ANUNCI

L’Alcaldia del Morell, mitjançant Decret 19/2016, de 18 de gener, ha adoptat les
següents resolucions:
ANTECEDENTS
1.1 El Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió de 28 d’abril de 2015, va aprovar les
bases reguladores de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà.
1.2 Les esmentades beques van ser sotmeses a informació pública a través de la
inserció del corresponent edicte al taulell d’edictes i al Butlletí Oficial de la província núm.
109, de 12 de maig de 2015.
1.3 Al BOP núm. 161, de 13 de juliol de 2015, es donava publicitat de l’aprovació
definitiva de les bases i al BOP núm. 235, de 10 d’octubre de 2015 es donava publicitat
de la convocatòria.
1.4 Durant el termini de presentació de sol•licituds s’han presentat les mateixes.
1.5 El 18 de gener de 2016 es constitueix el jurat per elaborar una proposta de resolució
per elevar-la a l’Alcaldia.
2. FONAMENTS DE DRET
Bases de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
2.1 La base primera estableix l’objecte de la Beca de recerca i investigació
mediambiental Xavi Catà, la qual té la consideració de subvenció.
2.2 La consignació pressupostària continguda en l’aplicació 1/920/780.04 de 4.000,00 €
del pressupost prorrogat de l’Ajuntament del Morell de l’exercici 2015 és adequada i
suficient per atendre la despesa.
2.3 Examinada la documentació aportada pels sol•licitants de la beca, es conclou que
tots els sol•licitants compleixen amb la base tercera.
2.4 De conformitat amb les bases primera i setena, el jurat ha valorat que dels projectes
presentats el que més mereix la qualificació com a beneficiari de la I Beca de Recerca i
Investigació Mediambiental Xavi Catà és el del senyor Joan Pons Solé, que presenta la
proposta “L’impacte dels serveis ambientals dels ecosistemes en el benestar de les
persones a la Vall del Francolí”.

3. RESOLUCIONS
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Atorgar la I Beca de Recerca i Investigació Mediambiental Xavi Catà al senyor
Joan Pons Solé.
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords als interessats.
Tercer.- Donar publicitat d’aquests acords mitjançant mitjançant la seva publicació a la
Seu electrònica i als taulells d’anuncis físic i electrònic de l’Ajuntament del Morell.
El que es fa públic pel coneixement general.

El Morell, 19 de gener de 2016
El Secretari
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