
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ PER A

L’ESTABLIMENT  D’UN  SISTEMA  D’AJUTS  ECONÒMICS  PER  A  ESTUDIANTS

UNIVERSITARIS I DE CICLES FORMATIUS

La  formació,  l'aprenentatge  i  l'educació  són  elements  importants  per  a  la  construcció  d'una

societat  més lliure  i  justa.  Tots  tres  es  poden adquirir  de  manera  autodidacta,  mitjançant  la

pràctica o a través de la simple socialització. En aquest sentit, l’existència d’un sistema públic

d’ensenyament  reglat  segurament  s'ha  constituït  com un element  fonamental  d'adquisició  de

formació durant les darreres dècades.

A la nostra ciutat s'ha desenvolupat una important xarxa pública d’educació infantil,  primària i

secundària que ha permès assentar les bases perquè els cornellanencs i cornellanenques puguin

continuar  la  seva formació  en les  etapes no obligatòries  del  sistema educatiu.  El  procés de

degradació i  atac  a l’educació  pública de les darreres dècades ha estat  suplit  per  la  feina i

activitat constants del conjunt de la comunitat educativa, que han situat el jovent cornellanenc

que finalitza l'ensenyament secundari en un nivell formatiu equiparable al de la resta del país.

Malgrat tots els esforços que li ha costat a la classe treballadora, amb la comunitat educativa al

capdavant, conquerir drets de primer ordre com aquest sistema educatiu públic, la introducció del

neoliberalisme ha comportat  la  imposició  d’una lògica  merament  mercantilista  en els  serveis

públics,  tot  prioritzant  la  rendibilitat  econòmica.  Això,  en  el  sistema  educatiu,  es  plasma en

l’elitització, en el desplaçament dels fills i filles de les famílies treballadores i en l’obtenció de

benefici econòmic i la formació de mà d’obra barata i obedient com a principals criteris.

Els darrers anys, s’ha deixat definitivament de banda la concepció de l’educació com una eina

per formar persones crítiques i construir una societat més lliure i justa per imposar l’esmentada

visió mercantilista, amb un important increment del preu de la matriculació en els ensenyaments

postobligatoris acompanyat  d’una reducció de les beques i  ajuts així  com una restricció dels

requisits  per  obtenir-los.  Després  del  Pla  Bolonya,  trobem  en  la  imposició  de  l’Estratègia

Universitat  2015 la  màxima expressió  d’aquest  procés d’elitització.  En aquest  sentit,  la  nova

estructura  coneguda  com  a  3+2  suposa  ampliar  a  dos  anys  els  estudis  de  màster,

majoritàriament de caràcter privat i amb un cost per a l’estudiant superior als estudis de grau.

En aquest marc, amb 1477 estudiants universitaris l’any 2013 i una bona part dels joves de la

ciutat  que  any  rere  any no  poden  accedir  als  esmentats  estudis  per  les  despeses  que  els

suposen,  l’Ajuntament  de  Cornellà  va  prendre  la  iniciativa  de  pal·liar  la  situació  amb  la

constitució, l’any 2015, d’un «Fons social destinat a l’atorgament d’ajuts reemborsables per al

pagament d’estudis universitaris», dotat amb 140.000 €. En relació a aquest «fons social», es van

realitzar tan sols 23 consultes i només quatre persones van presentar sol·licituds, de les quals



dues es van resoldre favorablement i les altres dues van ser denegades per incompliment dels

requisits acadèmics.

Les  referides  dades  evidencien  que  la  naturalesa  de  l'ajut  reemborsable  (és  a  dir,  crèdit  o

contraprestació per una futura aportació de l'estudiant) i els requisits acadèmics i econòmics se

separen de la seva finalitat i no faciliten de manera substancial que els i les joves de la ciutat

vegin diluïdes les barreres econòmiques a fi d’accedir a aquests estudis. En aquesta línia, cal

recordar com la situació socioeconòmica de l’estudiant influeix en el rendiment acadèmic, de la

qual  cosa  només  es  pot  extreure  la  conclusió  que  els  requisits  econòmics  establerts  en

l’esmentat ajut creat per l’Ajuntament o en les beques ofertes pel Ministeri d’educació, cultura i

esport de l’Estat espanyol, van més enllà de la simple garantia que l’estudiant amortitzarà l’ajut

per esdevenir una limitació estretament relacionada a la situació econòmica familiar.

Amb tot, si bé podria semblar que l’actual sistema de preus públics dels estudis universitaris, a

través de l’anomenada beca Equitat, respon a una lògica de progressivitat i redistribució de la

renda, segueix excloent bona part  dels i  les joves que volen cursar aquests estudis i  elititza

determinades  titulacions  tot  classificant-les  en  tres  coeficients  d’estructura  docent,  fent  que

l’elecció dels estudis es vegi limitada per la capacitat econòmica personal i familiar.

