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DATA REGISTRE  NÚM. REGISTRE SORTIDA   

  
 

DEPARTAMENT  D’ORIGEN  RESPONSABLE   DESTINATARI  

SERVEIS SOCIALS apc   
 
 
 
 

REF. NOSTRA     

JGL 14.06.2017  
REF. VOSTRA     

  

 
ASSUMPTE:  

Trasllat acord J.G.L. 

 

 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia  14 de juny de 2016 va 
adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
 
 
II.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVE RN OBERT. 
 
II. 4.- REGIDORIA DE BENESTAR I FAMILIA 
 
II. 4.1.- Departament de Benestar i Família 
 
II. 4.1.1.- Serveis Socials 
 
II. 4.1.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FITXA TRÀMIT I EL MODEL DE 
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS 
ALUMNES D’ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA. SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, P3, P4 I P5 DEL CURS ESCOLAR 2017-2018. 
 
 
La secretària accidental de la Corporació dóna lectura de la proposta d’acord del Servei de 
Serveis Socials següent: 
 
Atès que en el Ple de la Corporació de data 30 de maig de 2016 es va aprovar la Modificació 
de les Bases Específiques que regulen la concessió d’Ajuts Econòmics de l’Ajuntament de 
Sitges 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament desenvolupar aquestes bases de prestacions 
econòmiques. 
 
Atès que entre les prestacions a concedir es contemplen ajuts per a l’adquisició de llibres i 
de material escolar. 
 
Vist l’informe emès per la cap del Departament de Serveis Socials, el qual es transcriu tot 
seguit: 
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“INFORME  

Referent a: Proposta d’acord de la JGL de la Fitxa de Tràmit i el Model de sol·licitud d’ajuts per a 
l’adquisició de llibres i material escolar pels alumnes de p3, p4 i p 5, d’ensenyament primari, 
secundari, batxillerat, i Cicles formatius pel curs escolar 2017-2018. 

Les beques que ocupen aquest informe estan incloses a les Bases Específiques Reguladores de les 
Prestacions econòmiques i socials de l’ajuntament de Sitges. 
 
Aquestes es van aprovar per primer cop en el Ple de l’Ajuntament de Sitges en sessió de data 4 de 
febrer de 2009. 
 
Es va realitzar una primera modificació en el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de setembre de 
2014. 
 
I en data 30 de maig del 2016 en sessió també del Ple de la corporació es va realitzar la següent 
modificació. 
 
Això afectava també a les ajudes de llibres i material escolar. Afinant els requisits i persones 
destinatàries de les ajudes. 
 
Des de llavors s’han anat convocant aquestes ajudes tenint molt bona acceptació i realitzant canvis 
per adaptar-nos a la necessitat. 
 
 
 
Actualment es realitza per endossament als centres educatius. 
 
La voluntat d’aquesta regidoria és que aquesta convocatòria sigui abans del període vacacional per 
poder informar amb temps a les escoles i a l’alumnat. 
 
És cert que en cada convocatòria, tot i que es realitza difusió, els centres educatius acompanyen fent 
unes notes a tots els pares i mares. 
 
D’altra banda, a nivell econòmic hi va haver la reserva següent: 
 

• P3-p5: 2.400 € 
• Primària: 8.000 € 
• Secundària: 8.000 € 

Això vol dir que cal mantenir les aportacions fetes l’any anterior. 
 
Per tant la proposta final és de reservar aquests imports: 
 

• P3-P4-P5: 2.400€ 
• Primària: 8.000€ 
• Secundària , Batxillerat i Cicles Formatius: 8.000€ 

I es proposa que els terminis de la convocatòria siguin de l’1 al 30 de setembre del 2017, facilitant que 
tot l’alumnat tingui la suficient informació. 
 
Elaboro aquest informe positiu per l’aprovació de la proposta de JGL. 
 
Vinyet Mirabent Ojeda 
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Cap del Departament de Benestar i Família (e.f.) 
 
Sitges, 9 de maig de 2017” 
 
 
Vist el decret del Batlle núm. 637/15, de 3 de juliol de 2015, de delegacions de competències 
a la Junta de Govern Local, publicat al BOPB del 22 de juliol de 2015. 
 
