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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

EDICTE

de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre Ajuts Estudiants Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Thermalisme i Benestar .

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 29 d'octubre de 2020 va aprovar  inicialment les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions a estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior de 

Thermalisme i Benestar, següents: 

«BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

PER A ESTUDIANTS QUE CURSIN EL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE TERMALISME I 

BENESTAR 

Article 1. Marc legal

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix com a principi rector del sistema educatiu 

la universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada 

en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que són principis del sistema educatiu espanyol, 

entre d'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i 

circumstancies, així com l'equitat que  garanteixi la igualtat  d'oportunitats, la inclusió educativa i la no 

discriminació.

El Pla Estratègic Horitzó 2025 a la línia estratègica desenvolupament social estableix com una de les 

accions a desenvolupar esdevenir referents pel que fa a lʼoferta d’una formació professional de qualitat 

vinculada als sectors estratègics de desenvolupament local de Caldes. 

Posteriorment el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) a la Línia estratègia 1 de l’àmbit d’escola Formació i 

treball planteja com a objectiu ampliar i millorar l'oferta de formació professional i com a acció a 

desenvolupar  ampliar l' oferta de formació professional implicant a les empreses i segons les necessitats 

socials.

El Reial Decret 699/2019, de 29 de novembre, estableix el títol de Tècnic Superior en Termalisme i Benestar.
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui té molt interès en col·laborar amb el Departament d’Educació en la 

promoció, difusió i desenvolupament d’aquesta nova oferta formativa que s’impartirà per primera vegada a 

Catalunya a l’Institut Manolo Hugué segons ha confirmat el Departament d’Educació a partir del curs 

2020/2021.

Ates que és competència municipal la prestació del servei de conformitat a l'establert al Decret Llei 2/2003 

Article 66.2 i a la Llei de Bases RL 7/85 Article 25.2.e.

Article 2. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a alumnes que cursin el 

Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar a l’Institut Manolo Hugué prioritzant aquells que 

es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Els ajuts atorgats es destinaran a cobrir despeses de matrícula del cicle formatiu així com altres derivades 

de l’escolarització i seguiment del cicle (material, transport, allotjament...) i es destinaran íntegrament a 

minorar les despeses per aquest concepte a càrrec dels estudiants i les famílies durant el curs escolar que 

especifiqui la convocatòria.

Article 3. Persones beneficiaries

3.1 Poden ser beneficiaris els alumnes matriculats al Cicle formatiu de Grau Superior de Termalisme i 

Benestar a l’Institut Manolo Hugué. 

3.2 Poden sol·licitar els ajuts les persones beneficiàries o els pares, les mares, els tutors legals o les 

persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiaries en cas 

que l’estudiant sigui menor d’edat.

Article 4. Requisits

4.1 Que la persona beneficiaria estigui matriculada al Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i 

Benestar a l’Institut Manolo Hugué.

4.2  Presentar la sol·licitud i la documentació requerida a les bases, en els terminis i la forma establerts en la 

convocatòria.

 4.3. Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior al percentatge de l’indicador de 

renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el període que s'obri la convocatòria, que s‘estableix en 

funció del nombre de membres de la unitat familiar.
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Composició de la unitat familiar  Límit d’ingressos respecte a l’IRSC
1 membre 2,5 vegades l’IRSC
2 membres 2 vegades l’IRSC
3 membres 1,75 vegades l’IRSC
4 membres o més 1,50 vegades l’IRSC

Article 5. Convocatòria i imports màxims

5.1 El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts per a estudiants que cursin el Cicle Formatiu de 

Grau Superior de Termalisme i Benestar s’especificarà en una convocatòria específica per a cada curs 

escolar. 

5.2. En cap cas l’import atorgat podrà ser superior al doble de l’import satisfet en concepte de matrícula.

5.3  L'import de l'ajut atorgat d’acord amb el concepte d’aquesta convocatòria es pagarà directament a la 

persona sol·licitant.

Article 6. Sol·licitud

6.1. Les sol·licituds es podran presentar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia que es determini a la mateixa convocatòria.

Totes les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant registre d'entrada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de 

l'Ajuntament.

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les 

circumstancies que s'al·leguen.

Així mateix, a la sol·licitud i amb relació al sol·licitant i la persona beneficiària s'ha d'indicar el nom i els 

cognoms, el DNI/NIE o passaport, la data de naixement, l’adreça de residencia, el municipi i el telèfon.

