AJUNTAMENT D’ALCOVER

BASES PER L´ATORGAMENT D´AJUTS PER A ESTUDIS POST- OBLIGATORIS
no Universitaris CURS 2018 – 2019

Article 1. Objecte
Conscients que l’educació és un aspecte molt important en el desenvolupament
personal i de tota la societat i coneixedors que la situació de limitació econòmica
afecta actualment a un bon nombre de famílies, es fa necessari disposar d’accions
orientades a afavorir la continuïtat de la formació dels joves del nostre poble.
Com que per estudis obligatoris existeixen ja alguns ajuts (menjador, llibres...)i el
propi Ajuntament d’Alcover cada curs co-financia el programa de reutilització de
llibres de l’Escola Mare de Deu del Remei, es vol crear un programa d’ajuts
econòmics per els ensenyaments de nivells post-obligatoris (BAT , Graus de F.
Professional...) adreçats als estudiants alcoverencs i basant-nos en tres
paràmetres:
- Historial acadèmic de l’alumne/a.
- Situació econòmica del nucli familiar.
- Desplaçament a altres localitats per cursar els seus estudis en centres
d’ensenyament públics, que no s’imparteixen a Alcover.

Article 2. Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els alumnes que compleixen els següents requisits:
- Les persones físiques que porten empadronats a Alcover com a mínim 2
anys a 30 de maig de 2018.
- Haver nascut a partir de l’1 de gener de 1999.
- Haver cursat estudis com a mínim de 4t d´ESO (Ensenyament obligatori) a
l’ Institut Fonts del Glorieta d’Alcover.
- Haver aprovat totes les assignatures de l’últim curs realitzat.

Article 3. Terminis
Per al curs escolar 2018-2019, el termini de presentació de les sol·licituds serà del
25 de juny al 16 de juliol de 2018, ambdós inclosos, a l’Ajuntament d’Alcover i/o
l’Institut.
En cas de quedar beques sense assignar s’obrirà un termini fins el 20 de setembre
per alumnes que hagin superat les proves/recuperacions de setembre.

Article 4. Import dels ajuts
L’import dels ajuts pel curs 2018-2019 serà de 10 beques de 250€ cada beca, per
un import total de 2500€.
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Article 5. Documentació obligatòria
-

Imprès de sol·licitud normalitzat on consti les seves dades i les de tots els
integrants del seu nucli familiar.
Còpia del DNI del sol·licitant i familiars de 1r grau (pares).
Certificat del centre amb les notes de l’últim curs i amb indicació de la nota
mitjana assolida.
Documentació dels ingressos familiars de tots els membres de la família que
acrediti el nivell de renda i patrimoni de l’any anterior. Si no es disposa
d’aquesta documentació caldrà que aporti informació fefaent sobre la
situació econòmica de la família. També es pot aportar certificació dels
Serveis Socials de la situació socioeconòmica general. Si algun membre del
nucli familiar rep qualsevol tipus d’ingrés corresponents a rendiments no
contributius (atur, PIRMI, pensions, ajuda a la discapacitat...) caldrà que
aporti la documentació corresponent.

Article 6. Documentació addicional
-

Títol família nombrosa
Títol família monoparental
Certificat de discapacitat d’algun membre de la família

