Extracte de les bases
Joan Maria Sardà i Padrell
Alcalde La Pobla de Mafumet
Encetem un nou curs acadèmic i ho fem amb els mateixos reptes i compromisos de sempre,
que passen per fer costat a les persones, també en l’esforç econòmic que suposa afrontar
les despeses pròpies en l’adquisició de llibres i material, i en transport escolar.
Per això, un any més posem a l’abast del conjunt dels i les estudiants empadronats a la
Pobla el programa d’ajuts als estudiants, amb la finalitat que ningú vegi limitat el seu accés
a l’educació per raons econòmiques.
Ho fem mantenint l’esforç que l’Ajuntament va realitzar el curs passat quan, degut als
estralls causats per la pandèmia, vam decidir ampliar considerablement la dotació d’aquests
ajuts, que ara mantenim.
Tot plegat suposa una inversió global superior als 300.000 euros, un esforç considerable que
adquireix tota la seva dimensió i significat atès que contribueix a possibilitar que els i les nostres estudiants accedeixin a les aules i puguin continuar amb la seva formació acadèmica.
La finalitat és clara: seguir aplicant la màxima prioritat de l’Ajuntament, que és fer costat als
habitants de la Pobla.

Bases completes per a la sol·licitud dels ajuts,
disponibles a l’Ajuntament.
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els/les alumnes que estiguin empadronats/es al municipi de La Pobla de Mafumet abans de l’1 de setembre de
2020 i que realitzin estudis tant dintre com fora del municipi. Els beneficiaris/sol·licitants han d’estar al corrent de pagament amb la Hisenda Pública.

Les sol·licituds individuals, segons el model normalitzat, seran presentades preferiblement per mitjans
telemàtics a través de la seu electrònica municipal, a http://poblamafumet.eadministracio.cat
Només en casos justificats i sempre amb cita prèvia, es podrà presentar la sol·licitud de manera presencial
a l’OAC. Podeu reservar cita prèvia a través del telèfon 977 84 02 60, o bé a través de la seu electrònica:
https://poblamafumet.eadministracio.cat/citaprevia.0
Amb la sol·licitud presentada s’entendrà que s’accepten plenament aquestes bases per part dels interessats.
Les bases completes es poden consultar a www.poblamafumet.cat.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que demostri els estudis que es realitzin
(matrícula escolar o certificat del centre) o qualsevol altra exigida a les bases.
En el cas dels alumnes que estudiïn a La Pobla (ensenyament primari) o a l’IES del Morell, l’Ajuntament ja
disposa del llistat dels alumnes matriculats al curs acadèmic.
El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament serà des de l’1 de setembre fins al 30 de novembre de 2021. El pagament dels ajuts es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària
al número de compte del sol·licitant, llevat que l’Ajuntament hagi adquirit i lliurat els llibres i el material
escolar per avançat.

Mireia Morales i Queralt
Regidora d’Ensenyament
Ben aviat els centres educatius obriran de nou les seves portes per començar un curs que,
com l’anterior, estarà marcat per l’adaptació a la nova realitat que ens toca viure. Si més no
durant l’etapa inicial del curs, previsiblement encara haurem de conviure amb el protocol
antiCovid, per la qual cosa afrontem un nou curs en què serà essencial la cooperació i l’esforç afegit de tota la comunitat educativa.

L’Ajuntament podrà verificar en qualsevol moment l’assistència de l’alumne al curs al qual s’ha matriculat, essent que la manca d’assistència implicarà la impossibilitat de rebre l’ajut i, si aquest s’hagués fet
efectiu, l’interessat haurà de reintegrar-lo.
Per a més informació, podeu contactar amb l’OAC de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 h.

