
BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

CURS 2018-2019

1.- PRESENTACIÓ.

La detecció de situacions de limitació econòmica que afecta en aquest moment a un gran nombre

de famílies, fa necessari l'impuls de mesures que, en el possible, permetin als joves la millora del

seu nivell acadèmic com a pas previ per assolir millors oportunitats d'inserció laboral.

Així, si bé per a estudis obligatoris ja existeixen diversos ajuts de suport a aquestes famílies,

finalitzat el cicle, aquells joves que volen prosseguir amb la seva formació troben dificultats per al

finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu.

Així, des de Càritas Arxiprestat, la Fundació Ciutat de Valls, amb la col·laboració de l'Ajuntament

de Valls  s'han elaborat aquestes bases que pretenen oferir la possibilitat de donar opcions per a

continuar un pla d'estudis més enllà de l'obligat, basant-se en dos paràmetres: l'historial acadèmic

de l'alumne i la situació econòmica del nucli familiar, com a eixos per avaluar aquells que en

podran ser beneficiaris.

2.- OBJECTE     DELS     AJUTS.  

L'objecte dels ajuts és l'atorgament de suport econòmic per al finançament de despeses derivades

de la continuïtat en el procés formatiu per al curs 2018-2019.

3.- CRITERIS     PER     A     LA     SELECCIÓ     DE     CANDIDATS     PER     A     L'ATORGAMENT      D'AJUTS.  

Aquells alumnes interessats en acollir-se als ajuts objecte d'aquestes bases hauran de complir els

requisits següents:

1) Joves  empadronats al municipi de Valls, nascuts a partir de l'1 de gener de 1993 

2) Alumnes que cursin Batxillerat, CFGM, CFGS, CAS o PFI el curs 2018-19.

3) El nivell d'ingressos del nucli familiar no podrà superar en cap cas, dues  vegades

l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), incrementat un 30% per el primer membre

addicional, i 15% a partir del segon membre addicional, especificat a l'annex 1.

4) Requisit acadèmics: 

- Haver superat el nivell anterior en la seva totalitat el curs 2017-18.  Els alumnes que han cursat

4t. d'ESO cal que hagin obtingut el GES. Excepcionalment els alumnes que no hagin superat el

nivell en el curs immediatament anterior i els alumnes que cursin PFI el curs 2018-2019 podran

presentar la sol·licitud d'ajut a la convocatòria del setembre.
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- Estar matriculat del curs sencer 2017-2018.

1a     Convocatòria  .

Es podran acollir en aquesta primera convocatòria els sol·licitants que hagin aprovat tot el nivell al

juny o haver obtingut el certificat de GES. Podran accedir a primera convocatòria els alumnes que

provinguin dels següents estudis: ESO, CFGM, CFGS, Batxillerat o CAS.

2a     Convocatòria.   

Es podran acollir  a aquesta convocatòria  els  alumnes que hagin aprovat  tot  el  nivell  del  que

provenen entre juny i setembre, que l'hagin aprovat en la seva totalitat en un curs anterior o que

cursin  PFI  el  curs  2018-2019. Podran  accedir  a  la  segona  convocatòria  els  alumnes  que

provinguin dels següents estudis: ESO, CFGM, CFGS, Batxillerat, CAS o PFI.

- Es resoldrà en 2 convocatòries, aplicant el criteri de concurrència competitiva.

- Les sol·licituds de la segona convocatòria estaran condicionades a què quedi pressupost restant

de la 1a convocatòria i s'aplicaran criteris econòmics (segons el nivell d'ingressos) per a la seva

resolució.

4.- DOCUMENTACIÓ     NECESSÀRIA     PER     A     LA     TRAMITACIÓ     DE     LA     SOL.LICITUD.  

1) Model normalitzat de sol·licitud. (annex 2).

2) Certificat original de convivència actualitzat que acrediti la residència al municipi de Valls.

3) Fotocòpia del llibre de família acompanyat de l'original.

4) Certificat emès pel centre on ha cursat estudis en el qual s'especifica els estudis realitzats

el curs  2017/18, el grau d'assoliment dels continguts i la nota mitjana obtinguda. El mateix

en cas que els estudis s'hagin fet en cursos anteriors (annex 3).

5) Família monoparental:  còpia  de  la  sentència  de  separació  o  divorci  amb  el  conveni

regulador i/o targeta de família monoparental.

6) Còpia, acompanyada de l'original de la declaració de la renda corresponent a l'exercici

2017  de tots els membres del nucli de convivència majors de 18 anys, o certificats

demostratius de la totalitat d'ingressos del nucli familiar (segons es detalla en el punt 7).

