CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES MEMORIAL JOSEP HOMS PER
AL CURS 2017-2018
1. Objecte
L'objecte d'aquestes beques és el de sufragar part de la matrícula universitària dels/ de les alumnes beneficiaris/àries.
2. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes beques els alumnes de l'Escola Municipal del Treball que esti guin cursant el darrer curs de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), o de 2n de Batxillerat, que vul guin 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. Bases reguladores
Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2016 es van aprovar les bases regulado res de les beques Memorial Josep Homs, publicades al B.O.P. de Barcelona de 8 de juny de 2016, el text
de les quals es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser apro vades mitjançant acord del Ple de la corporació de 28 de febrer de 2006, pel qual s'aprova l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, publicada en el BOPB núm. 130 del dia 1 de juny
de 2006, i modificada per acord Plenari de data 25 de maig de 2010, publicat al BOPB de data 10 de gener de 2011.
4. Quantia total màxima a atorgar i consignació pressupostària.
L'import màxim que es destinarà aquest any 2018 per a l'atorgament de les beques objecte d'aquesta
convocatòria serà de 4.000,00 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària J4101/32620/48100.
S'atorgaran un màxim de quatre beques, per un import de 1.000,00€ cadascuna.
5. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 19 de juny de 2018 a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPB.
6. Òrgan competent per a l'atorgament
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les beques Memorial Josep
Homs serà el regidor delegat d’Educació.

7. Termini de resolució i notificació
El termini per a l’atorgament de les beques serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data
de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les beques, aquestes seran notificades als interessats en el termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.
8. Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.
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 a la seva notificació.
9. Justificació i pagament
Per a la justificació de la beca es requereix que els/les beneficiaris/àries presentin al registre general de
l'Ajuntament de Granollers, com a màxim el dia 31 d'octubre de 2018, el comprovant de pagament de la
matrícula universitària i l'imprès de dades bancàries.
El pagament de la beca es realitzarà un cop presentada la justificació corresponent.

