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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

9791 Convocatòria premis pels estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia

ASSUMPTE: EXTRACTE DE L’APROVACIÓ PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 24 D’AGOST DE 2017, DE LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP QUE
HAGIN ACABAT D’UNA FORMA MÉS BRILLANT ELS SEUS ESTUDIS UNIVERSITARIS O DE CFGS DURANT EL CURS 16/17

BDNS (Identif: 361426 )

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i
publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), es publica l’extracte de la convocatòria d’ajudes més amunt esmentades. El text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i al BOIB núm. 108, de 2 de setembre de 2017.

1. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

 La quantia màxima dels premis que es podrà concedir en aquesta convocatòria és de 6.000,00  €, amb càrrec a la partida 326 480 36, amb
fons de finançament municipal. 

2. REQUISITS GENERALS

Podran acollir-se a aquesta convocatòria els estudiants, empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, que hagin finalitzat els seus
estudis universitaris o de CFGS durant el curs 16/17, i que compleixin els següents requisits:

) Estar empadronats de manera continuada al municipi de Sant Josep de sa Talaia des d’abans de l’1 de gener de 2013.a

) Haver finalitzat els estudis universitaris o de CFGS durant el curs acadèmic 2016/17, en qualsevol de les convocatòries legalmentb
establertes per a cada curs acadèmic i tenir, com a mínim, una mitjana d’expedient acadèmic de  8,0 o equivalent.

) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.c

) No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat i complir els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 ded
novembre, general de subvencions.

3. SOL·LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ

3.1. Les instàncies es dirigiran a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Josep i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia  o  en la forma establerta en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. En aquest cas s’haurà de passar avís per correu electrònic a l’adreça: normalitzacio@santjosep.org.

3.2. Els sol·licitants de la subvenció hauran d’adjuntar a la sol·licitud (annex I) la següent documentació (originals o fotocòpies
compulsades): 

)  Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, mitjançant fotocòpia del seu DNI, NIF o altre documenta
acreditatiu.

)  Identificació de qui serà el beneficiari mitjançant fotocòpia del seu DNI O NIF o altre document acreditatiu.b

)  Declaració responsable d’estar empadronat de manera continuada al municipi de Sant Josep de sa Talaia des  d’abans de l’1 dec
gener de 2013 (annex II).

)  Declaració responsable per part del beneficiari  de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social id
autorització a l’Ajuntament per sol·licitar a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social les dades del sol·licitant, que siguin
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necessàries (annex II).

)   Declaració  responsable del beneficiari  de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat i de complir  els requisitse
que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex II).

)  Original o còpia confrontada amb l’original del títol oficial corresponent als estudis universitaris o de CFGS pels quals s’opta alf
premi o, si no n’hi ha, del document que acrediti que han estat satisfets els drets per a l’expedició del títol.

) Certificat acadèmic de les assignatures cursades, amb expressió, si escau,  dels crèdits assignats a cadascuna i qualificacionsg
obtingudes en els estudis conduents a l’obtenció del títol oficial corresponent als estudis universitaris pels quals s’opta al premi.

)   Certificat acadèmic personal dels mòduls/matèries cursades, amb expressió, si escau, de les hores assignades a cada un i h
qualificacions obtingudes en els estudis conduents a l’obtenció del títol oficial corresponent als estudis del cicle formatiu de grau
superior, pels quals s’opta al premi.

)  Pla d’estudis dels estudis universitaris cursats, amb expressió de la seva càrrega lectiva o pla d’estudis del CFGS cursat.i

)  Imprès de transferència bancària facilitat per l’Ajuntament degudament emplenat  amb les dades bancàries actualitzades. En casj
d’haver-lo presentat en altres ocasions, no serà necessari tornar-lo a presentar.

Si els documents exigits en la sol·licitud ja s’haguessin presentat a l’Ajuntament en una altra ocasió, el sol·licitant podrà acollir-se a
l’establert en l’article 53.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre
que es faci constar la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats o emesos.

3.3. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present
convocatòria al BOIB.

Sant Josep de sa Talaia, 4 de setembre  de 2017

L’alcalde
Josep Marí Ribas
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