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent: 
 
 

A C O R D: 
 

 
Primer.-.  APROVAR la fitxa de tràmit de l’ajut per l’adquisició de llibres i material escolar 
dels cursos de P3, P4, P5, d’Ensenyament de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles de 
Formació Professional (Annex 1). 
 
Segon.- APROVAR el model de sol·licitud d’Ajut per l’adquisició de llibres i material escolar 
dels cursos de P3, P4, P5, d’Ensenyament de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles de 
Formació Professional (Annex 2) 
 
 
Tercer.- OBRIR LA CONVOCATÒRIA d’ajuts durant el termini del’1 al 30 de setembre de 
2017 per a l’adquisició de llibres i material escolar per l’alumnat de P3, P4, P5, Primària, 
ESO, Batxillerat i Cicles de Formació Professional del curs escolar 2017-2018, pels imports: 
 
A. 2.400 € per P3, P4 i P5 
B. 8.000 € per Primària 
C. 8.000 € per ESO, Batxillerat i Cicles de Formació Professional 
 
Un total de  18.400 € 
 
Quart.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ de les següents despeses: 
 
1.- Beques escolars per P3, P4 i P5 Curs 2017-2018 de DOS MIL QUATRECENTS EUROS   
(2.400 €) amb càrrec al pressupost de 2017 a la partida D111 23111 4800003 Ajuts 
Educatius Culturals i Esportius, i núm. d’apunt previ 920170003146. 
 
2.- Beques Escolars Primària Curs 2017-2018 de VUIT MIL EUROS (8.000 €) amb càrrec al 
pressupost de 2017 a la partida D111 23111 4800003 Ajuts Educatius Culturals i Esportius, i 
núm. d’apunt previ 920170003147. 
 
3.- Beques escolars ESO, Batxillerat i Cicles de Formació Professional curs 2017-2018 de 
VUIT MIL EUROS (8.000 €) amb càrrec al pressupost de 2017 a la partida D111 23111 
4800003 Ajuts Educatius Culturals i Esportius, i núm. d’apunt previ 920170003148. 
 
Cinquè.- FER PÚBLIC el present acord per coneixement de totes aquelles persones 
interessades mitjançant publicació a l’Eco de Sitges i a la web municipal, establint el termini 
de presentació de sol·licituds del dia 1 al 30 de setembre de 2017. 
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Sisè.- NOTIFICAR a la Oficina d’Atenció Ciutadana el present acord, als centres educatius i 
al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Sitges. 
 
Setè.- Acordar que tant bon punt estigui aprovat per Junta de govern Local i operatiu el 
sistema de publicació de subvencions a la Base de Dades nacional de subvencions, procedir 
per part del centre gestor, a introduir la informació relativa a aquesta subvenció 
 
Vuitè.- Declarar que: 
 

• L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

• Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

• Tanmateix, els legitimats activament poden interposat qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta 
precedent. 
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ANNEX 1.- 
 

47. Ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar (Infantil: P3, P4, P5) (Primària: 1er 
a 6è) (E.S.O, Batxillerat i Cicles de Formació Professional)    

 

Descripció L'Ajuntament de Sitges, a través del Departament de Benestar i Família, 
ofereix a aquelles famílies que acompleixin un seguit de requisits, ajuts 
econòmics per a l'adquisició de llibres de text i de material escolar. 
Aquests ajuts es circumscriuen als/les estudiants de P3, P4 i P5. Primària, 
Eso, Batxillerat i Cicles de Formació Professional. L’alumnat haurà d’estar 
matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, 
en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació 
infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la 
convocatòria 
 
El barem de l'ajut per al curs 2017-2018  vindrà determinat pel percentatge 
que resulti de l'aplicació del barem establert  per les Bases específiques 
reguladores de les prestacions econòmiques i socials de l'Ajuntament de 
Sitges. 

El % es calcularà sobre un import fix a partir del nivell educatiu dels menors 
als qual va adreçada l’ajuda 
  
NIVELL EDUCATIU                   IMPORT (Llibres i material escolar) 

 
Infantil (P3, P4 i P5)                  130,00€ 
Primària (de 1er a 6è)               180,00€ 
E.S.O, Batxillerat i cicles FP     300,00€ 
 
Els imports màxims per convocatoria son: 

2.400 € per P3, P4 i P5 

8.000 € per Primària 

8.000 € per E.S.O, Batxillerat I Cicles de Formació Professional 

En cas que el pressupost consignat a la partida d’ajuts educatius, culturals i 
esportius  I segons els imports màxims per convocatòria, no fos suficient per 
assumir totes les sol·licituds  presentades i aprovades, es farà un 
repartiment proporcional entre totes les persones que han acreditat reunir 
tots els requisits. 

