
Conveni d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar Cus 2010-2011 
 
 
Dades de les parts 
 
Pere Regull Riba, alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
________________, directora de l’escola Delta-Espiga. 
________________, presidenta de l’AMPA de l’escola Delta-Espiga. 
 
Finalitat 
 
Participació de l’escola Delta-Espiga en el programa d’ajuts 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 en edat 
escolar a adquirir els llibres de text i/o el material que cal per a aquesta finalitat. 
 
L’Ajuntament, a més, vol fomentar l’estimació pels llibres per part dels infants i joves, la corresponsabilitat de les 
famílies i la comunitat educativa, la socialització del material escolar i la sostenibilitat de tot aquest conjunt 
d’accions.  
 
Pactes 
 
1. Per prendre part en aquest programa d’ajuts, la comunitat educativa del centre, a través del Consell Escolar, 

haurà d’aprovar-ne la participació i prendre el compromís de sensibilitzar i educar l’alumnat per fer possible la 
reutilització dels llibres de text i el material escolar. 

2. El programa d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar s’adreça a les famílies que vulguin 
acollir-s’hi lliurement. Per això caldrà que les famílies signin un compromís d’adhesió al Programa 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 amb escolars que assisteixin al centre explicant-los en què consisteix aquesta iniciativa i 
animant-los 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. 

3. El Consell Escolar de centre haurà d’aprovar la relació de materials que el centre té previst d’adquirir per al 
curs 2010-2011 amb l’aportació econòmica de les famílies i la quota de material. Aquestes informacions 
s’hauran de fer arribar al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca abans del dia 30 de setembre de 
2010. 

4. L’import econòmic de l’ajut que es donarà per cada alumne que s’adhereixi a aquest programa serà de 70 €. 

5. L’Ajuntament farà un ingrés al centre, corresponent a la quantitat total per la participació de les famílies que 
s’hagin acollit al programa, com a molt tard el 30 de juny de 2011. El centre es compromet a repartir els 70 € 
a cada una de les famílies abans del 31 de juliol de 2011, i a fer constar el concepte següent en el rebut 
corresponent: “Ajut de l’Ajuntament de Vilafranca per a l’adquisició de llibres de text i material escolar”. 

6. 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. 

7. 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 

___________________ 
Directora del centre 

____________________ 
Presidenta de l’AMPA 



 


