Bases del programa d’ajudes al transport per a estudiants dels cicles formatius de l’aigua
Objecte i condicions
L’objecte d’aquestes bases és establir els termes del programa d’ajudes per al transport
destinades a alumnes que cursen, en règim d’alternança i amb formació dual, el CFGM de Xarxes
i Estacions de Tractament d’Aigua i el CFGS en Gestió de l’Aigua.
Les ajudes realitzades per AGBAR consistiran en una aportació econòmica destinada a que
l’alumnat seleccionat per a la seva recepció puguin veure cobert part dels costos relatius al
transport que hagin d’assumir per a l’assistència als esmentats cicles formatius a l’Institut.
Les ajudes seran destinades a l’alumnat que compleixin les condicions establertes a continuació:

-

Estar matriculat al CFGM de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua o al CFGS en
Gestió de l’Aigua.

-

Estar empadronat en algun dels municipis on AGBAR presta els seus serveis.

-

Tant l’assignació de l’ajuda com la continuïtat de la mateixa estan subjectes a una
assistència mínima del 80% a les sessions de classe per part de l’alumne/a, a revisar
trimestralment. Per tant, un cop atorgada l’ajuda, aquesta no serà renovada pel següent
trimestre en el cas que es no compleixi aquest requisit.

-

Tindran una durada d’un curs acadèmic, sense possibilitat de pròrroga automàtica.

Les ajudes es destinaran a un número màxim d’alumnes a determinar per AGBAR. De manera
prèvia a l’atorgament de cada ajuda, AGBAR valorarà l’existència d’un gènere minoritari de la
plantilla en la població de referència per tal de corregir les situacions de subrepresentació d'un o
un altre gènere, i portarà a terme una entrevista amb els alumnes interessats. En cas que diversos
alumnes obtinguin la mateixa valoració i existeixi una limitació que no permeti l’atorgament de les
ajudes a tots ells, es tindrà en compte l’expedient acadèmic aportat pels mateixos.
Confidencialitat i Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de les candidatures, així com d'aquelles altres persones encarregades del seguiment o
execució d'aquestes, seran recollits i tractats amb la base legal que legitima el tractament de les
dades personals.
Les dades es tractaran durant tot el temps que duri el programa d’ajuda. Finalitzada la relació
contractual es procedirà al bloqueig de les dades durant el període en el qual pugui derivar-se
qualsevol tipus de responsabilitat del tractament. Una vegada finalitzi el termini de prescripció legal
i expirin aquestes responsabilitats, les dades seran eliminades.
Els interessats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de les
dades, així com a exercir la resta de drets que es reconeixen en la normativa vigent en matèria de
protecció de dades, dirigint-se a dpo@agbar.cat.

