BASES DELS PREMIS A L’ALUMNAT D’IGUALADA
AMB MILLOR NOTA A LES PROVES P.A.U.

Objectiu dels premis
En l’actual context social i laboral, és essencial assolir un bon nivell formatiu, que
permeti al jovent accedir als estudis superiors més adequats a les seves preferències.
Per tal d’incentivar l’esforç en l’estudi, l’Ajuntament d’Igualada atorgarà un
reconeixement als/les tres estudiants que obtinguin millors qualificacions en les Proves
d’Accés a la Universitat (P.A.U.).

Requisits necessaris per optar als premis
Per optar al reconeixement cal :
-

Haver cursat 2n de Batxillerat en el curs 2013/2014
Estar empadronat a Igualada
Haver realitzat les proves de les P.A.U. en la convocatòria de juny de 2014

Selecció dels/les premiats/des
L’Ajuntament d’Igualada sol·licitarà informació de l’alumnat amb millors notes als
centres d’ensenyament on hi ha matriculats/des estudiants de la ciutat. En base a
aquestes dades, s’ordenaran per notes i s’escolliran els/les tres primers/es
classificats/ades, que rebran el reconeixement.

Dotació dels premis
L’Ajuntament d’Igualada, per Decret d’Alcaldia, atorgarà tres premis.
-

1r premi, a la millor nota de les P.A.U. d’Igualada. Valorat en 500,00 €

-

2n premi, a la segona millor nota de les P.A.U. d’Igualada. Valorat en 200,00 €

-

3r premi, a la tercera millor nota de les P.A.U. d’Igualada. Valorat en 100,00 €

En cas que, en alguna de les categories, hi hagués un empat en les qualificacions
obtingudes, es desempatarà tenint en compte la nota mitjana de batxillerat.

Característiques dels premis
L’import dels premis s’ha de destinar a despeses associades als estudis posteriors que
realitzi l’alumnat (llibres, material informàtic, programari, transport, cursos d’idiomes,
etc...).
Els/les estudiants guardonats/des i el departament d’Ensenyament i Universitats de
l’Ajuntament d’Igualada acordaran, de forma conjunta, a quines despeses es destina
l’import dels premis, en funció de les característiques de cada guardonat/da.

Lliurament de premis
Els premis es lliuraran a l’Ajuntament d’Igualada en el termini d’un mes des de la
realització de les proves.

Justificació dels premis
Una vegada efectuada la despesa prevista, els/les guardonats/ades presentaran els
justificants de despesa corresponents al departament d’Ensenyament i Universitats de
l’Ajuntament d’Igualada, a fi efecte de demostrar que la despesa acordada ha estat
realitzada. Per justificar les despeses es podran aportar factures o tiquets de caixa per
un import igual o superior al del premi.

Termini de justificació dels premis
El termini per realitzar la justificació del premi és de sis mesos des de la data de
concessió.

