SERVEI DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Subvencions atorgades per part de l'ajuntament (entrada genèrica)
2244/3914/ 2019

ANUNCI

Per decret del Regidor Delegat de Promoció Econòmica de data 6 de maig de 2019, s’ha obert la
convocatòria de Premis a l’excel·lència per als estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Formació
Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny i de Grau Universitari (curs 2018-2019) i per a esportistes
d’esports individuals: de l’1 al 31 de juliol de 2019.
Les Bases reguladores són les que segueixen:
Premis a l’excel·lència per als estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de
Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny i de Grau Universitari i per a
esportistes d’esports individuals
Objecte
Es convoques dues línies d’ajuts:
A) Ajuts per a estudiants
El premi s’adreça als estudiants que hagin obtingut les millors qualificacions en els estudis objecte
d’aquesta convocatòria, a fi i efecte de potenciar i premiar l’esforç intel·lectual i personal de cada un d’ells
en l’obtenció dels millors resultats.
B) Ajuts per a esportistes d’esports individuals
Aquests premis volen donar reconeixement a l’excel·lència esportiva d’esportistes d’esports de caràcter
individual d’Igualada, per la seva participació i bons resultats en competicions federades d’àmbit estatal o
internacional.
Partida pressupostària i dotació
La partida pressupostària en la qual es farà front a la despesa és la 50005.32720.48100 amb una dotació
de 50.000 euros.
Aquesta dotació es distribueix de la manera següent: 10.000 euros per a cada línia dels premis per a
estudiants i 10.000 per a la línia de premis per a esportistes individuals.
Termini de sol·licitud
Els aspirants al Premi podran presentar la seva candidatura, amb la documentació que es demana en el
termini que va de l’1 al 31 de juliol de 2019.
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A) Premis per a estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Formació Professional i d’Arts
Plàstiques i Disseny i de Grau Universitari (curs 2018-2019)
A1 . Requisits per participar
1.1 Per a poder participar en els premis, caldrà que els estudiants, en el curs 2018-19 es trobi en alguna
de les situacions següents:
a) Haver finalitzat les proves de Selectivitat.
b) Haver finalitzat els estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional o d’Arts
Plàstiques i Disseny.
c) Haver finalitzat els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts
Plàstiques i Disseny.
d) Haver finalitzat els estudis de grau (segon nivell) o de segon cicle universitari.
1.2 Queden exclosos els estudis universitaris de tercer i quart nivell (és a dir, de postgrau, de màster o de
doctorat universitari).
1.3 Els beneficiaris caldrà que figurin d’alta en el Padró municipal d’habitants d’Igualada des de sis mesos
abans de la data d’aprovació de convocatòria d’aquests premis, de forma continuada.
1.4 No s’acceptarà a tràmit cap sol·licitud amb la qualificació mitjana per sota dels 8 o 8.5 punts, segons
es detalla a la base 3.3.
1.5 No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de les mateixes.
No podran optar a la condició de beneficiaris del premi, els estudiants que siguin majors d’edat i que no es
trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, respecte a l'Ajuntament d’Igualada.

A2. Documentació necessària per optar al premi
Per tal de poder optar al premi cal presentar:
- Instància expressa, registrada d’entrada a l’Ajuntament d’Igualada, preferentment a l’Oficina de la
Ciutadania o presentada per l’aplicatiu e-tràmits i acompanyada pels documents següents:
- Fotocòpia del DNI o NIE.
- Una de les acreditacions que segueixen, expedides pel Centre d’Ensenyament Oficial on s’hagin
desenvolupat els estudis o proves, segons sigui l’opció a la qual l’estudiant presenti la seva candidatura.
a
)
b
)
c
)
d
)

Acreditació dels resultats obtinguts a les PAU
Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles Formatius de Grau
Mitjà de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.
Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles Formatius de Grau
Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.
Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en el Grau Universitari

- L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici l’empadronament dels membres de la unitat familiar.
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Si no s’aporta la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè en el termini màxim i
improrrogable de deu dies esmeni les faltes detectades i aporti la documentació preceptiva. En el cas de
no atendre aquest requeriment, es donarà la sol·licitud per desistida.
A3. Nombre i categories dels Premis per a estudiants
3.1 S’estableixen quatre categories de Premis:
a) Deu premis d’estudis finalitzats per als deu estudiants que hagin obtingut els millors resultats en les
proves de Selectivitat.
b) Deu premis d’estudis finalitzats per als estudiants que hagin obtingut els millors resultats en els estudis
de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.
c) Deu premis d’estudis finalitzats per als estudiants que hagin obtingut els millors resultats en els estudis
de Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.
d)

Deu premis d’estudis finalitzats pels estudiants que hagin obtingut els millors resultats en els estudis
de segon nivell universitari (grau universitari).

