BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES-PREMI UNIVERSITÀRIES I DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR DE DE L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP
2022.

1.- Objecte
L’Ajuntament de la Selva convoca les beques universitàries B-1 i B-2 i beques de formació
professional superior B-3 corresponents a l’any 2022. L’objectiu d’aquestes beques és
el d’estimular la projecció de la cultura i la formació de l’alumne i recompensar el seu esforç
continuat. Aquestes beques primen els criteris de capacitat i mèrit, tenint en compte els criteris
econòmics que actuen com mòduls correctors. En ésser una convocatòria oberta, totes les
sol·licituds són susceptibles de ser puntuades d’acord amb l’índex de barems previstos a
l’apartat número 8 .

2.- Descripció i dotació de les beques
- 5 beques B-1 per a estudiants de llicenciatura, diplomatura o grau universitari,
dotades amb 400 € cadascuna.
- 3 beques B-2 per a alumnes que per primera vegada es matriculen al primer curs
de llicenciatura, diplomatura o grau universitari. Dotades amb 400 € cadascuna.
- 4 beques B-3 per a alumnes que cursen un curs de cicle formatiu de grau superior,
de 200 € cadascuna.
- Les beques B1, B2 i B3 tenen caràcter anual i no pressuposen cap continuïtat per
als cursos següents.

3.- Requisits
- Estar empadronat al municipi de la Selva del Camp
- Cursar estudis universitaris reglats de llicenciatura, diplomatura i grau en una
universitat pública o un curs de formació professional superior en un centre reglat
públic, el curs escolar 2022-2023
- No estar en possessió del títol de llicenciat o diplomat o grau dels estudis que s’estan
cursant o no haver finalitzat els estudis durant el curs 2021-2022 o amb anterioritat,
o del títol de formació professional superior pels estudis per als quals se sol·licita
aquest ajut.
- No desenvolupar una activitat laboral remunerada de forma continuada. Als efectes
d’aquestes bases s’entén per continuada aquella activitat laboral que superi els
quatre mesos.

4.- Documentació
- Sol·licitud de la Beca amb aportació de les dades personals completes dels
participants. El model de sol·licitud serà facilitat a les oficines municipals.
- Fotocòpia compulsada del D.N.I.
- Fotocòpia compulsada de tots els fulls de la declaració de la renda realitzada l’any
2021 (si els ingressos familiars bruts no superen els 33.800 €)
- Per la B-1: Certificació Acadèmica Personal on hauran de constar les notes de les
assignatures realitzades el curs anterior i el justificant d’haver-se matriculat en el
curs pel que es demana l’ajut.
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Per la B-2: Fotocòpia compulsada de la tarja de les proves d’accés a la universitat,
on haurà de constar, o fent constar, la nota mitja de batxillerat. Per als alumnes
provinents dels cicles formatius de grau superior o altres accessos: certificació de
la nota mitjana corresponent al cicle, expedida per la secretaria del centre, i còpia
dels resultats de les proves d’accés a la universitat realitzades. També caldrà
presentar el justificant del resguard de matrícula del primer curs de carrera.
Per a la B-3: Certificació Acadèmica Personal en la qual consti la nota final de
batxillerat en el cas que l’estudiant així accedit als estudis de formació professional
superior des de batxillerat, o la nota final del cicle de grau mitjà en el cas que hi hagi
accedit des d’un grau mitjà; si cursa el primer curs; o les notes de l’any anterior, en
el cas que cursi el segon any.
Matrícula del curs 2022-2023
Justificant del pagament de la matricula
El número de compte al qual vols rebre l’ajut, en el cas de ser beneficiari d’una de
les beques, atenent el contingut d’aquestes bases.

5.- Presentació de les sol·licituds i terminis.
- Tota la documentació conforme s’indica en el punt 4, s’haurà de presentar al registre
general de l’Ajuntament de la Selva del Camp. Totes les compulses podran fer-se
de forma gratuïta en aquesta oficina sempre i quan s’acompanyi simultàniament de
la documentació original.
- El termini màxim per a la presentació de sol·licituds s’estableix fins al dia 16 de
desembre de 2022, a les 14 hores.

6. Selecció dels participants
- El Regidor-Delegat d’Ensenyament emetrà el seu veredicte en el termini màxim de
30 dies a partir del termini màxim de presentació de sol·licituds.
- La puntuació total de tots els participants restarà exposada al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament durant els quinze dies següents a partir de la data d’emissió del
veredicte.
- No s’admetrà cap petició de revisió si no es fa per escrit, adreçada al RegidorDelegat d’Ensenyament i al·legant causa justificada. En aquest sentit s’haurà
d’estar en les condicions de l’apartat 3.

7.- Altres aspectes a tenir en compte.
- Alguna o totes les beques podran declarar-se desertes.
- Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt per la Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament.

8.- Barems
La puntuació final de cada sol·licitant s’obtindrà sumant els punts dels mèrits acadèmics amb
els del barem econòmic. En cas d’empat es resoldrà a favor del sol·licitant que es matriculi del
curs més alt i, en el seu defecte, a favor de la puntuació més alta de l’expedient acadèmic
A) MÈRITS ACADÈMICS B-1

Per a computar els mèrits es sumaran les qualificacions de totes les assignatures del curs
segons la taula següent. Del resultat d’aquesta suma i, aplicant el nombre d’assignatures com
a divisor, s’obtindrà la mitja del curs.
Matrícula d’Honor
Excel·lent
Notable
Bé
Aprovat
Suspès / N.P

10
9
7,5
6
5,5
3

B) MÈRITS ACADÈMICS B-2
Les qualificacions dels alumnes de cicles formatius de grau superior es computaran amb els
mateixos barems que els de la B1. Per als alumnes de batxillerat s’aplicarà directament la nota
mitja de batxillerat i selectivitat que consta a la tarja de Selectivitat.

C) MÈRITS ACADÈMICS B-3
Les qualificacions dels alumnes que accedeixen al cicle formatiu de grau superior es
computaran atenent la nota mitja final de grau mitjà o de batxillerat, segons l’alumne accedeixi
a aquesta formació des d’una o altra via

D) BAREM ECONÒMIC B-1/ B-2/B-3
S’assignaran un màxim de 1,2 punts en funció de la base liquidable regular de la declaració
de renda de la unitat familiar, ponderats d’acord amb el nombre de components. Als efectes
d’aquestes bases només es consideren membres de la unitat familiar els pares i germans que
convisquin en el mateix domicili.
Per a ponderar els esmentats ingressos s’hauran de multiplicar per 1,00 en cas que sigui un
el nombre de fills que pertanyin a la unitat familiar, per 0,90 si en són dos, per 0,80 si en són
tres, per 0, 70 si en són quatre, i per 0, 60 si en són cinc o més de cinc.
Una vegada efectuada la operació anterior, els punts s’assignaran d’acord amb el següent
barem:

Ingressos anuals bruts ponderats, de la unitat familiar:
Inferiors a 11.200 €
De 11.200 a 17.000 €
De 17.000 a 22.400 €
De 22.400 a 30.800 €
Superiors a 30.800 €

9.- Acceptació

1,2
0,9
0,6
0,3
0,0

punts
punts
punts
punts
punts

La participació en aquesta beca pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat en
què la Comissió es reserva el dret de comprovar que les dades declarades són correctes.

