NOTA DE PREMSA
14 d’octubre de 2019

Oberta la convocatòria per sol.licitar les beques transport per
a joves gavanencs
L’ajuda, que podrà ser utilitzada en les targetes T-jove, T-mes i Ttrimestre, passa de 150€ a 210€ i beneficiarà a nois i noies d’entre 16 i 29
La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Gavà va aprovar divendres passat obrir la
convocatòria per demanar la beca transport per a joves. La quantia destinada puja a
60.000 euros i té com a objectiu facilitar l’accés als estudis post-obligatoris que no
s’oferten als centres educatius de la ciutat. En concret va destinada aquells joves de
Batxillerat, Cicles Formatius o Universitat que cursen especialitats que a Gavà no
s’imparteixen o bé s’han exhaurit les places.
En aquesta convocatòria hi ha novetats en relació a la T-bk. D’una banda, respecte a la
quantia a percebre que passa de 150€ el curs passat a un màxim de 210€. Així mateix,
s’incrementa el llindar de renda per tal de poder arribar a més famílies. A més, aquells
joves que estudien a Gavà però fan pràctiques fora de la ciutat també poder optar a una
beca transport.
Els diners de la beca són per utilitzar a les tres targetes més utilitzades i que són títols
personals i intransferibles com són la T-jove, la T-mes i la T-trimestre. Segons les dades
del Pla Local de Joventut de Gavà, més d’un 15% de la població jove gavanenca estudia
fora de Gavà.
Les bases de les beques transport van ser aprovades en el passat ple municipal del mes
de setembre. En concret, per beneficiar-se d’aquestes ajudes cal acomplir un seguit de
requisits:
-Tenir entre 16 i 29 anys
-Estar empadronat a Gavà
-Estar matriculat en un centre educatiu públic o privat
-Cursar estudis d’especialitats no ofertades a Gavà o que l’oferta hagi estat insuficient.
-En aquest curs s’incorpora la singularitat d’estar matriculat a un centre educatiu de
Gavà i realitzar les pràctiques associades als estudis que cursen, a un municipi fora de la
ciutat.

-No disposar d’un llindar de renda superior a 5*IRSC+(1.500,00€*( Membres de ka
Unitat Familiar de Convivència -MUF-1)). L’IRSC és l’Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya, establert a la Llei de pressupostos de la Generalitat
anualment, quedarà especificat en cada convocatòria.
Número persones Unitat Familiar
2
3
4
5
6
7

Llindar màxim (import brut)
39.838,65 + (1500*1) = 41.338,65 €
39.838,65 + (1500*2) = 42.838,65 €
39.838,65 + (1500*3) = 44.338,65 €
39.838,65 + (1500*4) = 45.838,65 €
39.838,65 + (1500*5) = 47.338,65 €
39.838,65 + (1500*6) = 48.838,65 €

Les beques seran admeses per ordre d’arribada fins exhaurir la partida. La quantitat
atorgada s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la factura nominal que
justifiqui el cost de l’ajuda.
El termini per presentar la sol·licitud s’obra durant la segona quinzena d’octubre. La
documentació s’ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament. L’horari és dilluns, dimecres
i divendres, de 9 a 14.30 hores i dimarts i dijous de 9 a 19 hores.
Altres accions adreçades als joves
Les beques de transport neixen arran de les propostes realitzades pels propis joves i
queden recollides al Pla Local de Joventut. Un Pla que té com a finalitat donar respostes
a les necessitats i expectatives dels joves de Gavà. Es tracta de iniciatives que s’aniran
desenvolupant fins l’any 2021.
A més de les beques de transport, hi ha altres accions destinades als joves com és el
Carnet Jove, un carnet que es pot adquirir a través d’una plataforma web que hi ha a la
pàgina www.gavajove.cat on s’han d’inscriure i sol·licitar el carnet. Amb aquesta
acreditació el jovent pot gaudir de de tot un seguit d’avantatges i descomptes en
diversos serveis, sobretot en activitats culturals, esportives, d’oci, comerç i turisme.
Altres iniciatives que contempla el Pla Local de Joventut estan adreçades a facilitar la
transició escola-treball i acompanyar als joves en el procés d’accés al món laboral i
programes de cultura i oci amb la creació del circuit musical.

