REGIDORIA D’ EDUCACIÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS PER A ESTUDIANTS D’ALTEA QUE
HAGEN OBTINGUT EL TÍTOL DE BATXILLERAT en el curs 2018/2019
Primera.- Objecte:
Des de la Regidoria d’Educació es vol reconèixer l’esforç i la dedicació de l’alumnat
empadronat a Altea, que durant el curs 2018/2019 obtinga el Títol de Batxillerat. Com
a reconeixement al gran treball realitzat per aquests alumnes, a la seua constància i
dedicacó, se’ls concedirà un PREMI econòmic dotat amb 70.- € a cadascun dels
estudiants empadronats a Altea que reunisquen els següents requisits:
Segona.- Requisits:
 Estar empadronat/ada a Altea.
 Estar matriculat/ada en el curs 2018/2019 en un centre públic d’educació
secundària obligatòria ubicat en la localitat.
 Haver superat totes las assignatures de 2n de Batxillerat en la convocatòria de
maig o en la de juny, i obtenir el Títol de Batxillerat en el curs 2018/2019.
Tercera.- Pressupost:
Els PREMIS regulats en aquestes Bases es finançaran amb càrrec a la partida
d’Educació 09.326.48013 del Pressupost General de la Corporació corresponent a la
anualitat 2019 per import de 15.000.- €
Quarta.- Concessió dels premis:
Es concedirà un premi dotat amb 70.- € a cada un de les estudiants d’Altea que
reunisquen els requisits de la convocatòria.
Atenent a la normativa vigent, en els casos en què procedisca, el beneficiari o els seus
pares/tutors declararan el PREMI concebut en la declaració de la renda corresponent a
l’exercici de la concessió.
Cinquena.- Plaç i forma de presentació de sol·licituds:
Estes bases es publicaran en el BSND
La sol·licitud s’ajustarà al model designat per esta convocatòria i estarà disponible
durant el termini de presentació en la pàgina web de l’Ajuntament www.altea.es i en
les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
La sol·licitud serà formalitzada individualment pels estudiants majors d’edat i també pel
pare o per la mare en el cas que l’estudiant siga menor d’edat.
La presentació de la sol·licitud firmada pel sol·licitant implica que declara baix la seua
responsabilitat, el següent:
1.- Que accepta las bases de la convocatòria de premis.
2.- Que les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat.
3.- Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades
donaran lloc a la denegació o reintegrament del premi.
L’Ajuntament d’Altea es reserva el dret de sol·licitar informes o documentació
addicionals a la presentada pel sol·licitant amb la finalitat d’acreditar documentalment
la veracitat en les dades expressades.
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El termini de presentació de les sol·licituds junt a la documentació complementària
serà del 3 al 28 de juny de 2019 ambdós inclosos, en el Registre General d’Entrada de
l’Ajuntament d’Altea.
Sexta.- Documentació a aportar:
 Imprés de sol·licitud degudament cumplimentat i signat que serà facilitat per
l’Ajuntament.
 Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a beneficiari/a i en cas de ser menor
d’edat, també s’aportarà fotocòpia del DNI o NIE del pare o mare, tutor/a.
Setena.- Esmena d’efectes i preavaluació:
La comprovació que la sol·licitud reuneix els requisits exigits en aquesta convocatòria i
que s’aporta la documentació oportuna competirà a l’organ instructor unipersonal que
podrà requerir la esmena de conformitat amb el disposat en la Llei 39/2015 de
procediment administratiu de les Administracions Públiques.
A aquelles persones que no aportaren la documentació, o no esmenen els defectes
després de requerits en el termini màxim i improrrogable de deu dies, se’ls tindrà per
desistits de la seua sol·licitud.
Huitena.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment:
L’aprovació de les bases d’aquesta convocatòria, així com l’atorgament dels premis
correspondrà a la regidora delegada d’educació.
La valoració de les sol·licituds es realitzarà després de l’emissió dels corresponents
informes tècnics.
Els PREMIS s’atorgaran a qui haguera acreditat la condició de beneficiari/a concedint
70.- € a cadascun d’ells, i en cas que el crèdit fora insuficient per a atendre a la totalitat
de les sol·licituds presentades, s’estudiarà la possible ampliació del mateix. Si aquesta
opció no fóra viable, es repartirà equitativament la quantitat total de la Partida
Pressupostària entre el nombre total de beneficiaris/es.
Novena.- Justificació i pagament del PREMI:
Tenint en compte que la documentació que l’interessat ha presentat junt amb la
sol·licitud acredita la concessió del premi i l’objecte del mateix, no serà necessària la
seua justificació.
El pagament del PREMI es realitzarà per transferència bancària al número de compte
indicat en la sol·licitud. El titular pot ser l’alumne/a beneficiari/a si disposa de núm. de
compte bancari o en cas contrari el titular serà el pare/mare de l’esmentat alumne/a.
Desena.- Resolució:
El termini màxim per a la resolució i publicació del procediment serà de tres mesos des
de l’inici del termini per a la presentació de les sol·licituds.
Les resolucions corresponents i les llistes definitives dels alumnes beneficiaris es
publicaran en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament en la data següent a la de la seua
aprovació per l’òrgan competent.
La resolució posa fi a la via administrativa i podran ser recorreguts en les formes i
terminis previstos en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
Onzena- Facultats:
L’Ajuntament d’Altea es reserva el dret d’interpretar, modificar o anul·lar en el seu cas,
el contingut de les presentades bases.
Altea 30 de maig de 2019.
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