6.2. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, del regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú.

6.3.  En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases estarà disponible en la web de 

l'Ajuntament de Caldes de Montbui a l'adreça: www.caldesdemontbui.cat

Article 7. Documentació

3/9
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

mailto:caldesm@caldesdemontbui.cat
http://www.caldesdemontbui.cat/


A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocopia aportant l'original per a la 

seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud:

A/ Documentació obligatòria

I. Documentació identificativa de la persona sol·licitant:

 DNI/NIE, permís de residencia o passaport del sol·licitant.

 Llibre de família, en el cas dels menors d’edat

 Volant municipal de convivència de la persona sol·licitant  on hi constin tots els membres de la unitat 

familiar. Les persones empadronades a Caldes de Montbui poden autoritzar l’Ajuntament a 

comprovar directament aquestes dades. 

lI. Documentació justificativa de la matrícula:

 Document acreditatiu de la matrícula al Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar 

on hi constin  el total de mòduls matriculats i l’import abonat.

III. Documentació econòmica:

1.1- Documentació econòmica  justificativa deis ingressos de la unitat familiar:

 Autorització signada perquè l’Ajuntament sol·liciti a d’altres administracions públiques les dades 

justificatives dels ingressos de la unitat familiar 

B/ Documentació justificativa en cas que es vulguin al·legar criteris relacionats amb la situació la situació 

social, familiar o de salut d’acord amb els barems exposats a l’article 16. 

IV. - Documentació social:

 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.

 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

 En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial de l'alumne/a i/o altres membres de 

la unitat familiar,  certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 

33% de la persona sol·licitant o d’algun membre de la unitat familiar.

 En cas de reconeixement de situacions de dependència,  la resolució acreditativa dels nivells I i II 

dels graus III i II o la sol·licitud del reconeixement de disminució o de dependència amb el 

corresponent informe mèdic d’algun membre de la unitat familiar.

 Autorització signada perquè l’Ajuntament sol·liciti a d’altres administracions públiques les dades 

requerides per a  fer la baremació de les sol·licituds quan no s’aporti la documentació justificativa per 

acreditar una discapacitat, família nombrosa o monoparental.
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L'Ajuntament de Caldes de Montbui es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada 

per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment;  així com el dret de requerir la documentació 

descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Article 8. Criteris d'adjudicació dels ajuts i priorització

8.1.  Els ajuts per estudiants que cursin el Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar 

s'atorgaran:

- Segons la puntuació obtinguda de l'aplicació del barem descrit a les bases.

- Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.

- La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostaria

8.2 Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima   autoritzada i mai 

superant els imports màxims establerts per alumne i curs descrits a l'article 5.

Article 9. Tramitació

9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, I'Ajuntament les revisarà.

L'Ajuntament ha de baremar, de conformitat amb els barems establerts a l'article 16 o bé mitjançant informe 

motivat, les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin e!s requisits fixats en aquestes bases.

En cas de no presentar-se la documentació sol·licitada, l'Ajuntament requerirà a la  persona interessada 

perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents perceptius, amb la 

indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

La regidoria d’Educació proposarà a l’òrgan competent l'atorgament dels ajuts per a estudiants que cursin el 

Cicle Formatiu de Termalisme i Benestar, d'acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de 

baremació de l'article 16 i els criteris d'adjudicació previstos a l'article 8.

9.2. De forma excepcional l’Ajuntament podrà atorgar un ajut a aquells alumne/a que, tot i no reunir tots els 

requisits, un cop valorades les seves circumstàncies personals així es consideri.

9.3.  Es notificarà  directament als sol·licitants la  resolució deis atorgaments i denegacions. El termini màxim 

serà de 3 mesos per a resoldre i la manca de resolució dins d'aquest termini produeix efecte desestimatori.

Article 10. Sol·licituds fora de termini
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10.1. Amb caràcter extraordinari poden demanar l'ajut posteriorment als terminis indicats:

a) Els alumnes matriculats un cop iniciat el curs escolar .

b) Els alumnes a qui la situació familiar hagi variat de manera substancial,degudament acreditat.

Article 11. Recursos

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del 

dia de la notificació als interessats de la resolució, i en el termini de dos mesos recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius.