Qui el pot 
demanar 

- La persona interessada o afectada pel tràmit. 
- Un/a representant degudament autoritzat/da. 
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Requeriments • Cal estar empadronat/da a Sitges.  

• Cal aportar la documentació requerida per al tràmit. 

Període de 
tramitació 

Anual 

Termini 
sol·licitud 

2017: De l’1 al 30 de setembre de 2017 

Temps mitjà de 
resolució 

3 mesos 

Procediment 1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu la documentació requerida 
juntament amb l'imprès de sol·licitud.  

2. Des dels Serveis Socials es posaran en contacte amb vosaltres per 
tal de programar, si s'escau, una entrevista amb una treballadora/ 
educadora social.  

3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu, al domicili indicat en 
aquesta, la resolució.  

4. La resolució serà traslladada també al centre educatiu.  

5. En cas que la resolució sigui estimatòria, l'aju t serà ingressat al 
núm. de compte corrent del centre escolar que s’hag i detallat a 
la sol·licitud. 

Com es resol el 
tràmit 

Junta de Govern Local 

Efectes del 
silenci adm. 

Per la naturalesa del tràmit no es contempla 

Condicions del 
silenci adm. 

 

Tipus de tràmit Tràmit municipal  

On es pot 
tramitar 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre  
010 - 938114804 | Carrer Nou, 12 
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08870 - Sitges | oac@sitges.cat 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf  
936320092 | Plaça del Baró de Güell 
08871 - Sitges (Garraf) | oac@sitges.cat 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues  
936360833 | Passeig Maritim de les Botigues, 1 
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges) | oac@sitges.cat 

Gestió per 
telèfon 

No  

Gestió per 
Internet 

No  

Gestió per 
correu 

No  

Documentació 
que cal presentar • Imprès de sol·licitud signat per tots els membres de la unitat 

familiar majors de 16 anys  

Identificatives: 

• Fotocopia del llibre de família  

• Informe de la vida laboral actualitzat ( tel. 901 50 20 50 ).  

Despeses: 

• Fotocòpia de l'últim rebut de la hipoteca o del lloguer.  

Ingressos: 

• En cas de no fer Declaració de la Renda, presentar Declaració 
econòmica d’ingressos de la unitat familiar 

Infants en acolliment:  

• Fotocòpia de la resolució administrativa o judicial.  

Invalidesa o discapacitat:  

• Fotocòpia de la resolució del grau de disminució (de qualsevol 
membre de la unitat familiar).  

Estudiants majors de 16 anys: 

• Fotocòpia de l’imprès de matrícula del centre on cursin els estudis.   
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Famílies monoparentals o nombroses: 

• Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa 

Famílies d’estrangers no comunitaris sense permís de residencia: 

• Declaració econòmica d’ingressos.  

Preu Tràmit gratuït 

Normatives 
relacionades 

 

Impresos 
relacionats 

Declaració econòmica  

Sol·licitud d'ajuts per a llibres de text i material escolar  

Documents 
relacionats 

47-Ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar d'ensenyament infantil, 
primari, secundari i batxillerat|Instrucció interna  

URL més 
informació 

 

URL tràmit 
extern 

 

Observacions  

Tràmits 
relacionats 

 

Tràmit classificat 
a 

Ciutadania: Les prestacions socials i assistencials  
Ciutadania: L'escola  

Temes WEB 
relacionats 

Polítiques socials  
Serveis a la ciutadania  

  

Informació interna  

Persona de contacte: Educadores socials 
Instrucció interna  
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REGISTRE: 
Assumpte: 15 
Modalitat: 12 
 
Última actualizació per Andrea Peinado Bolívar el 10/10/2014 
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ANNEX 2.- 
 
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I  
MATERIAL ESCOLAR  
 
       
 

  EDUCACIÓ 
INFANTIL 

  EDUCACIÓ PRIMÀRIA    EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

 (P-3/P-4/P-5)  (de 1r a 6ê)   (ESO/BATXILLERAT/CICLES 
FP) 

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Nom i cognoms o raó social 
      

DNI / NIE / PASSAPORT / CIF 
      

Adreça a efectes de notificacions 

      
Núm. 

