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PREMIS PER A ESTUDIANTS ANY 2022
Un any més el vostre Ajuntament sent un gran orgull per l’esforç acadèmic dels /de
les joves estudiants de Riudellots de la Selva i vol oferir-vos un reconeixement a
tots/otes aquells/elles que heu finalitzat el Batxillerat o un Cicle formatiu de Grau
Mitjà o Superior.
Per a nosaltres és un honor tenir estudiants que, amb l’esforç diari i grans sacrificis,
adquiriu uns coneixements i unes habilitats que us permetran esdevenir futurs
ciutadans/anes crítics/ques i responsables.
Com a reconeixement i estímul per tal que continueu estudiant, es premia amb
100 € els/les joves que aquest any heu acabat el Batxillerat o un Cicle formatiu de
Grau Mitjà o Superior.
Les bases per optar a aquest premi les podeu consultar al web municipal
www.riudellots.cat.
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REQUISITS PER OBTENIR EL PREMI:
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 del 2022, 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 o presentació de la titulació
corresponent.
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 es detallen en les bases.
En qualsevol cas, es lliurarà un únic premi per persona, amb independència dels
cursos o cicles formatius que realitzi.
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Si compliu els requisits, haureu de presentar una instància entre el 6 de juliol i el
31 d’agost de 2022 (ambdós inclosos) a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
presencialment o per mitjans electrònics, adjuntant una còpia o resguard de la
titulació corresponent i indicar un número de compte corrent.
Us recordem que a més de complir amb els requisits esmentats, els que resulteu
premiats, haureu d’assistir a l’acte d’entrega del corresponent diploma
commemoratiu.

Rebeu una cordial salutació,
Gerard Fabrellas i Ciurana
Regidor de Joventut
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