
 
 

 
 

Òrgan: Junta De Govern 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 d´octubre de 2021 
Expedient núm. X2021000193 - X2021000193 
Per Unanimitat 
Aprovat Per 3 Vots A Favor (Dolors Lloveras Sitjes, Josep Maria Vidal Vidal, Lluis De 
Manuel-Rimbau Muñoz) 

 

ACORD 
 
 
AJUTS PER A MATERIAL D'ESTUDIS - CURS 2020 2021. CONVOCATÒRIA 
 

 
Atès que durant els cursos anteriors s’han atorgat ajuts per a estudis als ciutadans del 
municipi que tenen fills inscrits en educació bressol, infantil, primària i secundària. 
 
Atès que per sessió d’aquesta Junta de Govern Local, celebrada el dia 05/08/2021 es 
van aprovar les bases reguladores per al curs 2020 2021, les quals han estat exposades 
al públic sense que s’hagi presentat cap al·legació i han esdevingut definitives. 
 
Atès que consta suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa global 
que suposa la concessió d’aquestes ajudes.  
 
Havent vist el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per unanimitat dels assistents s’acorda: 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria municipal de subvencions que s’adjunta en 
l’annex d’aquest acord. 

 
Segon.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb 
càrrec a la partida núm. 21.326.48000 i per un import màxim de 19.600,00 euros. 
 
Tercer.- Fer tramesa de la convocatòria a la Base Nacional de Datos de 
Subvenciones per tal que sigui publicada al BOP, seguint el procediment 
establert a l’article 20.8 de la LGS, a través de l’enviament de la informació 
necessària, continguda a l’article 23 de la LGS. 
 

ANNEX 
CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A MATERIAL D’ESTUDIS PER ALS 

VEÏNS DE LLAMBILLES – CURS ESCOLAR 2020/2021 
 
Primer. Destinataris 

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. 
 
Segon. Concepte subvencionable 

Seran objecte d’ajut els materials d’estudi destinats a la realització de 
l’educació infantil, primària, secundària i escoles bressol. 
 
Tercer. Bases reguladores 

Aquesta convocatòria es regirà per les bases reguladores, aprovades per 
la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 05/08/2021 i 
publicades en el BOP de Girona núm. 163 de 25/08/2021. 
 
Quart. Crèdits pressupostaris 

Els crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció són de 19.600,00 
€, a càrrec de la partida pressupostària 21.326.48000 
 
Cinquè. Import de la subvenció 

L’import dels ajuts es distribuirà segons el següent criteri: 
 
a/ Alumnes que cursen els seus estudis en un centre que no es troba 
situat al municipi de Cassà de la Selva: 

- 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 cursen els seus estudis en centres educatius  
establerts  al municipi de Cassà de la Selva: 150,00 euros per fill 
 
Sisè. Termini presentació sol·licituds 

La presentació de les sol·licituds s’obrirà des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el dia 15 de 
novembre de 2021. 
 
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. 



 
 

 
 

 
  Setè. Notificació de la concessió dels ajuts 

La notificació s’efectuarà mitjançant publicació de la corresponent 
resolució d’Alcaldia al tauler electrònic de l’Ajuntament. 

 
 
 
Llambilles, a la data de la signatura electrònica 
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