
Conveni per a la concessió d’ajuts econòmics 
per a l’adquisició de llibres de text i material escolar 
per al curs escolar 2010-2011 
 
 
Dades de les parts 
 
Pere Regull Riba, alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
___________, director/a de l’escola ________________. 
___________, president/a de l’AMPA de l’escola ________________. 
 
 
Finalitat 
 
Participació de l’escola en el Programa d’ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres de text i material 
escolar de l’Ajuntament de Vilafranca per al curs escolar 2010-2011. 
 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Vilafranca, d’acord amb l’actual marc legal que assenyala que totes les persones tenen 
dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat, ha decidit ajudar les famílies amb 
fills i filles escolaritzats a segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària en centres de la vila a adquirir 
els llibres de text i/o el material escolar que cal per a aquesta finalitat. 
 
L’Ajuntament, a més, vol fomentar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la coresponsabilitat de les 
famílies i la comunitat educativa, la socialització del material escolar i la sostenibilitat de tot aquest conjunt 
d’accions, en la línia del que marca el programa d’ajuts del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular. 
 
 
Pactes 
 
Objectius i abast del programa 
 
1. L’objectiu del Programa d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar de l’Ajuntament 

de Vilafranca (al qual es farà referència a partir d’ara simplement com a Programa), és fomentar l’ús 
racional dels recursos, educar per a la conservació i reutilització dels materials i garantir a les famílies 
un estalvi econòmic important, a partir de la participació de tota la comunitat educativa. 

 
2. La participació en el Programa haurà de comptar amb el compromís explícit dels diversos sectors del 

centre, a través dels seus representants al consell escolar de centre. 
 
Projecte de reutilització de llibres i material curricular 
 
3. El Consell Escolar de centre haurà d’aprovar un Projecte de reutilització de llibres i material curricular 

(a partir d’ara simplement Projecte). Si ja en disposa, n’haurà d’aprovar l’actualització per al curs 
2010-2011. El centre haurà de fer arribar al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca un 
exemplar del Projecte de reutilització actualitzat. 

 
4. En el Projecte hi hauran de constar els objectius, procediments i cursos que hi participen. També hi 

haurà d’aparèixer la llista de llibres de text i altres materials juntament amb el preu corresponent. I, 
finalment, als nivells per als quals hi ha la possibilitat d’acollir-se a la reutilització, caldrà diferenciar 
clarament el preu dels llibres de text per a les famílies que participen en el Projecte de reutilització i 
el preu per a les famílies que no hi participen. També caldrà que hi consti la quota de manteniment, 
en cas que n’hi hagi. 

 
5. Aquest Projecte haurà d’anar en la línia del programa d’ajuts del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular, i el 
podrà gestionar l’AMPA per encàrrec del Consell Escolar. El centre es compromet a acollir-se a la 
convocatòria d’ajuts del Departament d’Educació de la Generalitat per al foment de la reutilització de 
llibres de text i material curricular per al curs 2011-2012. Els centres també hauran de presentar a 
l’Ajuntament una còpia de la memòria valorativa del consell escolar que demana el Departament per 
avaluar el funcionament del projecte. 



Condicions de participació 
 
6. El Programa de l’Ajuntament de Vilafranca s’adreça a les famílies que vulguin acollir-s’hi lliurement. 

Per això caldrà que les famílies signin un compromís d’adhesió al Projecte del centre per al curs 
2010-2011. Durant la primera setmana del curs escolar, l’Ajuntament enviarà una carta a través de 
l’escola a totes les famílies explicant en què consisteix el Programa i animant a participar-hi. El centre 
queda sotmès a les oportunes actuacions de control i revisió de les adhesions per part del Servei 
d’Educació de l’ajuntament. 

 
7. Abans del 30 de setembre de 2010 el centre haurà d’enviar al Servei d’Educació la relació de llibres 

de text i de material escolar per a cada nivell educatiu per al curs 2010-2011 juntament amb els 
preus per a les famílies de cada un dels llibres i materials. Per als nivells a partir de 3r de primària 
també caldrà especificar-hi quins llibres es destinaran a la reutilització d’acord amb el Projecte del 
centre i quin és l’estalvi econòmic real per a l’alumnat que hi participi respecte a al que no hi 
participi. La tramesa s’haurà de fer introduint la informació en un fitxer electrònic que subministrarà 
el Servei d’Educació (Model I). 

