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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

8190 Convocatòria d’ajuts econòmics concessió d’ajuts econòmics d’estudis superiors 2022 per
concurrència competitiva adreçats a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i
superior d’Alcúdia per al curs 2021/2022

1.   Dia 9 de març de 2020 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla Estratègic 2020-22, (BOIB 31 de dia 12 de març de 2020), en el qual hi
figuren les subvencions de -l'àrea gestora de Joventut- adreçats  als beneficiaris dels col·lectius d'estudiants universitaris i d'estudis superiors
d'Alcúdia,  emmarcat  dins  l'Objectiu  núm.  1  i  en  concret  a  la  Convocatòria  d'ajuts  econòmics  adreçats  a  estudiants  de  cicles  superiors
d'Alcúdia, mitjançant modalitat de concurrència competitiva.

2.  En data 9 de juny de 2021 l'Ajuntament en ple va aprovar la modificació de l'esmentat Pla estratègic de subvencions 2020-2022 (BOIB 84
de dia 26 de juny de 2021), possibilitant mitjançant vinculació de partides pressupostàries un increment de les dotacions econòmiques finals
destinades a aquests ajusts econòmics.

3.  Dia 23 de febrer de 2022 l'Ajuntament Ple va aprovar definitivament el pressupost municipal per a l'exercici 2022, en el qual hi figura la
partida JO 327 481 003 “Beques transport i llibres universitaris” per un import de 20.000,00 euros, (BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022).

4.  En data 5 de maig el plenari municipal aprova modificació pressupostària 09/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de
tresoreria per a despeses generals (BOIB núm. 75 de 9 de juny de 2022), amb un increment de la quantia econòmica general de les presents
convocatòries segons la relació següent:

Partida JO 327 481003 BEQUES TRANSPORT I LLIBRES UNIVERSITARIS

Crèdit inicial  20.000,00
Increment aprovat 15.000,00
Crèdit definitiu  35.000,00

5. En data 22 de juliol de 2022 el Delegat de Joventut emet provisió d'inici d'expedient de les convocatòries esmentades a l'encapçalament
d'aquest informe.

6. En data 12 d'Agost es realitza proposta d'aprovació de despesa “P” de les convocatòries descrites anteriorment, les quan foren aprovades
en la mateixa data, segons relació següent:

Convocatòria Universitaris 2021-2022                                          ->  núm. Assent.: 008725    
Convocatòria Batxillerat-Formació Professional 202-2022          ->  núm. Assent.: 008726
Convocatòria Erasmus 2020-2022                                                 ->  núm. Assent.: 008727

Si  és  el  cas,  i  una  vegada  aprovada  per  l'òrgan  competent  les  bases  esmentades  i  prèviament  a  l'aprovació  i  publicació  de  les  distintes
convocatòries es remetria per fiscalització de la intervenció municipal (FASE A) els expedients corresponents.

7.    En  data  18  d'agost  de  2022  se  tramet  expedients  de  referència  al  tècnic  d'administració  general  del  Servei  Jurídic  de  l'Ajuntament
d'Alcúdia per tal que informi del procediment plantejat a les bases.

8. En data 8 de setembre de 2022 el Ple municipal acorda per unanimitat, aprovar la proposta relativa a l'aprovació de les bases reguladores
de subvencions de concurrència competitiva relacionades amb els ajuts econòmics estudis superiors 2022, ADREÇATS A ESTUDIANTS
DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D'ALCÚDIA PER AL CURS 2021/2022

9. En data 17 de  setembre de 2022  (Boib núm. 122) es van publicar  les Bases  reguladores de  subvencions de concurrència competitiva
relacionades amb els ajuts econòmic estudis  superiors 2022, adreçades a estudiants de batxillerat  i Formació professional d'Alcúdia curs
2021-2022.

10.    En  data  19  de  setembre  de  2022  s'inscriu  convocatòria  de  l'esmentada  convocatòria  a  la Base  de Dades Nacional  de  Subvencions
(BDNS) amb el codi d'identificació BDNS núm. 649066.
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11. En data 22 de setembre de 2022 s'emet informe favorable per part de la Secció de Joventut de l'Ajuntament d'Alcúdia sobre l'aprovació de
concessió  d'ajuts  econòmics  per  concurrència  competitiva    adreçades  a  adreçades  a  estudiants  a  estudiants  de  batxillerat  i  Formació
professional d'Alcúdia  curs 2010-2022.

