econòmica mitjançant ingrés en compte corrent i/o d’estalvi. 

 

Modalitat B): s’entregarà personalment als candidats i candidates, en el mes 

de desembre de l’any en que en compleixin 18. 

 

En el primer supòsit, el lliurament de la dotació econòmica que correspongui als 

premiats resta condicionada a la prèvia participació dels mateixos a l’acte d’entrega 

del corresponent diploma commemoratiu, que tindrà lloc en el decurs dels actes de 

la festa major. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

COMPETÈNCIA PER A L’ATORGAMENT  I LLIURAMENT DELS PREMIS: 

 

La facultat d’atorgar i lliurar els premis exposats correspondrà a l’Alcaldia, qui 

dictarà la pertinent resolució, prèvies les comprovacions oportunes, donant -ne 

compte amb posterioritat al Ple municipal. 

 

 

 

Signat electrònicament, 
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