
BASES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LES BEQUES M EMORIAL JOSEP HOMS

1.- Objecte
L'objecte d'aquest  concurs és  l'atorgament  de beques per a estudis  superiors  a aquells  alumnes de
l'Escola Municipal del Treball (EMT) que vulguin continuar els seus estudis a la Universitat.

2.- Participants
Poden acollir-se a aquesta convocatòria aquells alumnes de l'EMT que estiguin cursant el darrer curs de
Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), o de 2n de Batxillerat,  que vulguin continuar els seus estudis a
la Universitat i destaquin com a millors alumnes en consideració al seu expedient acadèmic, a la seva
vàlua, i a la seva implicació en la vida acadèmica.

3.- Procediment del concurs
a) La convocatòria per a l'atorgament de les beques s'obrirà el mes d'abril de cada any, i el termini

per a la presentació de candidats serà fins al 20 de juny següent, un cop es conegui la intenció
dels alumnes de continuar o no amb estudis superiors.

b) Els candidats seran proposats pels diferents departaments i/o equips de professors, d'entre els
millors alumnes que vulguin continuar estudis superiors. 

c) El tutor haurà de presentar un informe sobre la vàlua del/de la candidat/a, el qual haurà d'anar
avalat pel Cap d'Estudis.

d) La resolució del concurs es produirà en el mes de juny, fent-se públic el dia de la festa de final de
Curs.

4.- Junta avaluadora
Els  guanyadors  del  concurs  seran  seleccionats  per  la  Junta  Avaluadora,  que  estarà  integrada  pels
membres següents:

• El Director de l'Escola Municipal del Treball, que actua com a President
• El regidor d'Educació o persona en qui delegui
• Un ex-professor de l'Escola Municipal del Treball
• Una persona relacionada amb el món del treball o amb l'activitat ciutadana, no vinculada amb

l'EMT.
• La senyora Fina Martí, qui actuarà com a Secretària 

5.- Criteris de valoració.
Per a l'avaluació de les candidatures es tindran en compte els criteris següents:

• L'expedient acadèmic de l'alumne/a
• L'informe sobre la vàlua del candidat/a emès pel tutor/a
• Es podran tenir en compte altres criteris de caràcter subjectiu a valorar per la Junta Avaluadora. 

6.- Veredicte
• La  Junta  Avaluadora  actuarà  de  forma  col·legiada  en l'adopció  de  les  seves  decisions  per

majoria de vots i farà les seves propostes en funció dels elements de valoració contemplats en el
punt 5. 

• En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President.
• Els membres de la Junta Avaluadora actuaran de conformitat amb els principis d'imparcialitat,

independència i objectivitat.



• La Junta Avaluadora es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri cap
de les propostes sigui prou interessant.

• El veredicte de la Junta Avaluadora serà inapel·lable.
• La Junta Avaluadora podrà preveure la designació d'aspirants suplents, elaborant-ne un llista, als

quals podrà atorgar la beca en cas de renúncia o revocació.
• La beca s'ha de recollir personalment el dia de l'entrega. Cas contrari s'entendrà que l'alumne/a

hi renuncia, i es procedirà al seu atorgament al candidat següent previst a la llista elaborada per
la Junta Avaluadora. 

7.- Premi
a) El premi es destinarà a sufragar part de la matrícula universitària de l'alumne/a
b) Anualment es concediran un màxim de quatre (4) beques.
c) L'import de cadascuna de les beques es fixarà a la convocatòria corresponent. 
d) L'import  de  la  beca  es  lliurarà  a  la  justificació  de  la  matrícula  universitària  de  l'alumne

adjudicatari.

8.- Revocació
L'adjudicació de la beca es podrà deixar sense efecte si l'alumne no iniciés els estudis universitaris, si els
abandonés durant el curs, o si els documents i les dades que serviren de base a la seva concessió
resultessin falsos. 

9.- Incompatibilitats
Les beques que s'atorguin seran incompatibles amb qualsevol altra ajuda, beca o subvenció que obtingui
l'adjudicatari amb la mateixa finalitat. 

10.- Justificació i pagament
a) Per a la justificació de la beca es requereix, genèricament que els beneficiaris aportin la següent

documentació, sens perjudici d'aquella altra documentació addicional que es pugui establir a la
corresponent convocatòria:

1. Comprovant de pagament de la matrícula universitària
2. Imprès de dades bancàries

b) El pagament de la beca es realitzarà un cop realitzada la justificació corresponent.

Disposició final
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i regiran indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l'òrgan competent. 