12. En data 22 de setembre de 2022 s'emet informe favorable per part de la intervenció municipal sobre fiscalització prèvia subvencions en
règim de concurrència competitiva – aprovació de la despesa fase A- de la convocatòria d'ajuts concessió d'ajuts econòmics per concurrència
competitiva adreçades a estudiants de batxillerat i Formació Professional d'Alcúdia curs 2021-2022.

13. En data 27 de setembre de 2022 es signa Resolució d'aprovació de la convocatòria de concurrència competitiva relacionada amb els ajuts
econòmics  estudis  superiors  2022  adreçats  a  estudiants  de  batxillerat  i  cicles  formatius  de  grau mitjà  i  superior  d'Alcúdia  per  al  curs
2021/2022 (Ref. 2022/1603).

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b  i 20.8.a de  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte  de  la  convocatòria  el  text  complet  de  la  qual  pot  consultar-se  en  la  Base  de  dades  Nacional  de  Subvencions 
https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/teseonet/convocatoria/detalle?id=850626

De la mateixa manera, s'inicia el període de presentació de sol·licituds a partir del dia següent de la publicació del extracte del la convocatòria
al BOIB i durant els deu (10) dies hàbils posteriors, que literalment diu així:

“

EXTRACTE

Convocatòria d'ajuts econòmics concessió d'ajuts econòmics d'estudis superiors 2022 per concurrència competitiva adreçats a
estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior d'Alcúdia per al curs 2021/2022.

BDNS (Identif. 649066):  De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/teseonet/convocatoria/detalle?id=850626

Primer. Beneficiaris: 

Poden ser beneficiaris tots els estudiants que hagin cursat batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior i que no es poden realitzar
dins el municipi d'Alcúdia durant el curs 2021/2022, i que compleixin amb els requisit establers a les bases.

Segon. Finalitat:

S'estableixen aquets ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic per a les despeses inherents que suposa pels estudiants de batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'Alcúdia la realització dels seus estudis fora del municipi.

Tercer. Bases reguladores: 

Bases reguladores per a la concessió de ajuts econòmics per a estudiants universitaris publicada en el BOIB núm. 122 de 17 de setembre de
2022.

Link Cat:

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2022/11626/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Link Cast:

https://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11626/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472

Quart. Import:

La dotació econòmica total per aquesta convocatòria per aquesta convocatòria d'ajuts econòmics per a batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà i grau superior serà de 11.000,00€.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a l'endemà de la publicació de la convocatòria al Bolletí Oficial de
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les Illes Balears (BOIB).

Sisè. Criteris d'atorgament

Una vegada assolits els requisits que es marquen a les corresponents bases, la quantia total destinada a cada ajut econòmic es determinarà en
dues fases:

1º QUANTIA INICIAL (QI)

És calcularà, dividint el total de crèdit pressupostari (11.000,00€) entre el nombre total d'assignatures matriculades i aprovades del conjunt de
sol·licituds presentades.

2º QUANTIA COMPLEMENTARIA (QC)

Si una vegada que s'hagi calculada la quantia inicial, quedàs romanent pressupostari en la fase (QI), es realitzarà una segona tabulació amb el
romanent existent a l'apartat anterior, seguint els mateixos criteris de l'apartat anterior, és a dir:

És  calcularà,  dividint  el  total  del  romanent  existent  a  l'apartat  anterior  entre  el  nombre  total  d'assignatures matriculades  i  aprovades  del
conjunt de sol·licituds presentades.

QUANTIA FINAL (QF)

El còmput de la quantia  total final (QF) de cada ajut econòmic es determinarà atenent  la Quantia Inicial (QI) estipulada,  i   arribat el cas
d'existir romanent, amb el sumatori dels apartats Quantia Inicial (QI) més la Quantia Complementaria (QC),

LIMITACIONS DE QUANTIES

Limitació primera: Atenent el que es disposa als requisit de la present convocatòria, per part del sol·licitant d'haver-se matriculat i assolir un
aprovat d'un mínim de 3 assignatures en cas de batxillerat i de 2 assignatures  (o bé el pràcticum formatiu en centres de treball ) en el cas de
formació professional durant el curs acadèmic 2021/2022

 Es determina una quantia màxima destinada a cada sol·licitud acceptada a la present convocatòria, independentment deLimitació segona:
les assignatures matriculades i aprovades en cada cas per part del alumne de 365€.

“

Alcúdia, en data de la signatura (27 de setembre de 2022)

El batle
Domingo Bonnin Daniel
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