3.2 Pel que fa a les categories b), c) i d) de cada una de les categories de 10 premis només n’hi podrà
haver un màxim de dos per cada títol o especialitat
3.3 Per a la categoria a) no s’acceptarà a tràmit cap sol·licitud amb la qualificació mitjana per sota dels 8.5
punts. Es prendrà en consideració la nota obtinguda en l’apartat de Fase General que consta en
l’acreditació de les PAU 2019.
Pel que fa a les categories b), c) i d) no s’acceptarà a tràmit cap sol·licitud amb la qualificació mitjana per
sota dels 8 punts.
3.4 Queden exclosos els estudis universitaris de tercer i quart nivell (de màster o de doctorat universitari).
3.5 Per al cas que una de les categories quedés deserta o no s’atorgui la totalitat dels 10 premis per
categoria, la dotació dels premis no atorgats podran ser traspassats a una altre categoria en la que hi hagi
més demanda. En cap cas s’augmentarà el nombre total de premis, que és de quaranta.
A4. Dotació del premi
Cada un dels quaranta premis previstos en la base precedent estarà dotat amb un total de 1.000 euros.
En cas d’empat en les qualificacions es repartirà la dotació econòmica entre els premiats en darrera
posició.
A5. Comissió de Selecció
Es crearà una comissió de selecció que estarà formada per dos tècnics del Departament de Coneixement
de l’Ajuntament d’Igualada, el Director de l’Institut Milà i Fontanals, el Director del CETI i la lletrada
assessora, Aquesta comissió emetrà l’informe que elevarà a la regidoria delegada de Dinamització
Econòmica, Coneixement i Interior.
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A6. Resolució de l’expedient
La resolució de l‘expedient relatiu a aquests premis correspon a la regidora delegada de Dinamització
Econòmica, Coneixement i Interior.
Aquesta podrà resoldre els premis conjuntament o per separat per a cadascuna de les categories.
El termini màxim per a fer la resolució és de tres mesos a comptar de l’endemà del darrer dia del termini de
presentació de les sol·licituds de participació.
Els beneficiaris de cada premi seran notificats individualment. La resolució del premis es publicarà a la
seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada durant tres mesos.
Els beneficiaris hauran de recollir el premi en un acte presencial de tots els guanyadors, per a la qual seran
oportunament convocats.

B) Premis per a esportistes d’esport individual d’Igualada
B1. Requisits per optar als premis :
Per a poder optar als premis, caldrà que els esportistes compleixin els requisits següents:
1.1 Estar empadronat a Igualada, com a mínim en els últims 2 anys de forma continuada.
1.2 Ser titular de llicència esportiva (estar federat) d’esport individual en la temporada de referència
1.3 Haver participat en competicions oficials de categoria absoluta organitzades o emparades per la
Federació Esportiva corresponent, i haver obtingut algun resultat final en esdeveniments esportius que
s’estableixen en els criteris per ésser puntuable en la temporada considerada. Atesa la disparitat de
calendari entre les diverses federacions esportives, la temporada que es pren en consideració serà la
darrera temporada que hagi finalitzat completament el dia 31 de desembre de 2018.
1.4 No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de les mateixes.
No podran optar a la condició de beneficiaris del premi, els esportistes individuals que siguin majors d’edat
i que no es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, respecte a l'Ajuntament
d’Igualada.
El fet de tenir beques o ajuts d’altres administracions no suposa cap impediment per optar als premis.
B2. Documentació necessària per optar al premi
Per tal de poder optar al premi cal presentar:
- Instància expressa, registrada d’entrada a l’Ajuntament d’Igualada, preferentment a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana o presentada per l’aplicatiu e-tràmits, acompanyada els documents següents:
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- Fotocòpia del DNI o NIE.
- Memòria enumerant les activitats esportives i les competicions oficials en què ha participat durant la
temporada i que siguin objecte del premi.
- Acreditació de les participacions, durant la temporada 2018/2019, en les proves i campionats oficials així
com els resultats obtinguts, feta per mitjà de certificat/s o documents oficials expedits per la federació
corresponent.
- En el cas que aquesta informació es pugui obtenir per mitjà de la pàgina web de la federació respectiva,
es podrà acreditar també d’aquesta manera. En aquest cas, cal indicar l’adreça electrònica.
Si no s’aporta la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè en el termini màxim i
improrrogable de deu dies esmeni les faltes detectades i aporti la documentació preceptiva. En el cas de
no atendre aquest requeriment, es donarà la sol·licitud per desistida.
El requisit d’empadronament serà comprovat d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada.
B3. Criteris de valoració

