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Bases reguladores de les subvencions per procediment de concessió directa en l'àmbit
de l'ensenyament al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

a. Objectiu de les subvencions
L’objectiu de les subvencions per procediment de concessió directa en l'àmbit de l'ensenyament
al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es donar suport a la comunitat escolar del
municipi per cursar els estudis corresponents a l’Educació Infantil, Primària, Secundària i els
estudis postobligatoris a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, atenent a raons d’interès públic i
social, d’acord amb el estableix l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
b. Bases reguladores generals
Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, aquest suport es concreta en 4 línies d’actuació,
en funció dels beneficiaris potencials que conformen la comunitat escolar al municipi. Dintre de
cadascuna de les línies d’actuació, es defineixen els àmbits i condicions de subvenció.

Amb caràcter general, els destinataris són els alumnes empadronats al municipi abans de l’1 de
gener de l’any d’inici del curs pel qual es demana subvenció, que cursen els estudis
corresponents a l’Educació Infantil, Primària, Secundària i els estudis postobligatoris a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Per ser beneficiari de les subvencions és un requeriment que els sol·licitants no siguin deutors
de l’Ajuntament ni dels ens municipals, així com estiguin al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social i Hisenda, i compleixin els requisits establerts a l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari
d'una subvenció. Les subvencions del programa no són compatibles amb altres subvencions
pel mateix concepte que els beneficiaris puguin rebre per part de qualsevol altra administració
pública.
b.2. Àmbit temporal
Aquestes bases seran d’aplicació als estudis iniciats a partir de 2020, fins a la seva modificació
o derogació.
c. Règim jurídic
Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions (i en concret, l’article 22.2.c i 28), i
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 39/2003.
L’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent.
Decret 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els
convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la
Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (DOGC núm. 6671,
de 24 de juliol de 2014).
Resolució ENS/1792/ 2014 , de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis de
col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament, i els consells comarcals del Segrià, el Baix Camp, el Baix Empordà i l'Alt
Empordà, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament
(DOGC núm. 6675, de 30 de juliol de 2014).
Nota explicativa sobre la Reforma Local publicada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de 17 de setembre de 2015, d’acord amb la comunicació efectuada als ajuntaments
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b.1. Destinataris

de 2 de novembre de 2015.
d. Bases reguladores específiques
Línia 1. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ I REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES DE TEXT PER ALS CENTRES PÚBLICS D’ENSENYAMENT INFANTIL, PRIMARI I
SECUNDARI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
1. Objectiu
L’objectiu de les bases reguladores específiques de subvenció i reutilització és ajudar
econòmicament els pares i mares en la compra dels llibres de text del curs i, per una altra
banda, fomentar entre els nens i les nenes els valors de la responsabilitat i el respecte vers els
companys, així com la cultura de l’aprofitament dels recursos.
2. Bases reguladores específiques
2.1. Destinataris
a. Els destinataris són els alumnes empadronats dels centres educatius Escola Mestral, Escola
Valdelors, INS Berenguer d’Entença, i les llars d’infants Sol i Vent i Patufets (P2), essent la data
de la darrera inscripció al Padró anterior a l’1 de gener de l’any d’inici del curs pel qual es
demana subvenció.
b. És un requeriment sine qua non per poder gaudir de les subvencions en matèria d’adquisició
de llibres de text que el beneficiari de la subvenció no sigui deutor ni de l´Ajuntament ni dels
patronats municipals (i condicions establertes a les bases generals).
c. El programa de subvenció i reutilització de llibres de text no és compatible amb altres ajudes
pel mateix concepte que els beneficiaris, pares o tutors legals de l’alumne, puguin rebre per
part de qualsevol altra administració pública.

