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LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data
16/03/2017, va aprovar per unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.3.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT, QUE ELEVA A LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA
QUE REGEIX LA CONCESSIÓ DELS PREMIS PER ALS TREBALLS DE RECERCA
2017.

Aquestes bases van ser publicades en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), en la pàgina web www.alcanar.cat, seu
electrònica de l’Ajuntament d’Alcanar, a l’etauler i tauler d’anuncis de la Corporació
(Codi identificador BDNS: 305318). I sotmeses a informació pública en el BOPT núm.
90, de data 11 de maig de 2016, termini durant la qual no s’hi van formular
reclamacions ni al·legacions.
Atès que cal aprovar una nova convocatòria per a l’exercici 2017, perquè els
estudiants que hi estiguin interessats puguin presentar els seus treballs de recerca, al
qual poden participar els estudiants que estiguin cursant 2n de Batxillerat, que hagin
dut a terme el seu treball de recerca sobre alguna temàtica d’àmbit local i/o aplicable
directament al municipi d’Alcanar.
Per tot això, a proposta de la regidoria d’Ensenyament la Junta de Govern Local, per
unanimitat aprova l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. APROVAR la convocatòria que regula la concessió de subvencions per el
certamen de treballs de recerca i investigació d’Alcanar 2017, en el marc de les
bases que regeixen aquest certamen, les quals van ser publicades en el BOPT núm.
90, de data 11 de maig de 2016.
SEGON. ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds de participació
serà de 15 dies naturals, a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb exposició en el tauler d’anuncis de la
Corporació.
TERCER. PUBLICAR aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/04/2016, va aprovar i les bases del
certamen de treballs de recerca i investigació d’Alcanar, per a la concessió de premis
als millors treballs de recerca de batxillerat de temàtica local, d’àmbit científic i
tecnològic, d’àmbit social, lingüístic i artístic a Alcanar, per promoure i reconèixer la
tasca educativa.

Ajuntament d'Alcanar
QUART. TRAMETRE aquests acords a la regidoria d’Ensenyament (Pla Educatiu
d’Entorn), al departament d’Intervenció-Tresoreria i a l’Institut d’Estudis Secundaris
“Sòl-de-Riu”.
I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del
R.O.F., a Alcanar, document signat al marge electrònicament.
Vist i plau,
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