Es valoraran únicament els resultats obtinguts en competicions oficials organitzades o emparades per les
federacions esportives reconegudes i disputades durant la temporada que finalitza a l’any a que es refereix
la convocatòria. Les competicions que no tinguin caràcter oficial no seran tingudes en compte.
Per tal de valorar els resultat obtinguts, s’estableixen els següents nivells i puntuació:
A) Competicions de categoria absoluta a nivell Mundial i Olímpic:
• Primer lloc: 25 punts
• Segon lloc: 23 punts
• Tercer lloc: 22 punts
• Llocs 4t al 15è : 15 punts
B) Competicions de categoria absoluta a nivell Europeu:
• Primer lloc: 20 punts
• Segon lloc: 18 punts
• Tercer lloc: 17 punts
• Llocs 4t al 10è: 10 punts
C) Competicions de categoria absoluta a nivell Estatal:
• Primer lloc: 15 punts
• Segon lloc: 13 punts
• Tercer lloc: 12 punts
D) Participació en Campionats per a persones amb Discapacitat Física o Psíquica:
a) Competicions de categoria absoluta a nivell Mundial i Olímpic:
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• Primer lloc: 25 punts
• Segon lloc: 23 punts
• Tercer lloc: 22 punts
• Llocs 4t al 25è : 15 punts
b) Competicions de categoria absoluta a nivell Europeu:
• Primer lloc: 20 punts
• Segon lloc: 18 punts
• Tercer lloc: 17 punts
• Llocs 4t al 25è: 10 punts
c) Competicions de categoria absoluta a nivell Estatal:
• Primer lloc: 15 punts
• Segon lloc: 13 punts
• Tercer lloc: 12 punts
• Llocs 4t al 10è: 8 punts
En cas que un esportista pogués obtenir punts en diversos apartats o categories només es tindrà en
consideració la de major puntuació.
B4. Premis
La quantia dels premis s’obtindrà de l’operació següent:
L’import total de la partida pressupostària destinada als premis –deu mil euros- es dividirà pel nombre total
dels punts obtinguts per cadascun dels participants. Amb aquesta operació s’obtindrà el valor del punt.
Seguidament es multiplicarà aquest valor pels punts obtinguts per cada participant, que serà l’import del
premi.
En cap cas, l’import dels premis superarà els 3.000 per a esportista a nivell mundial o olímpic, els 2.000
per a esportista a nivell europeu i de 1.000 per a esportista a nivell estatal.
B5. Comissió de Selecció
Es crearà una comissió de selecció que estarà formada per com a mínim dos tècnics dels Servei
d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada i la lletrada assessora, la qual un emetrà l’informe que elevarà a la
regidora delegada d’Esports i Agermanaments.
B6. Resolució de l’expedient i notificació
La resolució de l‘expedient correspon a la regidora delegada d’ Esports i Agermanaments que podrà
resoldre els premis conjuntament o per separat per a cadascuna de les categories.
El termini màxim per a fer la resolució és de tres mesos a comptar de l’endemà del darrer dia del termini de
presentació de les sol·licituds de participació.
Els beneficiaris de cada premi seran notificats individualment. La resolució del premis es publicarà a la
seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada durant tres mesos.
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Els beneficiaris hauran de recollir el premi en un acte presencial de tots els guanyadors, per a la qual seran
oportunament convocats.

Igualada, 6 de maig de 2019
1r Tinent d’Alcalde
Regidora de Dinamització Econòmica
Jordi Pont i Gassó
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