
 
 

 

 

Núm. d’expedient.:  2244-000004-2020 
 
BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES PER A MATERIAL D’ESTUDIS PER ALS 
VEÏNS DE LLAMBILLES 
 
1.- OBJECTE D’AQUESTES BASES 
L’objecte d’aquestes bases consisteix en la regulació de la concessió d’ajudes 
econòmiques per a l’adquisició de material d’estudis en la realització dels estudis 
reglats que cursen els fills dels veïns del municipi de Llambilles que reuneixin els 
requisits previstos en la present convocatòria. 
 
2.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
1.- Podran concórrer a aquests ajuts les persones que reuneixin els requisits següents: 
- Els pares i mares que tinguin fills i filles empadronats en el municipi i que figurin 
inscrits en escoles bressol o cursin estudis d’educació infantil, primària o secundària 
en centres públics o concertats. 
- Tant els fills i filles com almenys un dels dos progenitors han de figurar empadronats 
en el municipi en el moment del període de sol·licitud de les ajudes i han d’estar 
donats d’alta al padró d’habitants ininterrompudament com a mínim des del dia 1 de 
juny de l’any al qual faci referència la convocatòria. 
 
2.- Queden exclosos d’aquests ajuts els progenitors d’alumnes que tinguin inscrits els 
seus fills en centres d’estudis privats no concertats. 
  
3.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
Seran objecte d’ajut els materials d’estudi destinats a la realització de l’educació 
infantil, primària, secundària i escoles bressol. 
 
4.- QUANTIES DE LES AJUDES PER A ESTUDIS 
L’import dels ajuts es distribuirà segons el següent criteri: 
 
a/ Alumnes que no participen en el programa Reciclatext: 

- Escoles bressols (0 a 3 anys):                     200,00 euros per fill 
- Cicle d’educació Infantil (3 a 6 anys) :         180,00 euros per fill 
- Educació primària (de 6 a 12 anys):             180,00 euros per fill 
- Educació secundària( de 12 a 16 anys):       180,00 euros per fill 

 
b/ Alumnes que participen en el programa Reciclatext: 110,00 euros per fill 
 
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Els habitants del municipi que vulguin beneficiar-se d’aquests ajuts cal que presentin la 
sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament mitjançant presentació telemàtica. 
S’accedirà al mateix des de l’apartat “tràmits” de la seu electrònica municipal. 
 
La convocatòria corresponent fixarà específicament el període concret de presentació. 
 
La petició ha d’anar acompanyada obligatòriament dels documents següents: 

a) Model de sol·licitud reglamentari 
b) Fotocòpia de la matrícula o preinscripció en el cas d’ensenyament no 
obligatori (escoles bressol). 



 
 

 

 

c) Acreditació dels estudis educatius que s’estan cursant, expedit pel centre on 
s’estan realitzant els estudis. 

 
En la sol·licitud es farà constar que no s’ha sol·licitat ni obtingut de cap altra 
administració pública un ajut de les mateixes característiques i per al mateix curs 
escolar i interessat, obligant-se el sol- licitant a comunicar a l’Ajuntament de Llambilles 
qualsevol canvi de situació en relació a aquest extrem. 
 
6.- ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES 
Una vegada analitzades les sol·licituds correctament formulades, d’acord amb els 
requisits assenyalats anteriorment, l’Alcalde President resoldrà les peticions 
presentades. 
 
Seran denegades totes les sol·licituds presentades fora del termini establert en 
aquestes bases. També seran excloses totes les sol- licituds que no s’ajustin als 
requisits establerts en aquestes bases. 
  
L’import de les ajudes atorgades es compensarà econòmicament amb els deutes 
municipals que figurin pendents a nom de qualsevol dels dos progenitors en la data de 
resolució de les ajudes. 
 
7.-DOTACIÓ 
L’Ajuntament de Llambilles disposarà del màxim que estigui consignat en el 
pressupost municipal de cada any per atendre aquest tipus d’ajuts, en la corresponent 
partida de d’ajuts d’educació del pressupost de despeses. 
 
8.-TRAMITACIÓ. 
Es faculta al President de la corporació per a resoldre les al·legacions que  es  puguin  
formular  durant  el  període  d’exposició  pública d’aquestes bases, així com les 
incidències que eventualment es donin en el transcurs del seu desplegament. 
 


