
NOTA ACLARIMENT SOBRE TRAMITACIÓ DE LES BEQUES MATERIAL 
ESCOLAR 2018-2019 
  
 
La tramitació de la sol·licitud de la beca de material escolar es pot fer de forma 
presencial a l’oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament o be per internet. 
  
Pel tràmit presencial enguany s’ha posat a disposició dels pares i les mares un sistema 
de cita prèvia que facilita venir a una hora determinada afer el tràmit, estalviant cues i 
temps d’espera. 
  
Per informació sobre com tramitar la sol·licitud, la recollida d’impresos, o ajuda per fer 
el tràmit per internet, els pares i les mares es poden comunicar telefònicament al  93 
635 64 02 o al punt d’informació del departament de serveis socials . 
  
Us recordem que La sol·licitud es tramita mitjançant formulari normalitzat, acompanyat 
de la factura detallada a nom del sol·licitant de la compra dels llibres i/ o material 
escolar, o el rebut bancari del pagament realitzat al centre escolar en concepte de 
material escolar. També cal adjuntar l'últim rebut del lloguer o de la hipoteca del 
domicili d'empadronament del sol·licitant. Es presentarà una única sol·licitud per 
família, incloent les dades de cadascun dels menors pels quals es sol·licita la beca. En 
cas que l'ajut s'hagi d'abonar al sol·licitant, cal aportar les dades del compte bancari on 
es vol realitzar el cobrament. En cas que no s'autoritzi a l'Ajuntament a fer les 
comprovacions de dades amb Hisenda i/o Seguretat Social, caldrà aportar la 
documentació justificativa dels ingressos del darrer exercici fiscal tancat de tots els 
membres de la unitat familiar.  
 
Es pot demanar cita prèvia al següent enllaç:  
http://citaprevia.gestorn.com/sabarca/#nbb 
  
A partir de l’1 d’octubre també s’atendrà les tardes de dijous de 16 a 19 hores. 
  
La data límit per presentar la sol·licitud és l’11 d’octubre. 
  
L’enllaç per fer el tràmit , baixar els impresos, o consultar les bases de la convocatòria 
és http://www.sabarca.cat/LlistaTramits/_rKbJcCoHCfzJ9kYciUkmkly0gBxBF1ERckSq
pGgKpQ4    
 
Es pot accedir des de la plana principal del web de l’ajuntament a través del banner 
específic de beques de material escolar. 
  
Esperem que aquest informació sigui útil, i resten a la vista disposició per qualsevol 
aclariment. 
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