Article 12. Altes i Baixes

12.1. L’Ajuntament comprovarà la matricula i assistència al cicle,, La baixa de l’alumne/a al cicle formatiu pot 

comportar la pèrdua de l'ajut. L’alumne/a a qui s’atorgui l’ajut es compromet a informar l’Ajuntament en cas 

de baixa al cicle formatiu. 

12.2. El centre educatiu que imparteix aquesta oferta formativa comunicarà les baixes a la regidoria 

d’Educació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

12.3. La regidoria d’Educació aprovarà les baixes i/o modificacions dels ajuts mitjançant acord de l’òrgan 

competent.

Article 13. Revocacions

13.1. Els ajuts poden ser revocats d'ofici o a instancia de part, a proposta de la Regidoria d’Educació.

13.2. Són causa de revocació de l'ajut:

a) L'ocultació o la falsedat en la documentació presentada.

b) La baixa a l’Institut Manolo Hugué per cursar el Cicle Formatiu de Grau Superior de  Termalisme i 

Benestar d’'acord amb l’establert a l'article 12.

c) El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l'ajut, acreditat per la 

regidoria d’Educació.

d) L'incompliment establert en aquestes bases.

Article 14. Noves adjudicacions
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A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts, i en el supòsit que un cop resolta la 

convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat per a aquesta convocatòria, es podran assignar nous 

atorgaments, en funció del barem.

Article 15. Pagament

15. 1 L'Ajuntament de Caldes de Montbui transferirà al compte corrent que faciliti la persona sol·licitant  

l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiaries.

Aquest ajut està subjecte a la retenció de l’IRPF d’acord amb l’article 75.3 f) del RD 439/2007, de 30 de 

març,  que aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques i modifica el Reglament 

de plans de pensions, aprovat pel RD 304/2004, de 20 de febrer. 

D’acord amb l’article 75.3 f) del RD 439/2007 no existirà l’obligació de practicar retenció sobre les rendes 

corresponents a ajuts sempre que la base de la retenció no superi l’import de 300,00 euros, amb 

independència de la situació de les persones a qui va dirigit l’ajut, que es vegin obligats a renunciar a la 

tributació per la unitat familiar del seus pares, a la declaració de renda on es trobin, per tenir dues 

percepcions de renda.

En el cas que l’import de l’ajut sigui de 300,00 euros o superior a aquest import serà objecte de la retenció 

de l’IRPF del 15%, d’acord amb l’article 25 del RD 439/2007.

Article 16. Barem

Els barems de puntuació són els següents:

1 . Situació econòmica: fins a 6 punts

S’agafarà com referència l'indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en el període que s'obri la 

convocatòria.

Per membre de la unitat familiar s'ha d'entendre aquelles persones que constin en el volant de convivència 

d'acord amb les previsions de l'article 7.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la renda neta 

mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar.

La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts 

per la unitat familiar l’any entre catorze.
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La puntuació es distribuirà de forma proporcional al percentatge que representa el total d’ingressos per 

membre de la unitat familiar respecte a l’IRSC i al percentatge respecte als ingressos de la resta de 

candidats.

2. Situació social, familiar o de salut: fins a 4 punts

Els quatres punts s'assoliran  en funció de la concurrència d’una o vàries de les circumstàncies següents:

a) Família nombrosa, monoparental o menors en acolliment – 2 punts

Els dos punts s’assoliran amb l’acreditació d’aquestes circumstàncies.

b) Situació de salut – 2 punts 

Els dos punts s’assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un dels documents següents:

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

b) Certificat o resolució d’invalidesa.

c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del reconeixement

    de disminució o de dependència amb el corresponent informe mèdic.

Article 17. Tractament de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents 

convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Article 18. Consultes o dubtes

Les consultes o dubtes relacionats amb aquestes bases i la corresponent convocatòria s'efectuaran per via 

telefònica al 938627024, o presencialment al departament d'Educació de l'Ajuntament de Caldes de Montbui 

de 9.00h a 14.00h.»

L’esmentat expedient es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant la inserció d’anuncis al 

BOP, al DOGC a un dels mitjans de premsa escrita diària i al tauler electrònic de la Corporació.
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Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui, per tal que es puguin formular les al·legacions , observacions, suggeriments i/o 

reclamacions que s’estimin pertinents.

F_FIRMA_1 
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