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Exp: 15505/2020/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),
C E R T I F I Q U E:Que el Ple d’esteAjuntament en sessióOrdinària i celebrada en
primera convocatòria, el 03/12/2020, en tràmitOrdinari, va adoptar l’acordsegüent:
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
5.01. 15505/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
SOBRE BEQUES UNIVERSITÀRIES.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'accés universal a l'educació universitària es configura com a una de les
fites més importants alhora de democratitzar el coneixement i la formació en aquest
àmbit d'educació superior.
Aquesta universalització passa per garantir els mecanismes per a facilitar
l'accés i permanència i aprofitament dels estudis universitaris a totes aquelles
persones que vulguen cursar-los, independentment de les seues condicions personals,
socials o econòmiques.
Si parlem de l'accés a la universitat, a més dels processos d'acreditació i
accés als estudis universitaris, es troba una gran barrera econòmica en forma de taxes
i preus de matrícula, que dificulta a una nombre considerable de persones les
possibilitats d'iniciar aquests estudis.
Per a garantir que, tot i la situació econòmica de partida, es puga accedir
i romandre en condicions d'igualtat a la universitat, les beques d'estudi esdevenen una
ferramenta fonamental. Aquestes beques, convocades tant pel Ministeri com per la
Conselleria competents en universitats, i que cobreixen el preu de matrícula,
possibiliten la realització d'estudis universitaris a milers de persones que no poden fer
front al pagament de les mateixes.
En concret, les beques convocades per la Generalitat Valenciana, han
possibilitat que, en el curs 2019-2020, 3.443 estudiants hagen pogut cursar els seus
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estudis universitaris amb exempció de matrícula, d'acord amb la resolució de 19
d'octubre de 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
No obstant això, els terminis de resolució de les beques, que depen del
Ministeri, la Conselleria d'Universitats i innovació i les universitats provoquen incertesa
per als i les estudiants que no saben si podran fer front al pagament del seus estudis
A aquest efecte, i per a garantir que les beques universitàries es
concedisquen sempre en el curs acadèmic vigent, l'article 27 de l'ordre de 21/2016, de
10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la
realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana,
estableix un termini no superior des de la convocatòria fins a la resolució de les
persones beneficiàries de les mateixes.
Aquesta convocatòria, però, està a més condicionada als processos per a
la resolució de les beques que concedeix el Ministeri, ja que aquestes són
incompatibles amb les autonòmiques.
A més, durant aquest curs acadèmic 2019-2020, marcat per la pandèmia
de la COVID-19, els tràmits i procediments s'han endarrerit per la situació excepcional,
havent-se resolt les beques, de manera definitiva, en el mes d'octubre de 2020, 3
mesos després d'haver finalitzat el curs.
Perquè les beques siguen un element que assegure la possibilitat
d'estudiar en la universitat a qui més ho necessita, cal que aquestes, així com els seus
procediments de concessió, donen certeses a l'alumnat, i per això cal dedicar esforços
a millorar la tramitació de les mateixes, pensant sempre en garantir eixe accés
universal als estudis superiors.
És per això que presentem la proposta de resolució següent:
PROPOSTES D'ACORD
El plenari de l'Ajuntament de Torrent insta al Consell a:
PRIMER. Fer una revisió, en col·laboració amb les Universitats
públiques, dels tràmits i gestions vinculades al procediment de sol·licitud, tramitació i
concessió de les beques universitàries, amb l'objectiu d'agilitzar el mateix i finalitzar-lo
en compliment dels terminis vigents en l'ordre de convocatòria.
SEGON. Convocar les beques universitàries sempre durant les primeres
setmanes del curs acadèmic, en un termini no superior al 30 de novembre.
El plenari de l'Ajuntament de Torrent insta al govern d'Espanya a:
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TERCER. Agilitzar la tramitació i concessió de les beques universitàries
competència del Ministeri, per tal de facilitar i agilitzar la gestió i atorgament de les
beques autonòmiques".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
I, perquèaixí conste i alsefectesescaients, expedisc este certificat,
condicionatals termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decretnúm.1661 de 14/04/2020)
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