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Interessat de l'expedient

Assumpte

SALOU AJUNTAMENT

APROVACIÓ INICIAL, SI S' ESCAU, DE LES
BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA
CONCESSIÓ
DE
LES
BEQUES
UNIVERSITÀRIES 2015.

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE
2015, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
401.- APROVACIÓ INICIAL, SI S' ESCAU, DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER
A LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES UNIVERSITÀRIES 2015.
Identificació de l’expedient: Bases específiques i convocatòria
procediment d’atorgament de les beques universitàries 2015.

que han de regir el

Exp. Núm.: 1357/2015
Tràmit: Proposta de resolució.
Fets
1. Com cada any i amb la consciència de la importància que té l’educació dels joves en el
desenvolupament de qualsevol població, des de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Salou es vol col·laborar amb els alumnes i les seves famílies, que han d’afrontar una despesa
considerable quan els seus fills decideixen anar a la Universitat.
2. Aquestes beques tenen com a objectius principals premiar i encoratjar als estudiants a
esforçar-se dia a dia, sinó també aquells que pateixen una situació complexa, a causa de les
dificultats econòmiques i familiars, aspectes que han adquirit una gran rellevància en aquests
moments de crisi econòmica. Es tracta, per tant, d’atorgar el suport necessari als nostres joves
perquè segueixin formant-se i que es valora el seu ànim d’afany i superació.
4. El tècnic de l’àrea d’ensenyament en data 16 d’abril ha emès l’informe.
5.
L’ 11 de març de 2015, l’interventor de fons certifica que hi ha crèdit adequat i suficient
per atendre aquesta despesa inclosa en la programació de les activitats d’estiu que porta a terme
la Regidoria de Cultura, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses 14
320 48100 – Premis i beques - , número d’operació definitiva 220150003659.
Fonaments de Dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), els preceptes bàsics de la
qual són aplicables a totes les administracions públiques.
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2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25 de juliol de 2006).
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de
Bases de Règim Local.
4. L’activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques dels ens locals es troba
regulada als articles 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
5. El Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
6. La principal fórmula per al foment i promoció d’activitats socials per part dels ens locals és la
subvenció, regulada als articles 118 i següents del ROAS.
7. Decret de l’Alcaldia núm. 3296/2014, de data 20 de juny de 2014, de delegació de
competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local i a les Regidories.
Per l’ exposat,
Vista la proposta de la regidora delegada d’Ensenyament, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, el següent:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases específiques i la convocatòria per a la concessió de les
Beques Universitàries 2015, a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses 14
340 48100, per un import màxim de 10.260,00 euros.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOP i al Tauler d'Edictes
de la Corporació per un termini de vint dies hàbils. Durant aquest període restarà l'expedient a
disposició de qui vulgui examinar-lo, i presentar, si s’escau, les al·legacions pertinents. Si en
aquest termini no es presentessin al·legacions i/o reclamacions, les bases de referència
s’entendrien aprovades definitivament sense necessitat d’adopció d’un nou acord exprés.
Tercer.- Obrir el termini de presentació de sol·licituds a partir del dia 1 de juliol i fins el 6
d’octubre de 2015. En el cas que les Bases específiques no estiguessin definitivament aprovades i
es presentessin al·legacions a les mateixes, no es procediria a la valoració i concessió dels ajuts
fins que s'haguessin resolt aquestes i esdevinguessin definitives. De modificar-se substancialment
les bases es podrà deixar sense efecte el tràmit de presentació de sol·licituds, obrint-ne
seguidament un altre.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.

Atentament,

Secretari General
Salou, 26 de maig de 2015
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