És per tot això que considerem que cap estudiant no hauria de quedar fora del sistema educatiu

per  motius  econòmics  i  que  l’Ajuntament,  a  través  de  la  reconversió  dels  existents  ajuts

reemborsables en autèntiques beques d’estudis, ha de suplir les limitacions que els sistemes de

beques  de  l’Estat  espanyol  i  la  Generalitat  de  Catalunya  suposen  per  un  bon  nombre  de

cornellanencs i  cornellanenques.  En conseqüència,  el  Grup Municipal  de Cornellà  en Comú-

Crida per Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar un sistema d’ajuts econòmics per a estudiants universitaris i de cicles formatius,

amb les següents característiques:

a) S’atorgarà un ajut equivalent al cost de la matrícula –en el cas dels estudis universitaris

de grau, després d’aplicar la minoració del preu d’acord amb la beca Equitat– als estudiants

matriculats en estudis universitaris o de cicles formatius als quals, havent presentat la sol·licitud

per obtenir la beca de matrícula del Ministeri d’educació, cultura i esport i complint els requisits

econòmics, se’ls hagi denegat l’esmentada sol·licitud per no complir els requisits acadèmics, així

com als matriculats en estudis universitaris que acreditin l’obtenció del tram 1, segons els criteris

de la beca Equitat.

b) S’atorgarà  un  ajut,  als  estudiants  matriculats  en  estudis  pertanyents  al  coeficient

d’estructura  docent  A,  equivalent  al  50%  del  cost  de  la  matrícula  –després  d’aplicar  la

minoració del  preu d’acord amb la beca Equitat– per als  que acreditin l’obtenció del  tram 2,

segons els criteris de la beca Equitat; del 25% per als que acreditin el tram 3 i del 15% per als

que acreditin el tram 4.



c) S’atorgarà  un  ajut,  als  estudiants  matriculats  en  estudis  pertanyents  al  coeficient

d’estructura  docent  B,  equivalent  al  65%  del  cost  de  la  matrícula  –després  d’aplicar  la

minoració del  preu d’acord amb la beca Equitat– per als  que acreditin l’obtenció del  tram 2,

segons els criteris de la beca Equitat; del 45% per als que acreditin el tram 3 i del 40% per als

que acreditin el tram 4.

d) S’atorgarà  un  ajut,  als  estudiants  matriculats  en  estudis  pertanyents  al  coeficient

d’estructura  docent  C,  equivalent  al  70%  del  cost  de  la  matrícula  –després  d’aplicar  la

minoració del  preu d’acord amb la beca Equitat– per als  que acreditin l’obtenció del  tram 2,

segons els criteris de la beca Equitat; del 50% per als que acreditin el tram 3 i del 45% per als

que acreditin el tram 4.

e) S’atorgarà  un  ajut  de  1.000 € als  estudiants  matriculats  en  estudis  universitaris  que

acreditin l’obtenció dels trams 0 i 1, segons els criteris de la beca Equitat, i que no rebin, en

concepte de beca del Ministeri d’educació, cultura i esport,  ni la quantitat  fixa associada a la

renda ni la quantitat variable associada a la renda i la nota mitjana.

f) En tot cas, s’establiran com a requisits per a l’obtenció d’aquests ajuts: 

1. La superació de com a mínim el 50% dels crèdits matriculats.

2. L’empadronament a Cornellà en el moment de la sol·licitud i durant els estudis,  

sense que en cap cas sigui exigible haver estat empadronat al municipi durant un 

temps determinat prèviament a la sol·licitud.

g) Els ajuts també s’atorgaran per als crèdits matriculats per segona vegada.

h) No s’exigirà en cap cas cap contraprestació per part de l’estudiant.

i) L’ajut s’haurà de fer efectiu en un termini màxim de 90 dies naturals des de la sol·licitud.

Segon.- L’elaboració  de  les  bases  d’aquest  sistema  d’ajuts  econòmics  per  a  estudiants

universitaris i de cicles formatius, es basarà fonamentalment en les característiques establertes

al primer acord i, de manera supletòria i en allò en què no es contradigui amb el contingut de

l’esmentat acord, en les bases del «Fons social destinat a l’atorgament d’ajuts reemborsables per

al pagament d’estudis universitaris» aprovades l’any 2015 per aquest Ajuntament.

Tercer.- El sistema d’ajuts econòmics per a estudiants universitaris i de cicles formatius estarà

dotat  inicialment  amb un  pressupost  de  273.000  €,  sens  perjudici  que  es  pugui  ampliar  en

successives modificacions de crèdits si així escaigués.

Quart.- El sistema d’ajuts econòmics per a estudiants universitaris i  de cicles formatius anirà

acompanyat d’una campanya informativa amb cartelleria visible als instituts de secundària i aules

d’estudi, assessorament presencial i telemàtic i circulars a les famílies i als alumnes dels instituts.



Cinquè.- Comunicar  els  acords  a  les  direccions  i  les  AMPA dels  instituts  de  secundària  de

Cornellà, així com al Consell Escolar Municipal, i fer-los públics al butlletí d’informació municipal

Cornellà Informa, a l’emissora Ràdio Cornellà i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Vidal Aragonés Chicharro

Grup Municipal CEC-CPC