Article 7. Requisits econòmics
Per tenir accés a l’ajut la renda de la unitat familiar del sol·licitant no podrà superar
els llindars següents
Famílies d’un membre (+sol·licitant)
19.950 €
Famílies de dos membres (+sol·licitant)
30.213,70 €
Famílies de tres membres (+sol·licitant)
36.750 €
Famílies de quatre membres (+sol·licitant)
43.680 €
Famílies de cinc membres (+sol·licitant)
48.225 €
Famílies de sis membres (+sol·licitant)
52.500 €
Famílies de set membres (+sol·licitant)
54.915 €
A partir de set, s’afegiran 3.675 euros per cada membre computable.
La renda neta familiar s’obtindrà per la suma dels ingressos dels membres
computables de la unitat familiar durant l’any anterior (2017). En el cas dels
ingressos obtinguts pels membres que no siguin el cap de la unitat familiar o el seu
cònjuge només es computarà el 50 %.
Són membres computables el pare, la mare o el tutor legal, el /la sol·licitant, els
germans/nes menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar a 31-12-2017 i
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els de més edat si presenten alguna disminució, així com els ascendents dels pares
que justifiquin residir al mateix domicili amb un certificat municipal.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considera membre computable el
que no convisqui amb el sol·licitant, sens perjudici que a la renda familiar s’inclogui
la seva aportació econòmica. Té la consideració de membre computable el nou
cònjuge o parella que convisqui al domicili familiar
En tot cas es dividirà la suma de la renda neta familiar pel nombre de membres
computables, segons ja s’ha explicitat
La ocultació o falsificació de dades pot cancel·lar l’ajut

Article 8. Criteris de Valoració
-

Acadèmics

9 o més 4 punts
de 8 a 8,99 3 punts
de 7 a 7,99 2 punts
de 6 a 6,99 1 punt

o
o
o
o
-

Econòmics - Nivell d’ingressos (total rendes/ núm. de membres familiars), (0
a 3).
Feta la divisió de la suma de la renda familiar/ nombre membres
computables s’ordenaran de menys a més i s’atorgarà una puntuació
decreixent en 0, 25 a cada resultat començant pel valor 3 punts.

o

-

Factors socials complementaris
Família nombrosa o monoparental
Discapacitat (major del 32%)
Desplaçament fora municipi

o
o
o
-

- Nota mitja de l´últim curs realitzat (0 a 4)

(0,50) punts
(0,50) punts
(0 a 2) punts

Factor de desplaçament
1 punt, fins a 10 Km.
(sempre que els estudis a realitzar no
s’imparteixin a Alcover).
2 punts , més de 10 km.( sempre que els estudis a realitzar no
s’imparteixin a Alcover o a Valls).

o
o

S’ordenaran els expedients segons la suma de la seva valoració numèrica i
s’atorgaran les ajudes fins esgotar el pressupost si hi ha sol·licituds.

Article 9. Constitució del jurat ( membres del Consell escolar Municipal)
-

Acadèmics; Director i un professor de l’Institut, i Director/a de
l’Escola de Primària.
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- Ajuntament: Funcionari/a municipal que actuarà com a secretari/ària.
- AMPA : Un membre de l’AMPA del Consell Escolar.
Article 10. Difusió
La difusió d’aquestes bases es realitzarà des del propi ajuntament i de l’Institut
FONTS DEL GLORIETA.

Article 11. Marc legal
Les dades només podran ser utilitzades per l’adjudicació i gestió dels ajuts i seran
tractades amb caràcter confidencial.
Per efectuar el pagament caldrà la justificació demostrativa d’haver fet efectiva la
matriculació pel curs 2018-2019 de l’alumne beneficiat.
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SOLICITUD D’AJUTS ESTUDIS POST-OBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS
CURS 2018-2019
DADES ALUMNE SOL·LICITANT
NOM COGNOMS:_____________________________________________________
DNI:_______________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT:_________________________________________________
DOMICILI___________________________________________________________
TELEFON___________________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC:________________________________________________
ESTUDIS REALITZATS (últim curs)_______________________________________
ANY__________________CENTRE_______________________________________
ESTUDIS A REALITZAR CURS 2018-2019__________________________________
CENTRE______________________________LOCALITAT_____________________
PERSONES QUE FORMEN PART DEL NUCLI FAMILIAR
Nom i Cognoms
DNI
Parentiu

Edat

Estat
civil

Professió

Total ingressos
Total membres nucli
familiar
Declaració conforme són reals les dades aquí consignades
El sol·licitant:

Data:

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació que es detalla a les bases de la
convocatòria.
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