e. Els alumnes que compleixin els requisits anteriors i que es trobin en situació socioeconòmica
desafavorida i/o risc d’exclusió social, prèvia avaluació i proposta dels Serveis Socials
Municipals a la Junta de Govern, només caldrà que paguin als establiments del municipi la part
no subvencionada del cost dels llibres de text que els pertoqui per disposar-ne. La resta de
l’import, l’Ajuntament la pagarà directament als proveïdors.
f. Els alumnes que hagin de repetir curs no podran rebre novament l’ajut pels mateixos llibres
de text del curs anterior.
2.2. Subvenció a l’alumnat del centre INS Berenguer d’Entença
a. Els pares o tutors legals de l’alumnat dels cursos de 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO participen al
programa de subvenció i reutilització de llibres de text, de la manera següent:
L’alumnat de 1r d’ESO reben en préstec, de forma gratuïta, per part de l’Ajuntament els llibres
de Socials, Tecnologia, Matemàtiques i Música. Aquests llibres formen part del programa de
reutilització.
L’alumnat de 2n d’ESO reben en préstec, de forma gratuïta, per part de l’Ajuntament els llibres
de Socials, Tecnologia, Matemàtiques i Música. Aquests llibres formen part del programa de
reutilització.
L’alumnat de 3r d’ESO reben en préstec, de forma gratuïta, per part de l’Ajuntament
els llibres de Socials, Tecnologia, Matemàtiques i Dibuix. Aquests llibres formen part del
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d. Únicament són subvencionables els llibres de text que s’hagin adquirit en establiments
comercials del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

programa de reutilització.
L’alumnat de 4t d’ESO reben en préstec, de forma gratuïta, per part de l’Ajuntament els llibres
de Matemàtiques i Socials. Aquests llibres formen part del programa de reutilització.
Els pares o tutors legals de l’alumnat reben una subvenció del 50% del preu de la resta
de llibres que els pares adquireixen, fins a un màxim de 150 euros. Aquests llibres no s’inclouen
al programa de reutilització perquè els alumnes hi treballen directament. Si la data de la darrera
inscripció al Padró, vigent i continuada, és anterior a 1 de gener del tercer any abans de l’any
d’inici del curs, es subvenciona en un 75%, fins a un màxim de 150 euros.
Els cursos on el programa de reutilització s’apliqui, l’acceptació i compromís de participació al
programa per part dels pares dels alumnes és una condició indispensable per rebre la
subvenció sobre el preu dels llibres que s’han de comprar. Qui no s’hi vulgui acollir, no rebrà
cap mena de subvenció per als llibres de text i els haurà de comprar tots. Els alumnes que,
quan acabi el curs, tornin els llibres inclosos al programa de reutilització en mal estat sense una
causa justificada, els hauran de restituir. La subvenció es denegarà als qui no els restitueixin, o
bé no els tornin en el termini establert.
b. El preu dels llibres de text que els pares paguen per als alumnes que cursen altres estudis
reglats que no corresponguin a l’ESO (cursos de Batxillerat i cicles formatius) a l’INS Berenguer
d’Entença es subvenciona en un 50%, fins un màxim de 200€ per alumne. El programa de
reutilització no s’aplica. En aquest cas, per gaudir de la subvenció caldrà que la darrera data
d’inscripció al Padró, vigent i continuada, sigui anterior a 1 de gener del tercer any abans abans
de l’any d’inici del curs.
2.3. Subvenció a l’alumnat dels centres Escola Mestral i Escola Valdelors

