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ANNEX 3  
 

BASES A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT 

ESCOLARS A ALUMNES DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I 

SECUNDÀRIA DE VALLBONA D’ANOIA PER AL CURS 2016-17. 

 

 

1. Són objecte de les presents bases la subvenció per a la compra de llibres de 

text escolar al municipi de Vallbona d’Anoia.  

2. Poden ser beneficiaris a l’ajuda les famílies que compleixin els següents 

requisits: 

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

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

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

3. 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, monoparental, majors de 65 anys o persona sola (fins a 1 

punt) 

e. Participació activa en el procés  d’integració social, formativa i/o  laboral 

(fins a 2 punts) 

f. Altres criteris de caràcter social a valorar per l’equip de serveis socials (fins a 

3 punts) 
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4. 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. 

 

2. 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. 

 
3. El termini per presentar reclamacions i la documentació pendent serà de 

l’11 al 24 de juliol de 2015 a l’ajuntament de Vallbona d’Anoia. 

 
7. La resolució de les sol·licituds serà acordada per la Junta de Govern Local en 

base a la proposta del departament de serveis socials municipals.  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. 

 

Documentació que cal aportar:  

- Certificat o volant de convivència per l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia 

- Llibre de família 

- Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 

anys. La justificació pot donar-se amb:  

A. Dos últimes nòmines. 

B. En cas de rebre una pensió no contributiva, el document acreditatiu. 

C. Certificat de l’INEM – SEPE (Servicio Empleo Público) de les 

prestacions de cada membre del nucli familiar majors de 18 anys en 

situació d’atur, o bé certificat  que no cobra cap prestació econòmica. 

D. En cas de cobrament de la Renda Mínima d’Inserció o algun tipus de 

pensió, el document acreditatiu. 

E. En cas de no poder justificar els ingressos del nucli familiar, caldrà 

presentar una declaració jurada adjunta en la sol·licitud  . 

- Document justificatiu de pagament de l’arrendament o de la quota 

hipotecària. 

- Certificat de CAD (grau de discapacitat). 

- Carnet de família monoparental.  

- Carnet de família nombrosa.  
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8. Les quantitats a concedir seran: 

A. Beca A: 25% (si s’assoleixen de 5 a 6 punts).  

B. Beca B: 50% (si s’assoleixen de 7 a 9 punts)  

C. Beca C: 75% (si s’assoleixen més de 10 punts)  
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