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Ref: Reconeixement per EstudiI
Gerència de Serveis a la Ciutadanía
EDUCACIÓ
FAC/ fac

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT
DELS ESTUDIANTS AMB MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC DURANT EL
CURS 2014-2015
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó, convoca per al seu atorgament, premis DE
RECONEIXEMENT als/les estudiants amb Millor Expedient Acadèmic dins de l
´ultim any de Batxiller i millor expedient acadèmic de Grau Superior, dins de
les disponibilitats pressupostàries de l'any 2015.
La convocatòria es regirà per les següents bases, i, en el que no estiga previst,
per l’Ordenança Municipal reguladora de l’atorgament de subvencions i ajudes
per a activitats en diversos àmbits, en el municipi de la Vall d’Uixó, publicada
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 82 de 08 de juliol de 2004, i per la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que
la desenvolupa, RD 887/2006, de 21 de juliol de 2006, així com Bases
d’Execució del Pressupost Municipal.
PRIMERA.- ESTUDIS
Tindran opció als premis:
•

Alumnes procedents de segon de Batxiller i de Cicle Formatiu (Grau
Superior), que hagen finalitzat els estudis mencionats en el curs
2014/2015.

•

Alumnes que hagen estat empadronats a la Vall d´Uixó els dos últims
cursos .

Per a l´any 2015, la distribució d'aquests premis serà, segons unitats dels
Centres, de:
IES

Batxillerat

Cicle formatiu

Benigasló

3

Honori Garcia

2

1

Botànic Cavanilles

2

4
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SEGONA. QUANTIA TOTAL DELS PREMIS A REPARTIR.
Aquest premis es concediran a càrrec de la partida 450-321-481 , i sent 12 el
total de premis que s´atorgaran (500 € / alumne) amb un import màxim per al
present exercici de 6.000,00 €.
TERCERA. - REQUISITS.
Alumnes que hagen acabat Batxiller i el Grau Superior de Formació
Professional en els centres d´educació de la Vall d´Uixó al curs 2014/2015,
així com que hagen estat empadronats a la Vall d´Uixó els dos últims cursos.
QUARTA.- ABONAMENT DEL PREMI
El import dels premis s'abonarà en el compte corrent bancari que faciliten
els/les beneficiaris/es.
L'Ajuntament podrà establir les mesures de control necessàries per a la
comprovació de qualsevol de les condicions per a l´accés als premis.
QUINTA.- CRITERIS DE VALORACIÓ
.La Comissió de Valoració, estarà formada per el director de cada institut, la
tècnic mitja adscrita a la Gerència de Serveis a la Ciutadania i la Regidora d
´Educació
. Per estar matriculat en la Universitat en el moment d'adjudicació del premi: 4
punts.
. En cas d´empat , el criteri de desempat serà, la situació econòmica familiar
acreditada mitjançant la declaració de renda.
SEXTA: INSTRUCCIÓ DE L'EXPEDIENT
Serà instructor de l’expedient la Cap de Negociat de Cultura i actuarà com a
Òrgan col·legiat la Comissió Informativa de l´Àrea de la Ciutat per a les
Persones
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SÈPTIMA. PROPOSTA CONCESSIÓ
La proposta de concessió formulada per la Comissió Informativa de l´Àrea de
la Ciutat per a les persones, a través de l’òrgan instructor, es resoldrà per
Decret d´Alcaldia en el termini d’un mes, des de la finalització del termini de
presentació de propostes.
OCTAVA.- PUBLICACIÓ
Aprovades les bases, es publicaran en el Tauler d'Anuncis de la Casa
Consistorial, i en la Web municipal.
NOVENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Els proposats, hauran d'aportar els documents següents:
a)

Fotocòpia dels DNI – NIE

b) Certificat d´empadronament, en el que conste que han residit a la Vall d
´Uixó els dos últims cursos,. tal conforme establix la la Base Primera
c)

Butlletí de notes

d)

En cas de Matricular-se a la Universitat: Justificant de la Matrícula.

e) En cas d´empat; Se requerirà fotocòpia de la Declaració de Renda,
corresponent a l'exercici 2014,de les persones que componen la unitat familiar.
I si no n'hi ha, certificat de la/les empresa/empreses en la que haja treballat
durant l'exercici 2014 o les nòmines corresponents a l'exercici 2014 adjuntant
el certificat de vida laboral. En cas de treballadors autònoms: Imprès 130, del
4t trimestre de 2013.
DÈCIMA. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Els Instituts, presentaran les propostes al Registre General de l’Ajuntament.
La Regidora Delegada
Especial d´Educació

Carmen García Arnau
La Vall d’Uixó, 20/10/2015
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