b. Els pares o tutors legals de l’alumnat dels cursos de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària participen al
programa de subvenció i reutilització de llibres de text impresos, de la manera següent:
L’alumnat rep en préstec, de forma gratuïta, per part de l’Ajuntament els llibres de llengua
(català, castellà i anglès), de matemàtiques i de medi (social i natural), que cada centre lliurarà
a l’alumne el dia d’inici del curs. Aquests llibres formen part del programa de reutilització.
Els pares o tutors legals de l’alumnat reben una subvenció del 50% del preu dels llibres de text
de plàstica, música, valors i religió, així com dels quaderns de llengua (català, castellà i anglès)
que els pares i mares paguen. Aquests llibres no s’inclouen al programa de reutilització perquè
l’alumnat hi treballa directament. Si la data de la darrera inscripció al Padró, vigent i
continuada, és anterior a 1 de gener del tercer any abans de l’any d’inici del curs, es
subvenciona en un 75%.
c. Els cursos on el programa de reutilització s’apliqui, l’acceptació i compromís de participació al
programa per part dels pares i mares de l’alumnat és una condició indispensable per rebre la
subvenció sobre el preu dels llibres que s’han de comprar. Qui no s’hi vulgui acollir, no rebrà
cap mena de subvenció per als llibres de text i els haurà de comprar tots.
d. L’alumnat que, quan acabi el curs, torni els llibres inclosos al programa de reutilització en mal
estat sense una causa justificada, els hauran de restituir. La subvenció es denegarà als que no
els restitueixin, o bé no els tornin en el termini establert.
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a. Els pares o tutors legals de l’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i de cicle inicial de
Primària (1r i 2n) reben una subvenció del 50% del preu dels llibres de text impresos que
paguen. El programa de reutilització no s’aplica perquè l’alumne treballa directament sobre els
llibres d’aquests cursos. Si la data de la darrera inscripció al Padró, vigent i continuada, és
anterior a 1 de gener del tercer any abans de l’any d’inici del curs per a P4, P5, 1r, 2n, i anterior
a 1 de gener del segon any abans de l’any d’inici del curs per a P3, es subvenciona en un 75%.

2.4. Subvenció a l’alumnat de les llars d’infants Sol i Vent i Patufets
Els pares o tutors legals de l’alumnat d’Educació Infantil (P2) reben una subvenció del 50% del
preu dels llibres de text impresos que paguen. El programa de reutilització no s’aplica perquè
l’alumne treballa directament sobre els llibres d’aquest curs.
2.5. Incorporació del llibre digital
Per als nivells i centres educatius esmentats en els punts 2.2, 2.3 i 2.4, per tal de donar suport
a les iniciatives i projectes d’innovació pedagògica dels centres, els pares o tutors legals de
l’alumnat podran sol·licitar la subvenció dels llibres digitals, amb les condicions i requisits
següents:
a. Subvenció d’un 50% del preu pagat per a l’adquisició dels llibres digitals, si la darrera data
d’inscripció de l’alumne al Padró, vigent i continuada, és anterior a l’1 de gener de l’any d’inici
del curs, i sobre un màxim de despesa de 80 euros.
b. Subvenció d’un 75% del preu pagat per a l’adquisició dels llibres digitals, si la darrera data
d’inscripció de l’alumne al Padró, vigent i continuada, és anterior a l’1 de gener del tercer any
d’inici del curs, i sobre un màxim despesa de 80 euros.
c. L’alumnat haurà de complir la resta de condicions esmentades en aquesta línia de subvenció
per als centres on estiguin matriculats, fent constar que, atesa la naturalesa d’aquest tipus de
continguts, podran ser adquirits en els establiments comercials o proveïdors que els centres
aconsellin. En tot cas, no es podrà subvencionar per alumne i nivell la mateixa matèria en
suport digital i en suport físic.
3. Sol·licituds
El pagament de la subvenció que pertoqui es farà efectiva per part de l’Ajuntament presentant
la factura dels llibres de text que hagin pagat, i el full de sol·licitud corresponent a cada alumne
a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà a l’Hospitalet de l’Infant o a Vandellòs, o bé mitjançant
l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà. Es podrà sol·licitar la subvenció l’anualitat d’inici del curs,
fins a 31 d’octubre.

1. Objectiu
L’objectiu de les bases reguladores específiques de subvenció dels cursos de català és
incentivar i afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana dels veïns i veïnes del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
2. Bases reguladores específiques
2.1. Destinataris
a. Els destinataris de la subvenció dels cursos de català són les persones que es matriculin als
cursos de català realitzats pel Centre per a la Normalització Lingüística (CPNL) i en conveni
amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
b. Els destinataris cal que estiguin empadronats al municipi abans de l’1 de gener de l’any
d’inici del curs pel qual es demana subvenció.
c. Els destinataris de la subvenció cal que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes del
curs matriculat.
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Línia 2. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ DELS CURSOS DE
CATALÀ

