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Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 25 de setembre de 2018, s’ha aprovat la següent: 
 
 
“CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’UN AJUT A 
L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA EN L’ESTUDI AL MILLOR ALUMNE QUE OBTINGUI EL 
TÍTOL D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) DURANT EL CURS 2017-2018 
 
Primer.- Bases reguladores  
Les bases reguladores d’aquest ajut són les publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 179 de data 17 de setembre de 2018. En aquestes es regulen detalladament el 
tots els aspectes relatius a la seva concessió. 
 
Segon.- Finalitat i objecte 
Aquest ajut es concedeix amb la intenció de premiar els alumnes del municipi amb un 
aprofitament acadèmic excel·lent, estimulant d’aquesta manera l’excel·lència acadèmica.  
 
S’atorgarà un sol premi al millor expedient d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), en règim 
de concurrència competitiva, podent quedar desert si no es compleixen els requisits de la 
convocatòria. 
 
Tercer.- Dotació econòmica del premi i crèdit pressupostari 
El premi únic ascendeix a la quantitat de 300,00 € (tres-cents euros), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 231 – 480.06 “Subvenció millor estudiant” del pressupost municipal per a l’any 
2018. 
 
Quart.- Beneficiaris, requisits i documentació acreditativa 
Podran ser beneficiaris d’aquest premi els estudiants que: 

- Hagin finalitzat els seus estudis d’ESO a la fi del curs 2017/2018. 
- Hagin obtingut en els estudis d’ESO una nota mitja final igual o superior a 8 punts en el 

conjunt de tots els cursos (de 1r a 4t). 
- Acreditin haver nascut al municipi de Botarell o estar empadronats en aquest com a 

mínim amb una antiguitat anterior al començament del curs acadèmic 2017/2018. 
 
El beneficiari, així com qui ostenti la pàtria potestat o guarda legal en cas que es tracti de 
menors, haurà de tenir els requisits exigits en l’article 13 de la Llei General de Subvencions 
38/2003, de 17 de novembre, i estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb la 
Hisenda Local. 
 
Cinquè.- Documents que han d’acompanyar la sol·licitud 
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels següents documents, que també serviran 
per acreditar el compliment dels requisits exigits: 

a) Sol·licitud degudament emplenada i formalitzada. 
b) Fotocòpia del DNI del sol·licitant i del representant legal en cas que sigui menor d’edat 
c) Certificat oficial, d’acord amb la normativa vigent, d’haver obtingut el Graduat en 

Educació Secundària Obligatòria, amb nota mitjana de tots els cursos (1r a 4t) en global, 
i desglossat per cursos per als supòsits de desempat. 

d) Número de compte bancari per fer-hi l’ingrés en cas de ser premiat. 
e) Declaració responsable del compliment dels requisits i de no trobar-se en cap de les 

prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
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Sisè.- Òrgans competents   
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Regidoria d’Ensenyament i 
Cultura de l’Ajuntament de Botarell, amb el suport de la Comissió Tècnica, i l’òrgan competent 
per a la seva resolució l’Alcaldia. 
 
Setè.- Termini i forma de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest procediment es fixa en quinze 
(15) dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per qualsevol dels mitjans 
previstos a la normativa sobre procediment comú de les administracions públiques. 
 
Vuitè.- Termini de resolució del procediment i publicació 
El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment serà de 3 mesos a 
comptar des de la publicació de la convocatòria, i el silenci administratiu tindrà efectes 
desestimatoris. Aquesta es publicarà al tauler electrònic d’anuncis i a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 
 
Novè.- Criteris de valoració 
A l’hora d’establir una prelació de les sol·licituds presentades, es tindrà en compte únicament la 
major qualificació final mitjana obtinguda durant el conjunt de tots els cursos d’ESO. En cas 
d’empat en la qualificació mitjana esmentada, es tindran en compte els següents criteris per a 
fer el desempat: 

a) La nota més alta en el 4t curs de l’ESO, i en cas que hi persisteixi l’empat: 
b) La nota més alta en el 3r curs de l’ESO. 

 
Desè.- Règim de recursos 
Contra la resolució que finalitzi el procediment, podrà interposar-se recurs potestatiu de 
reposició en el termini d’un mes, davant del mateix òrgan que la va dictar, o directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de 
dos mesos. Ambdós terminis es comptaran a partir del dia següent al de la publicació.” 
 
 
D’acord amb el resolent tercer del propi Decret de l’Alcaldia de 25 de setembre de 2018 
d’aprovació de la convocatoria, aquesta és un acte de tràmit qualificat en el procediment 
susceptible d’interposició de recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la 
publicació del seu extracte. 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 de l'endemà 
de la publicació del seu extracte. 
 