 
8. Podran rebre els ajuts del Programa les famílies que estiguin al corrent de pagament de les despeses 

de llibres i material escolar, que hagin adquirit tots els llibres i el material escolar per al curs 2010-
2011 a través del mètode que fixi el centre i que hagin signat el compromís de participació en el 
Projecte a l’inici del curs escolar. En aquells centres que l’AMPA sigui l’encarregada de la gestió del 
Projecte de reutilització, el consell escolar podrà decidir, a més, que les famílies hagin de ser sòcies 
de l’AMPA. El centre es compromet a enviar una llista en format electrònic amb els alumnes 
matriculats al seu centre que compleixin aquestes condicions abans del 15 d’octubre de 2010. La 
tramesa s’haurà de fer introduint la informació en un fitxer electrònic que subministrarà el Servei 
d’Educació (Model II). 

 
9. L’alumnat nouvingut al centre que s’escolaritzi al llarg del primer i segon trimestre, que compleixi 

totes les condicions del punt anterior i que decideixi participar en el Projecte del centre, també podrà 
rebre els ajuts econòmics del Programa. Amb aquest objectiu, com a molt tard el dia 6 de maig de 
2011 el centre enviarà de nou la llista en format electrònic a què es fa referència en el punt anterior 
(Annex II) afegint-hi les noves incorporacions al Projecte. També caldrà fer-hi constar les baixes. No 
s’hi podrà incorporar, però, l’alumnat matriculat en període ordinari que no vagi adherir-se al 
Projecte a l’inici del curs escolar. En aquesta tramesa caldrà especificar-hi els alumnes de primària 
del centre que han obtingut l’ajut per a llibres de text que atorga el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per al curs 2010-2011 i la quantitat econòmica que els ha estat concedida. 

 
10. Participar en el Programa per als cursos a partir de 3r de primària (segon i tercer cicle d’Educació 

Primària) implica necessàriament participar en la reutilització dels llibres de text per a aquests nivells. 
El centre pot destinar a la reutilització el número de llibres que consideri oportú però, en tot cas, 
l’estalvi econòmic per a les famílies que participen en el Projecte de reutilització respecte a les que no 
hi participen haurà de ser d’un mínim de 80 €. Aquests estalvi quedarà reflectit en les dades del 
Model I. 

 
11. El centre haurà d’acreditar la participació en el Programa d’ajuts municipal, la decisió de sobre qui 

recau la responsabilitat de la gestió del Projecte i la possibilitat de participar-hi per a les famílies que 
no són sòcies de l’AMPA, presentant una certificació al Servei d’Educació abans del dia 22 d’octubre 
de 2010 (Model III). 

 
12. L’escola es compromet a no canviar els llibres de text durant, com a mínim, quatre cursos escolars, 

sempre i quan no hi hagi un canvi en els continguts curriculars. 
 
Mòduls econòmics i ajuts econòmics màxims per alumne 
 
13. Les quantitats dels mòduls econòmics previstos són els següents: 
 

Aportació municipal per alumne 

Etapa 
educativa 

Cicle 
Mòduls 
econòmic 

Observacions 

Infantil 2n cicle 70 € Quantitat fixa 

Primària 1r cicle 100 € Quantitat fixa 

 2n cicle 25 € Quantitat fixa 

 3r cicle 25 € Quantitat fixa 

 



14. L’ajut econòmic per a l’adquisició de llibres de text i material escolar en el seu conjunt no suposarà 
mai la gratuïtat total. En tots els casos, les famílies hauran de fer-se càrrec d’una part de la despesa. 

 
15. S’estableix que els materials per als alumnes dels cursos que van de P3 a 2n de primària (segon cicle 

d’Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària) no són, en general, reutilitzables. Per tant, 
l’Ajuntament destinarà als alumnes d’aquests cicles un mòdul econòmic per al curs 2010-2011 sense 
la condició de la reutilització. Aquest ajut és en concepte de material escolar. En qualsevol cas, el 
centre pot destinar algun dels materials de cicle inicial a la reutilització d’acord amb el seu Projecte. 

 
16. Per als cursos de 3r a 6è de primària (segon i tercer cicle d’Educació Primària) s’entén que el centre 

ja té una bossa de llibres del curs anterior a disposició dels alumnes, i per tant el mòdul econòmic 
corresponent a l’ajut del Programa serà en concepte de quota de manteniment. 

 
17. La quota de manteniment que el centre cobri a les famílies per participar en el Projecte de 

reutilització per als cursos de 3r a 6è, en cap cas pot superar els 25 € per alumne.  
 
