
ANNEX AL CONVENI SIGNAT PER L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA I 
L’ESCOLA DOLORS PIERA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 
ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 2010-2011 
 
Antecedents 
 
1. L’escola Dolors Piera presenta unes característiques singulars en ser un 

centre de creació recent. 
 
2. D’acord amb el conveni signat per al curs 2010-2011, per als cursos de 

3r a 6è de primària es preveu que el centre destini a la reutilització una 
part dels llibres adquirits per les famílies. 

 
3. Es dóna la circumstància que el curs 2010-2011 l’escola Dolors Piera 

tindrà per primera vegada un grup-classe de 6è de primària, i no disposa 
de llibres en dipòsit per cedir a les famílies. 

 
 
Pactes 
 
1. L’Ajuntament destinarà a l’alumnat de 6è de primària de l’escola Dolors 

Piera que s’hagi acollit al Projecte de reutilització del centre un mòdul 
econòmic de 150 €. L’ajut econòmic màxim per alumne serà igual a 
aquesta quantitat només si el centre porta el lot sencer de llibres de text 
a reutilització i si al final de curs l’alumne torna tots els llibres 
efectivament en condicions de ser reutilitzats. Si el centre porta només 
una part dels llibres d’aquest curs a reutilització, l’ajut econòmic màxim 
per alumne serà la part proporcional del mòdul econòmic. 

 
2. En el cas que de la quantitat total de llibres d’un alumne de 6è que 

inicialment s’havien de destinar a la reutilització, només una part 
estiguin efectivament en condicions de tornar a ser utilitzats, l’ajut final 
destinat a la família serà proporcional al cost d’aquesta part respecte al 
cost total dels llibres. 

 
3. Aquests pactes queden supeditats a totes les condicions generals i als 

terminis que fixa el conveni marc del Programa d’ajuts per a l’adquisició 
de llibres de text i material escolar per al curs 2010-2011, que van 
signar l’escola Dolors Piera i l’Ajuntament de Vilafranca, excepte pel que 
fa a l’assignació econòmica de l’ajut per a l’alumnat de 6è de primària 
per al proper curs. 

 
4. El compliment dels compromisos econòmics que l’Ajuntament de 

Vilafranca contreu en virtut d’aquest annex resta condicionat a 
l’existència de crèdit pressupostari específic, adient i suficient en els 
pressupostos municipals dels exercicis anuals corresponents. La 
inexistència de crèdit comportarà la resolució del conveni i la manca de 
pagament de les quantitats establertes. 

 
5. Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic, que es donarà 

compte de la seva subscripció al Ple municipal i que serà objecte de 



publicació en el portal web municipal. Les parts consenten expressament 
aquestes circumstàncies de publicitat a tots els efectes 

 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem 
en tres exemplars. 
 
Vilafranca del Penedès, a 22 de juliol de 2010. 
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