
Benvolgudes famílies, 

 

La Regidoria de serveis personals de l’ajuntament de Vallbona d’Anoia ha aprovat 

les bases de concessió d’ajuts per l’adquisició de llibres de text escolar a l’alumnat 

dels centres d’educació infantil, primària i secundària pel curs 2016-17. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds és del dia 6 al 26 de juny,ambdós 

inclosos, a l’ajuntament de Vallbona d’Anoia. Fora d’aquest termini, les sol·licituds 

no es recolliran. 

 

La resolució de l’ajut es podrà consultar a l’ajuntament de Vallbona d’Anoia i als 

mateixos centres educatius a partir del 4 de juliol. 

 

El termini per presentar reclamació i documentació pendent serà de l’11 al 24 de 

juliol de 2016 a l’ajuntament de Vallbona d’Anoia.  

 

La publicació definitiva de la resolució de les beques es publicarà el 27 de juliol de 

2016  a l’ajuntament de Vallbona d’Anoia i als mateixos centres educatius. 

 

REQUISITS 

 

Poden ser beneficiaris a l’ajuda les famílies que compleixin els següents requisits: 

 

1. Fer la reserva de llibres de text escolar a l’AMPA Josep Masclans, AMPA 

SES Vallbona o l’empresa Iddink pel curs 2016-17.  

2. No ser titular en règim de propietat o copropietat de mes d’un habitatge. 

3. Participar del programa de reutilització de llibres de l’escola Josep 

Masclans (alumnes de primària) 

4. Els criteris específics de valoració seran els següents: 

a) Capacitat econòmica de la unitat familiar (fins a 5 punts) 

RENDA PER CÀPITA PUNTUACIÓ 

250 a 350€  1 (només persones soles) 

200 a 275€ 1 

199 a 150€ 2 

149 a 90€ 3 



< 90€ 4 

Sense ingressos i/o prestació 
econòmica pendent de resolució 

5 

 

b) Grau de discapacitat del pare, mare o fills (fins a 1 punt) 

c) Problemàtica de salut (fins a 1 punt) 

d) Família nombrosa (fins a 1 punt) 

e) Família monoparental (fins a 1 punt) 

f) Altres criteris de caràcter social a valorar per l’equip de serveis socials 

segons taula (fins a 5 punts) 

 
 
 
 
 
 
Joan García 

Regidor de Serveis Socials  

 


