
 

 
 
 
 

 
Educació 

Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la ciutat  
 
La Rasa, 24  
08221 Terrassa 
Tel. 93 7803511 
educacio@terrassa.cat 
www.terrassa.cat/educacio 

 

   
 

 
BEQUES D'ESTUDI PER A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA  

 
BASES PER AL CURS 2016-17  

 
L'Ajuntament de Terrassa ha decidit convocar, per a aquest curs 2016-17 beques d’estudi 
adreçades als estudiants de la ciutat, segons el detall i la quantia següents: 
 
• 22 beques de 700 € cada una, a adjudicar per la Comissió de Selecció entre les   
sol.licituds presentades per alumnes que estiguin realitzant els següents estudis 

 
. 4t curs d’ESO 
. Últim curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà 

 
• 15 beques de 950 € cada una, a adjudicar per la Comissió de Selecció entre les 
sol.licituds presentades per alumnes que estiguin realitzant els següents estudis 

 
      . 2n curs de  Batxillerat 
      . Últim curs de Cicles Formatius de Grau Supe rior 
      . Últim curs de Grau Professional de Música. 

 
CONDICIONS 
 
Les condicions per a sol·licitar ser admès/a al concurs per a la concessió de les beques són les 
següents: 
 
• Residir a Terrassa. 
• Cursar els estudis en un centre de secundària o conservatori de Terrassa. 
•  No haver gaudit  d'aquesta beca amb anterioritat. 
• Continuar estudis el proper curs escolar 2017-18 que siguin de nivell superior als actuals. 
• Aportar la documentació requerida, en el termini establert. 
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 
 
• Autorització signada per tots els membres de la unitat familiar, perquè l’Ajuntament pugui  

                       consultar a l’Agència   Estatal  d’Administració  Tributària  les dades relatives  al nivell de    
                       renda. 

• En el cas de no  signar l’autorització  anterior, s’haurà de presentar la declaració de renda  
de l’any 2016 de tots els membres de la unitat familiar o certificat d’hisenda si s’està 
exempt de fer la declaració, juntament amb la documentació acreditativa dels ingressos. 

• Certificat de la Secretaria del Centre en el qual consti el currículum acadèmic de l’etapa, 
amb les qualificacions numèriques obtingudes, inclòs el curs 2016-17, així com també la 
nota mitjana del currículum. 

• Resguard de la matrícula per al curs 2017-18 
 
El Servei d’Educació farà la consulta de dades al Padró Municipal d'Habitants a fi i efecte de comprovar 
la residència de tots els membres de la unitat familiar de la persona sol·licitant. 
 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE LES SOL·LICITUDS  
 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar en l’imprès normalitzat que estarà a disposició dels 
sol·licitants a les oficines del Servei d’Educació de l’Ajuntament o bé descarregant-lo des del 
web de la Seu electrònica: seuelectronica.terrassa.cat. 
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent, s'hauran de presentar al 
Registre del Servei d’Educació de l’1 al 15 de setembre  de 2017 
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També es poden presentar per internet a través del formulari de la Seu Electrònica  si disposeu 
de certificat digital per tal de signar electrònicament la sol·licitud i adjuntant la documentació 
requerida al formulari. 
 
 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
La Comissió de selecció estarà integrada per les persones següents: 
 
President:   . L'Alcalde-President 
 
Vocals:        . La Regidora d'Educació. 
            . 1 Director/a d'Instituts públics. 
                    . 1 Director/a d’escoles de primària públiques 
                    . 2 Directors/es de centres privats concertats. 
            . El  Director del Servei  Educatiu del Vallès  Occidental. 
                    . La responsable de Promoció Educativa del Servei d'Educació.    
                    
Secretari:    . El Director de Serveis d’Educació 
 
BASES DE SELECCIÓ  
 
Per a la concessió de les beques, la Comissió tindrà en compte les condicions següents: 
• L’expedient acadèmic de les persones sol·licitants.  
• En condicions d’igualtat d’expedient es tindrà en compta la renda més baixa.  
• Quedaran fora del concurs per a la concessió de les beques, aquelles persones amb una 

renda per càpita superior a  25.000€.  
 

 
  Observacions:  
 
Els i les estudiants, als quals la Comissió de Selecció hagi atorgat les beques, hauran 
d'acreditar documentalment, sempre i quan no ho hagin fet amb la presentació de la sol·licitud, 
que continuen estudis superiors als actuals el proper curs 2017-18, mitjançant la presentació 
del resguard de matrícula a les dependències del Servei d’Educació abans del 29 de 
setembre de 2017 . Si no compleixen aquest requisit indispensable per tenir dret a rebre la 
beca, s'entendrà que renuncien a aquest ajut i es concedirà al/la següent estudiant 
seleccionat/da per la Comissió de Selecció en atenció als criteris que fixen aquestes bases. 
 
Les bases, els impresos i la informació sobre la tramitació està publicada a la Seu Electrònica de 
l'Ajuntament de Terrassa, https://seuelectronica.terrassa.cat/. També podeu accedir a través del web del 
Servei d’Educació: www.terrassa.cat/educacio 
 
                                        Terrassa, 1 de setembre de 2017 
 
 
 
 
 
                                                        Jordi Ballart 

                                                                  L’Alcalde-President  