I en aquest marc, l’Ajuntament seguirà fent allò que millor sap fer: ajudar les persones, proporcionar el suport i els recursos necessaris per garantir que ningú es vegi privat de l’accés a
l’ensenyament per causes econòmiques.
Per això, un any més posem a l’abast de totes les persones empadronades al municipi l’ampli programa municipal d’ajuts a l’estudi. Com sempre, ho fem amb la voluntat d’ajudar a
tothom, en qualsevol etapa educativa i amb independència de si es tracta d’estudis cursats
al nostre municipi o en altres indrets.
Perquè allò essencial és, com sempre ho ha estat, fer costat a les persones.

poblamafumet.cat

Ajuts per
a estudiants
CURS 2021/22

Ajuts per a matriculació i assistència als estudis

Ajuts per a transport escolar

MÒDUL 1
Alumnes d’educació infantil que cursin:

MÒDUL 5
Alumnes que realitzin:

P0, P1 i P2
en qualsevol centre oficial

P3, P4 i P5
en qualsevol centre oficial

Postgrau i Especialitats
universitàries*

Mestratges*

Doctorats

255€

355€

600€

600€

800€

* Si es realitzen dos postgraus o dos mestratges, la quantitat atorgada serà de 1.200€

MÒDUL 2
Alumnes que realitzin:

Un cop acreditada la concessió del títol, a sol·licitud de l’interessat,
es podrà atorgar un premi extraordinari per import de:

Estudis de 1r a 6è de primària, en qualsevol centre oficial:

530€
MÒDUL 3
Alumnes que realitzin:
Educació
Primer o segon
Secundària (ESO)
curs de Batxillerat,
o equivalents,
en qualsevol centre
en qualsevol centre
oficial
oficial

555€

Mestratges

Doctorats

500€

500€

1.000€

Cicles Formatius
de Grau Superior
(CFGS)

530€

650€

MÒDUL 4
Estudis universitaris en el conjunt de les universitats,
podran rebre un ajut per import màxim de:

800€

Doble grau

200€
MÒDUL 2
Alumnes que realitzin:

600€

Ensenyament d’idiomes o altres ensenyaments reglats i oficials, reconeguts
per la Generalitat de Catalunya o l’Administració general de l’Estat
(inclosos els cursos d’accés als Cicles Formatius i a la universitat)

MÒDUL 3
Alumnes que realitzin:

150€*
Els alumnes que assisteixin a centres d’educació especial

430€

Dos graus diferents
i simultanis

MÒDUL 7

1.400€

Alumnes universitaris que realitzin estudis/pràctiques en el marc del Programa
Erasmus així com programes similars o equivalents d’intercanvi a l’estranger:

1.000€

Nota: En el cas de pagaments fraccionats de la matrícula, només s’atorgarà l’ajut
relatiu al fraccionament abonat que s’hagi acredidat.

Ajut extraordinari en obtenir el títol:

500€

De La Pobla de Mafumet fins a un radi de 50 km de distància

MÒDUL 6
Alumnes que realitzin estudis:

* 150€ per curs, amb un màxim de 450€

Grau

MÒDUL 1
Alumnes que realitzin:

De La Pobla de Mafumet a més de 50 km de distància

Cicles Formatius
de Grau Mitjà
(CFGM)

530€

Postgrau i Especialitats
universitàries

Aquests només es podran sol·licitar per a estudis que no es puguin cursar a La
Pobla de Mafumet o a l’I.E.S. del Morell, i atenent a la justificació de la matrícula,
amb els següents mòduls:

500€ mensuals fins a un màxim de:

3.000€

Els estudiants universitaris, inclosos els de tercer cicle universitari,
postgraus i mestratges i no universitaris que estiguin realitzant activitats
acadèmiques a centres universitaris a distància (IOC, UNED, UOC,...)
percebran un únic ajut per transport de:

100€
En el supòsit que estiguin cursant dos graus, només es tindrà dret a la percepció d’un únic
ajut per transport.
Si l’ajut rebut per matriculació i assistència als estudis s’ha prorratejat en casos de matrícules
parcials, l’ajut per transport es prorratejarà igualment en la mateixa porció que l’altre.
Ambdós blocs d’ajuts (matriculació i assistència, i transport escolar), llevat dels requisits expressament contemplats a les bases, són compatibles entre sí.

