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CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A MATERIAL I LLIBRES PER ALS 
ALUMNES EMPADRONATS I ESCOLARITZATS EN CENTRES PÚBLICS O CONCERTATS 
A GIRONELLA EN ESTUDIS OBLIGATORIS, PER AL CURS 2020-2021 
 
PRIMER. OBJECTE 
 
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de material i llibres 
als alumnes empadronats a Gironella matriculats en centres públics o privats concertats 
d'educació infantil, primària i secundària (obligatòria), de famílies en situacions de necessitats 
socials i/o econòmiques, d’acord amb les bases reguladores d’ajuts de material i llibres de 
l’Ajuntament de Gironella (Exp.757/2018) aprovades en sessió plenària en data 4 de juny de 
2018. 
 
 
SEGON. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I TRAMITACIÓ 
 

§ La sol·licitud s’obtindrà i es presentarà, prioritàriament de manera telemàtica a través 
dels formularis disponibles a la web www.gironella.cat, o en cas que no sigui possible 
presencialment a l’OAC ( Oficina d’Atenció Ciutadà) 

§ Per al curs escolar 2020/2021 la convocatòria d’ajuts per a material i llibres començarà 
el dia 15 de juny de 2020. 

§ El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 3 de juliol de 2020. 
§ El dia 21 de juliol de 2020 es publicarà una resolució provisional al taulell electrònic de 

l’Ajuntament de Gironella 
§ El dia 29 de setembre de 2020 es publicarà la resolució definitiva dels ajuts atorgats al 

taulell electrònic de l’Ajuntament de Gironella i en els dies posteriors l’Ajuntament 
transferirà al compte corrent que designi l’AMPA o família beneficiària segons 
correspongui, els imports atorgats. 

 
 
TERCER. REQUISITS 
 

§ Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita en les bases 
reguladores d’aquests ajuts, així com aquella documentació que sigui procedent en 
funció de cada cas, prevista en les bases, en els terminis i la forma establerta en aquesta  
convocatòria. 

 
§ L’Alumne/a ha d’estar empadronat a Gironella 

 
§ Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’indicador de 

renda de suficiència de Catalunya. 
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