      

Bloc 

      

Escala 

      

Pis 

      
Porta 

      
Codi postal i població 

        
Província 

        
Telèfon fix 

      

Telèfon mòbil 

      
FAX 

      
Correu electrònic 
      

Representat/da per: 

      

DNI / NIE / PASP / CIF 

      

2. PERSONES QUE FORMEN PART DE LA UNITAT FAMILIAR  

NOM I COGNOMS EDAT DNI 
SIGNATURA 

(majors de 16 anys) * 
1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

3. PERSONA/ES PER LA/ES QUE ES DEMANA L’AJUT  (una petició per CICLE) 

NOM I COGNOMS CENTRE EDUCATIU 
CURS 

2017-2018 

                  

                  

                  

                  

4. AUTORITZACIONS  
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Autoritzo a l’Ajuntament de Sitges a: 
1. Sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de les meves 

obligacions tributàries per a comprovar el compliment dels requisits establerts per a obtenir, percebre i 
mantenir l’ajut. 
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control de l’ajut 
esmentat abans i en aplicació d’allò que disposa l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, General Tributària que 
permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que precisin les 
AAPP per al desenvolupament de les seves funcions. 

2. Facilitar la resolució d’aquesta sol·licitud al Centre Educatiu corresponent. 
3. Autoritzo l’endossament de la beca al centre educatiu on assisteix el meu fill/filla i que ha assenyalat en la 

primera pàgina de la sol·licitud. 

5. DEMANO: 

Ajut per adquisició de llibres i material escolar 

6. Documents que s’acompanyen:  
 Fotocopia del llibre de família  
 Informe de la vida laboral actualitzat ( tel. 901 50 20 50 ).  
 Fotocòpia de l’últim rebut de la hipoteca o bé l’últim rebut de lloguer. 
 Declaració d’ingressos de la unitat familiar. 
 Fotocòpia de la resolució administrativa o judicial.(infants en acolliment)  
 Fotocòpia carnet discapacitat o de la resolució del grau de disminució (de qualsevol membre de la unitat familiar).  
 Fotocòpia de la sentència on s’especifiquin els acords econòmics (Divorci o separació) 
 Fotocopia del  Carnet de família monoparental .  
 Fotocopia del  Carnet de família nombrosa .  
 Famílies d’estrangers no comunitaris sense permís de residencia: Declaració econòmica d’ingressos. 

7. COMUNICACIÓ DE TERMINIS  
En relació amb la petició d’ajut social per vostè formulada, que als efectes de recepció per l’òrgan competent ha tingut entrada en la 
data que figura a l’anvers; davant de l’entrada en vigor de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, donant compliment amb el que disposa l’art. 
42.4 de la Llei, li comuniquem que el termini màxim de notificació de la resolució de la petició formulada des de la data d’entrada de 
la sol·licitud i d’acord amb les prescripcions de la normativa d’aplicació és de 3 mesos . 
 
Transcorregut el termini indicat en el punt primer de la present comunicació sense que hagi recaigut resolució expressa podrà 
entendre’s estimada  l’ esmentada petició. 
 
Pel que fa als efectes de silenci que s’acaben d’indicar, aquest podrà quedar suspès, o en el seu cas ampliar-se, en els supòsits 
reflectits a l’art. 42.5 i 6 de la vigent Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

8. DATA I SIGNATURA  
Data:        
 
 
 

 
 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un 
fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar 
comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els 
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General 
de l'Ajuntament de Sitges (Plaça de l’Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges). 
 

Pel que fa a l’autorització d’accés a la informació de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària concedida, aquesta podrà ésser revocada en qualsevol moment mitjançant 
escrit adreçat a l’Ajuntament de Sitges (Plaça de l’Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges).  

Signatura Per trametre a:  SERVEIS SOCIALS  (15/12) 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrit en la proposta 
precedent. 
 
La qual cosa us trasllado pel vostre coneixement i efectes. 
 
La cap de Benestar i Família (e.f.) 
 
 
 
 
 
 
Vinyet Mirabent Ojeda 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  


