ANUNCI

L’Alcaldia del Morell, mitjançant Decret 339/2014, de 30 de desembre, ha
adoptat les següents resolucions:
ANTECEDENTS
1.1 El Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió de 26 de juny de 2014, va aprovar les
bases reguladores de les beques universitàries de l’Ajuntament del Morell.
1.2 Les esmentades beques van ser sotmeses a informació pública a través de la
inserció del corresponent edicte al taulell d’edictes i al Butlletí Oficial de la província
núm. 154, de 5 de juliol.
1.3 Al BOP núm. 232, de 9 d’octubre, es donava publicitat de l’aprovació definitiva de
les bases i de la convocatòria.
1.4 Durant el termini de presentació de sol·licituds s’han presentat les mateixes.
Examinada la documentació aportada, s’ha atorgat el tràmit d’esmena de defectes, en
el qual s’ha esmenat les mancances en la documentació aportada.
1.5 El 30 de desembre de 2014 el Secretari – Interventor emet el corresponent informe.
1.6 El 30 de desembre de 2014 es constitueix la Comissió Avaluadora per elaborar una
proposta de resolució per elevar-la a l’Alcaldia.
2. FONAMENTS DE DRET
- Bases de la segona convocatòria de beques universitàries de l’Ajuntament del
Morell
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- 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
- 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
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
2.1 La base primera estableix l’objecte de les beques universitàries, les quals tenen la
consideració de subvenció. La base segona estableix la compatibilitat amb d’altres
línies d’ajut, sempre que no es superi el cost de l’activitat subvencionada.
2.2 La consignació pressupostària continguda en l’aplicació 7/11/23/780.03 de
12.000,00 € del pressupost de l’Ajuntament del Morell per l’exercici 2014 és adequada i
suficient per atendre la despesa.

2.3 Examinada la documentació aportada pels sol·licitants de la beca i complementada
en el tràmit d’esmena de defectes, es conclou que tots els sol·licitants compleixen amb

les bases quarta i cinquena.
2.4 De la valoració de la documentació aportada se’n dedueix la puntuació final que
obtenen cadascun dels sol·licitants i que dóna lloc als següents imports en l’assignació
individual de beques, d’acord a les bases de les mateixes:
BENEFICIARI
48.003.610-B
39.937.811-J
39.933.298-P
48.016.035-Q
39.940.078-A
39.937.075-J

IMPORT
1.000,00 €
777,84 €
1.000,00 €
777,84 €
1.000,00 €
1.000,00 €

2.5 El segon paràgraf de la base desena estableix que si el nombre d’ajuts no supera la
quantia màxima establerta en la base segona de la convocatòria, la resolució podrà
prorratejar l'import màxim a atorgar entre totes les sol·licituds presentades a les quals
se'ls concedeixi l'ajut, incrementant l’import màxim de 1.000,00 €.
La Comissió Avaluadora adopta aquest criteri, determinant els següents imports en
l’assignació individual de beques:
BENEFICIARI
48.003.610-B
39.937.811-J
39.933.298-P
48.016.035-Q
39.940.078-A
39.937.075-J

IMPORT
2.000,00 €
1.555,68 €
2.000,00 €
1.555,68 €
2.000,00 €
2.000,00 €

2.6 De les matrícules universitàries aportades se’n desprèn que alguns dels beneficiaris
de les beques universitàries de l’Ajuntament del Morell també poden acabar sent
perceptors d’altres línies d’ajuts sobre la matrícula. De totes maneres, de la
documentació aportada se’n dedueix que aquestes encara no han estat reconegudes i,
per tant, tampoc ingressades. Per tant, a reserva del reintegrament de l’excés de
finançament en la fase de justificació de la mateixa en cas que l’import dels ajuts
atorgats superi el de l’activitat subvencionada, s’atorga la subvenció pel seu import
íntegre.
3. RESOLUCIONS
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Estimar la sol·licitud de beca dels següents sol·licitants amb els següents
imports en l’assignació individual de beques:
BENEFICIARI
48.003.610-B
39.937.811-J
39.933.298-P

IMPORT
2.000,00 €
1.555,68 €
2.000,00 €

48.016.035-Q
39.940.078-A
39.937.075-J

1.555,68 €
2.000,00 €
2.000,00 €

SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords als interessats, significant que els estudiants
que resultin adjudicataris de la beca n’han de formalitzar la seva acceptació, en el
termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació de concessió, mitjançant la
signatura d’un document on es comprometi a complir les condicions generals
establertes en aquestes bases. En cas contrari, el beneficiari de la beca perdrà
automàticament aquesta condició.
TERCER.- Donar publicitat d’aquests acords mitjançant mitjançant la seva publicació a
la pàgina web www.morell.cat i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament del Morell.

El que es fa públic pel coneixement general.

El Morell, 30 de desembre de 2014
El Secretari – Interventor

Xavier Tardiu Bonet