7) En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o, en cas de canvi de la situació

econòmica:

 Certificat positiu o negatiu d’ingressos

 Justificant de pensions actuals

 Fotocòpia dels contractes temporals i nòmines corresponents.

 Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
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 Altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar la situació econòmica

de la unitat familiar.

       8) Còpia del resguard de la matrícula en cas que els estudis es realitzin en un altre municipi.

5.- CONSTITUCIÓ     DEL     JURAT      AVALUADOR.  

El jurat avaluador estarà format per 1 representant de Càritas  Arxiprestal, 1  representant de la

Fundació Ciutat de Valls, 1 representant electe de l'Ajuntament de Valls. Igualment, la tècnica de

la Regidoria d'Ensenyament, un representant del Servei de Joventut i la Tècnica de Pla d'Inclusió

assistiran a les deliberacions del jurat i donaran el suport tècnic que sigui requerit. 

La resolució emesa pel jurat avaluador és irreversible i no es contempla la possibilitat de recurs

vers el dictamen emès. Es comunicarà a la totalitat dels sol·licitants la resolució adoptada pel

tribunal amb caràcter individual.

6.- AVALUACIÓ DELS   AJUTS     I     IMPORTS.  

Els ajuts individuals per a estudis postobligatoris, a atorgar mitjançant concurrència competitiva,

es calcularan tenint en compte la tipologia de despeses d'acord amb la relació següent:

 Valoració sobre el cost escolarització  de 1r i 2n de batxillerat: 250€

 Valoració sobre cost escolarització per a 1r i 2n de CFGM:  200€

 Valoració sobre cost escolarització per a 1r . 2n. de CFGS:  250€

 Valoració sobre cost escolarització Curs d'Accés a Cicle Superior: 250€

 Valoració sobre cost escolarització PFI: 200€

 Valoració sobre  barems addicionals per  costos de desplaçament fora del municipi: 200€

per desplaçaments fora de la comarca, i 100€ per desplaçaments dins de la comarca. 

7.- TRAMITACIÓ     DE     SOL.LICITUDS.  

Els interessats en acollir-se als ajuts oferts, hauran de presentar les corresponents sol·licituds,

acompanyades amb la documentació que s'ha relacionat en l'apartat 4, a la Regidoria de Joventut

(tel 977609849),  a l'Espai Ca Creus, C/ Sant Pere, 2 de Valls.
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El termini per a la presentació de les sol·licituds  és: 

1a     convocatòria     del 16 al 27 de juliol  

Es farà una resolució provisional en data 10-08-18 i en cas de requerir més documentació, es

podrà presentar fins el 7 de setembre. Passada aquesta data, si no ha presentat la documentació,

serà exclòs de la 1a convocatòria.

2a     convocatòria     del   12 al 25 de setembre  

S'efectuarà resolució provisional en data 5-10-18. En cas de requerir més documentació, aquesta

es  podrà  presentar  fins  el  19  d'octubre.  Passada  aquesta  data,  si  no  s'ha  presentat  la

documentació, serà exclòs de la convocatòria.

Només es podrà presentar una única sol·licitud.

8.- ATORGAMENT     DE     L'AJUT.  

Emès el dictamen per part del jurat avaluador, es comunicarà als interessats el seu atorgament.

Així, per a fer efectiu el pagament, caldrà la presentació del justificant demostratiu d'haver-se fet

efectiva la matriculació de l'alumne beneficiari per al curs  2018-2019 i document acreditatiu de la

identitat del sol·licitant (DNI o NIE).

La resolució serà emesa: 

1a convocatòria) fins 28 de setembre.

2a convocatòria) fins 9 de novembre

Pressupost:

 Càritas Arxiprestal: 4.000€

 Fundació Ciutat de Valls: 2.000€

 Serveis Socials, mitjançant PLICS: 4.000€

8.1 Revocació de l'ajut

Es podrà revocar l'ajut en els següents casos:

a) Anul.lació de matrícula

b) No assistència al curs del qual s'ha matriculat per al curs 2018-2019.
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Annex 1. Taules barems econòmics:

Dues vegades I'IRSC (7.967,73 euros anuals), més un  30% de la base  per el primer membre

addicional, i 15% més a partir del segon membre addicional. 

1 membre Família 2 
membres

Família 3 
membres

Família 4 
membres

Família 5 
membres

Família 6 
membres

Anual 15.935,46 € 20.716,09 € 23.823,50 € 27.397,02 € 31.506,58 € 36.232,57€
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