CRITERIS
PER
A
L'ATORGAMENT
POSTOBLIGATORIS CURS 2013-2014

D'AJUTS

PER

A

ESTUDIS

1. Justificació
La situació de limitació econòmica que afecta en aquest moment a un gran nombre
de famílies, fa necessari l'impuls de mesures que permetin als joves la continuïtat i
millora del seu nivell acadèmic com a pas previ per assolir més i millors
oportunitats d'inserció laboral.
Si bé per a estudis obligatoris ja existeixen diversos ajuts de suport a les famílies,
finalitzats aquests, aquells joves que volen prosseguir amb la seva formació troben
dificultats per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés
formatiu.
Per aquest motiu Caritas Arxiprestat de l’Alt Camp, la Fundació Ciutat de Valls, els
ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de l’Alt Camp volen ajudar a les
famílies amb fills que estan o volen iniciar els estudis postobligatoris no universaris
a seguir 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 qui en podrà ser beneficiari.
2. Finalitat dels ajuts
La finalitat del Programa és donar suport econòmic a les famílies de la comarca,
excepte les de Valls, per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en
el procés formatiu dels seus fills, per al curs 2013-2014.
3. Criteris per a la selecció de candidats
Les persones que estiguin interessades a acollir-se al Programa d’ajuts hauran de
complir amb els requisits següents:
Joves empadronats a qualsevol municipi de l’Alt Camp, exclòs Valls nascuts a
partir de l'1 de gener de 1993.
Haver cursat estudis de 4t d'ESO, 1r curs de qualsevol grau mig o superior o
1r de batxillerat, en el curs 2012-2013.
Haver aprovat la totalitat de les assignatures del curs 2012-2013 al juny
Haver-ser matriculat als estudis de batxillerat o cicles formatius de grau mig
o superior, per al curs 2013/2014.
4. Documentació a presentar i termini
4.1 Les persones interessades a acollir-se al Programa d’ajuts hauran de presentar
la sol·licitud en model normalitzat acompanyada de la documentació especificada a
l’apartat següent, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt (Carrer Mossèn Martí, 3 de
Valls) en horari d’atenció al públic (8.30 a 14.30 h).
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4.2 La documentació a adjuntar serà la següent:
a) Certificat original de convivència actualitzat que acrediti la residència a
qualsevol municipi de l’Alt Camp.
b) Fotocopia del llibre de família acompanyat de l'original
c) Certificat original de notes del centre on s'ha cursat el curs 2012-2013 amb
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indicació de la nota mitjana assolida.
d) Resguard de la matrícula del curs 2013/2014
e) Còpia, acompanyada de l'original de la declaració de la renda corresponent
al darrer any fiscal de tots els membres del nucli familiar. Es considera nucli
familiar totes les persones residents al domicili majors d'edat i/o menors
d’edat que estiguin obligats.
En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o bé hi ha un canvi
de situació econòmica, documentació acreditativa d'ingressos de tots els
membres del nucli familiar:
Certificat de l’OTG, positiu o negatiu d’ingressos
Justificant de pensions actuals
Fotocòpia dels contractes temporals i nòmines corresponents.
Informe de vida laboral
Altres a criteri del sol·licitant
f)

Família monoparental: còpia de la sentència de separació o divorci amb el
conveni regulador i/o targeta de família monoparental.

4.3 El termini per a la presentació de les sol·licituds serà del 9 al 19 de juliol de
2013 ambdós inclosos.
4.4 La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases.
Qualsevol aspecte que no estigui previst serà resolt pel Tribunal avaluador.
5. Procés de selecció
5.1 El procés de selecció es farà mitjançant procediment de concurrència
competitiva.
5.2 Per a l'avaluació de les sol·licituds es considerarà:
1. Nota mitja assolida a 4t d'ESO, 1r curs de qualsevol grau mig o 1r de
batxillerat, en el curs 2012-2013. El nivell acadèmic suposarà el 40% de la
puntuació final.
2. Nivell d'ingressos econòmics del darrer exercici fiscal. Per a la seva valoració
es tindran en compte els criteris de valoració econòmica que estableixen les
bases d’ajuts de suport a l’escolarització del Consell Comarcal de l’Alt Camp
(BOPT núm. 133, de 8.06.2013). El nivell econòmic del nucli familiar
suposarà el 60% de la puntuació final.
6. Jurat avaluador
6.1 .1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i si s’escau, d’esmena de
documentació i verificades pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Camp,
la proposta de resolució serà sotmesa al Jurat avaluador.
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6.2 Aquest Jurat té la facultat de resoldre aquesta convocatòria seleccionant els
candidats o candidates que reuneixin els requisits establerts en aquestes bases.
6.3 El jurat avaluador estarà format per 2 representants de Caritas Arxiprestat de
l’Alt Camp, 2 representants de la Fundació Ciutat de Valls,i un representant electe
del Consell Comarcal de l’Alt Camp i la coordinadora de benestar social del Consell
Comarcal de l’Alt Camp.
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7. Import de l’ajut
Els ajuts individuals per a estudis postobligatoris, atenent a la tipologia de despeses
són els següents:
a) Desplaçament fora del municipi de residència: 50% del cost fins a un màxim
de 300,00 €.
Quilòmetres

Import 2 o més viatges diaris

De 3-10 qm

150,00 €

A partir d’11 qm

300,00€

b) Cost d’escolarització
1r i 2n de batxillerat: 250,00 €
1 i 2n de CFGM i Superior: el cost per a cadascun dels cicles fins a un màxim
de 200,00 €
c) Adquisició de material complementari: 50,00 €. S’atorgarà a tots els
estudiants que hagin obtingut els ajuts especificats als apartats anteriors
9. Resolució del programa
9.1 La resolució emesa pel jurat avaluador és irreversible sense possibilitat de
revisió.
9.2 La resolució adoptada pel tribunal es comunicarà a tots els sol·licitants.
9.3 La resolució serà emesa dins la primera quinzena del mes de setembre 2013.
9.4 El Tribuanl es reserva el dret de desestimar les sol·licituds amb informació
insuficient a efectes de valoració.
10. Lliurament dels ajuts
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Els ajuts seran lliurats als estudiants seleccionats en persona o bé als pares, prèvia
identificació.
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