18. Per a tots els cursos de 1r a 6è de primària, en el càlcul de la quantitat d’ajut econòmic per a cada 

família es tindrà en compte l’import de l’ajut per a l’adquisició de llibres de text que atorga el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a aquelles famílies que l’hagin sol�licitada 
i que en siguin beneficiàries per al curs 2010-2011. Si el mòdul econòmic previst en el punt 13 és 
inferior a l’import de la beca, l’ajut municipal serà nul. En cas que el mòdul econòmic previst sigui 
superior a l’import de la beca, l’ajut municipal serà la diferència de les dues quantitats. 

 
19. El compliment dels compromisos econòmics que l’Ajuntament de Vilafranca contreu en virtut d’aquest 

conveni 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. 

 
Revisió dels llibres, càlcul dels ajuts finals i pagaments als centres i a les famílies 
 
20. Durant el mes de juliol l’Ajuntament farà un ingrés en un compte bancari del centre de l’import global 

corresponent a totes les famílies amb alumnat dels cursos que van de P3 a 2n de primària que 
compleixin les condicions per rebre els ajuts. Aquest import global s’haurà de repartir a les famílies, 
d’acord amb la quantitat que els correspongui, abans del 15 de setembre de 2010 fent-hi constar el 
concepte següent: “Ajut de l’Ajuntament de Vilafranca per a l’adquisició de llibres de text i material 
escolar”. 

 
21. D’acord amb el compromís que hauran adquirit les famílies que participin en el Projecte, els llibres de 

text destinats a la reutilització s’hauran de retornar en perfecte estat perquè puguin ser reutilitzats. 
El centre es compromet a fer la revisió dels llibres de text destinats a la reutilització d’acord amb 
aquest principi i també en farà l’emmagatzematge dins la pròpia escola. 

 
22. Per als cursos de 3r a 6è de primària, en el cas que del total de llibres d’un alumne que s’havien de 

destinar a la reutilització, només una part estiguin efectivament en condicions de tornar a ser 
utilitzats, la família no rebrà cap ajut econòmic municipal. Incomplir l’obligació de conservació 
comportarà l’exigència a la família de restituir els llibres de text deteriorats o extraviats sense causa 
que ho justifiqui. 

 
23. L’import global que ingressarà l’Ajuntament al centre per als cursos de 3r a 6è de primària, 

correspondrà a la suma dels ajuts econòmics per a tots els alumnes d’aquests cursos que participen 
en el Projecte. El responsable de la gestió del Projecte podrà disposar dels diners de l’alumnat que 
no hagi complert la condició de conservació dels llibres i que, per aquesta raó, no es distribueixin a 
les famílies. Aquests diners s’hauran de destinar, obligatòriament, a reposar els llibres que no 
estiguin en condicions de ser utilitzats el curs següent i, en general, a les despeses de manteniment 
que genera el Projecte de reutilització. 

 
24. Fins el 2 de juliol de 2011 el centre podrà fer arribar a l’Ajuntament la llista en format electrònic de 

l’alumnat de 3r a 6è de primària que participa en el Programa, amb la informació per a cada un dels 
nivells dels llibres que poden destinar-se a la reutilització i si els correspon o no l’ajut econòmic 
municipal. La tramesa s’haurà de fer introduint la informació en el mateix fitxer electrònic que 
subministrarà el Servei d’Educació i que ja s’haurà utilitzat en les trameses anteriors (Model II). 
L’Ajuntament revisarà i validarà aquesta documentació, i ingressarà al responsable de la gestió del 
Projecte abans del 31 de juliol de 2011 l’import global que correspongui per la participació de 
l’alumnat de 3r a 6è en el Programa. Aquest import global s’haurà de repartir a les famílies, d’acord 
amb la quantitat que els correspongui, abans del 15 de setembre de 2011 fent-hi constar el concepte 
següent: “Ajut de l’Ajuntament de Vilafranca per a l’adquisició de llibres de text i material escolar “. 

 



25. Totes les aportacions municipals hauran d’anar a un compte bancari contractat per la direcció i amb 
nom i NIF del centre, al marge que aquests diners es traspassin posteriorment a l’AMPA si aquesta 
ha assumit la gestió del Projecte. Aquestes aportacions municipals hauran d’aparèixer en els 
pressupostos i liquidacions del centre que ha d’aprovar el consell escolar. Les dades del compte 
s’hauran d’actualitzar a través de l’autorització per a transferències corresponent (Model IV). 

 
Caràcter públic i accessible del conveni 
 
26. 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 23 de juny de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pere Regull Riba 
Alcalde de Vilafranca del Penedès 

__________________ 
Director/a del centre 

_____________________ 
President/a de l’AMPA 

 


