
      
Amb el suport del Consell Comarcal 

i la col·laboració dels ajuntaments de la 
comarca 

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

CURS 2016-2017  

 
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 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 les famílies, 
finalitzat el cicle, aquells joves que volen prosseguir amb la seva formació troben dificultats per 
al finançament immediat de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu. 
 
Per això,  des de la Fundació Ciutat de Valls, amb el suport tècnic del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp i els  ajuntaments de la comarca de l’Alt Camp que expressament han manifestat la seva 
voluntat de participar-hi, s’han elaborat uns criteris per adjudicar ajuts per 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/a i la situació econòmica del nucli familiar, com a 
eixos per avaluar aquells que en podran ser beneficiaris. 
 
Tenint en compte que la prestació de serveis socials als municipis de la comarca es presta a 
través del Consell Comarcal, serà aquest ens qui coordinarà la voluntat dels municipis de 
participar-hi, en farà la difusió, gestionarà les sol·licituds i valorarà les demandes d’acord amb 
els criteris i barems existents d’ajuts per a la inclusió social. 
 
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 2016-2017 PER A ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS. 
 
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 a tots els municipis de l’Alt Camp, menys de Valls i Vila-rodona.   
2. Haver cursat estudis de 4t d'ESO,  1r curs de qualsevol grau mig o 1r de batxillerat, en 

el curs 2015-2016, en centre oficial del Departament Ensenyament i joves provinents 
de PQPI i proves d’accés a grau mig. 

3. Complir els criteris d’accés econòmics i socials d’acord amb les els barems que es 
detallen més avall. 

 
4.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD. 
Dades acadèmiques: 
 

1. Matrícula dels estudis pel curs escolar 2016/17. 
Es demanarà als centres educatius dels joves sol·licitants, una verificació 
d’assistència. 

 
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, la documentació que es detalla a 
continuació: 
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a)Imprès de sol·licitud (segons model normalitzat). A la sol·licitud s’haurà de declarar el 
nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, 
cognoms i NIF/NIE, si escau, de cadascun d’ells  
b) Volant de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la 
residència de totes les persones que formen la unitat familiar. 
c) DNI / NIF / NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat 
familiar majors de 18 anys. 
d) Documentació acreditativa dels ingressos familiars de tots els membres de la unitat familiar 
que estiguin en edat laboral, d’acord amb la documentació següent: 

Ingressos contributius referent a les dades relatives a la renda i al patrimoni familiar. 
d.1) Certificat individual emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 
que acrediti el nivell de renda i patrimoni de l’any anterior a la sol·licitud de cadascun 
dels membres majors de 18 anys que formen la unitat familiar. 
Si la sol·licitud la formulen persones integrants d’unitats familiars de les quals 
l’Administració Tributària no té dades, caldrà que el sol·licitant mateix aporti informació 
fefaent sobre la situació econòmica de renda de la seva unitat familiar. 
Ingressos no contributius: En els casos que algun dels membres de la unitat familiar 
rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius caldrà la 
documentació corresponent a l’anualitat anterior a la data de presentació de la 
sol·licitud, en funció de la font o fonts d’ingressos, que es relaciona: 
d.2) Les persones en situació d’atur han d’acreditar els seus ingressos amb la 
presentació de certificat corresponent del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 
l’import de la prestació percebuda per desocupació  
d.3) Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: Certificació corresponent 
obtinguda a través dels serveis socials bàsics de l’import total percebut. 
d.4) Les persones perceptores de pensions han d’acreditar els seus ingressos amb la 
presentació de certificat/s emès/emesos per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import 
percebut. 
d.5) Informe de vida laboral: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). 
d.6) Sentència de separació i/o conveni regulador. 

Documentació complementària  
Si escau, s’haurà de justificar la documentació acreditativa de trobar-se en alguna/es de les 
situacions esmentades en la base cinquena apartat b: 

a) Títol de família nombrosa vigent. 
b) Títol de família monoparental vigent. 
c) Targeta oficial de discapacitat emesa pel departament de Benestar Social i famílies o pels 
organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

L’omissió d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació i, conseqüentment, 
no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 
Documentació de caràcter excepcional: la presentació d’un informe de caràcter excepcional és 
necessari per valorar de forma complementària els supòsits de necessitat social greu. 
 
5.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
El procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurrència competitiva. 
Per a l’avaluació de les sol·licituds es considerarà: 
 

1. Nivell d’ingressos econòmics del nucli familiar en el darrer exercici fiscal.   
2. Factors socials complementaris. 

 
6.- CONSTITUCIÓ DEL JURAT  AVALUADOR. 
 
El jurat avaluador estarà format per: 

• Un representant de la Fundació Ciutat de Valls 
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• Un representant electe del Consell Comarcal de l’Alt Camp en representació dels 

municipis.  
• Una tècnica de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Camp que assistirà 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. 
 
7.- AVALUCIÓ 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  barems addicionals per costos d’escolarització fora del municipi: 50% 
del cost fins a un màxim de 300€. Tanmateix, aquest ajut podrà ser substituït per altres 
compensacions equivalents. Gratuïtat de transport Consell Comarcal. 

� Valoració sobre cost escolarització  de 1r i 2n de batxillerat/ 1r., 2n CFGM: fins a un 
màxim de 250€ 

� Valoració sobre cost escolarització per a  PQPI: fins a un màxim de 200€  
 
8.- TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
 
Els interessats en acollir-se als ajuts hauran de presentar les corresponents sol·licituds, 
acompanyades amb la documentació que s’ha relacionat en l’apartat 4, a: 
 
FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS 
Antic Hospital de Sant Roc - C. Jaume Huguet, 1 – VALLS  
Horari de presentació:  de dilluns a divendres de 16,00 h a 19,00 h  
 
Del 25 d’octubre al 4 de novembre de 2016 
 
Reclamació de documentació via telefònica, fins a 10 dies després de finalitzat el termini de 
sol·licituds. 
 
 
9.- ATORGAMENT DE L’AJUT. 
 
Emès el dictamen per part del jurat avaluador, es comunicarà als interessats el seu 
atorgament. 
 
La resolució serà emesa abans d’acabar el mes de novembre, i el pagament 15 dies després de 
la comunicació de la resolució, a través de la Fundació Ciutat de Valls. 
 
PRESSUPOST DISPONIBLE: 

Total programa 6.000,00 € 
 
 
 

 