2.2. Tipus de subvenció
a. Es subvenciona el 100% del preu de la matrícula pagada per a tots els cursos no gratuïts,
excepte, si fos el cas, del curs de nivell D, que es subvenciona el 50% del preu de la matrícula
pagada .
b. El programa de subvenció de cursos de català no és compatible amb altres ajuts pel mateix
concepte que els beneficiaris puguin rebre per part de qualsevol altra administració pública.
c. Es denegarà l’ajut als sol·licitants que tinguin deutes al Servei Municipal de Recaptació, o bé
a qualsevol dels organismes autònoms municipals (i condicions establertes a les bases
generals).
3. Sol·licituds
El pagament de la subvenció que pertoqui es farà efectiva per part de l’Ajuntament si es
presenta el full de matrícula de l’ alumne, o còpia, i la sol·licitud corresponent a les oficines
municipals d’atenció al públic a l’Hospitalet de l’Infant o a Vandellòs. Es podrà sol·licitar la
subvenció tant durant l’anualitat d’inici del curs com durant l’anualitat de final del curs.
Línia 3. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ DELS CURSOS DE
PREPARACIÓ PER A LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA I L’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
1. Objectiu
L’objectiu de les bases reguladores específiques de subvenció dels cursos de preparació per a
la prova per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES) i l’accés als Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior (CFGS) és incentivar la formació i la qualificació
professional dels veïns i veïnes del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
2. Bases reguladores específiques

a. Els destinataris són les persones que es matriculin als cursos municipals de preparació per a
la prova per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES) i l’accés als Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior (CFGS).
b. Els destinataris cal que estiguin empadronats al municipi abans de l’1 de gener de l’any
d’inici del curs (i condicions establertes a les bases generals).
c. Els destinataris de la subvenció cal que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes del
curs matriculat.
2.2. Tipus de subvenció
a. Es subvenciona el 100% del preu de la matrícula pagada per a tots els cursos.
b. El programa de subvenció no és compatible amb altres ajuts pel mateix concepte que els
beneficiaris puguin rebre per part de qualsevol altra administració pública.
c. Es denegarà l’ajut als sol·licitants que tinguin deutes al Servei Municipal de Recaptació o bé
a qualsevol dels organismes autònoms municipals.
3. Sol·licituds
3.1. Cal presentar el full de matrícula de l’ alumne i la sol·licitud corresponent a les oficines
municipals d’atenció al públic a l’Hospitalet de l’Infant o a Vandellòs. Es podrà sol·licitar la
subvenció tant durant l’anualitat d’inici del curs com durant l’anualitat de final del curs.
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2.1. Destinataris

Línia 4. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PER
CURSAR CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT FORA DEL MUNICIPI
1. Objectiu
L’objectiu de les bases reguladores específiques de subvenció al transport per cursar cicles
formatius i batxillerat fora del municipi és ajudar econòmicament els alumnes que han de cursar
aquests estudis per manca de l’oferta corresponent al municipi.
2. Bases
2.1. Destinataris
a. Els destinataris de la subvenció al transport per cursar cicles formatius i batxillerat fora del
municipi són els alumnes empadronats que cursin cicles formatius, de grau mitjà o superior, i
les modalitats de batxillerat en centres educatius públics, els quals no s’ofereixin al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, essent la data de la darrera inscripció al Padró anterior a l’1
de gener del tercer any abans de l’any d’inici del curs, i que en l’anualitat de sol·licitud tingui
una edat igual o inferior a 29 anys.
b. És un requeriment sine qua non per poder gaudir de la subvenció que el beneficiari no sigui
deutor ni de l´Ajuntament ni dels patronats municipals (i condicions establertes a les bases
generals).
c. Aquesta subvenció no és compatible amb altres ajudes pel mateix concepte que els
beneficiaris, pares o tutors legals de l’alumne, puguin rebre per part de qualsevol altra
administració pública.
2.2. Tipus de subvenció
L’ajut per al transport per curs matriculat corresponent a un cicle formatiu, de grau mitjà o
superior, i batxillerat en centres educatius públics d’acord amb les condicions esmentades és
de 125 euros per alumne.

El pagament de l’ajut es farà efectiu per part de l’Ajuntament presentant el full de matrícula i el
comprovant de pagament, i el full de sol·licitud corresponent a l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà a l’Hospitalet de l’Infant o a Vandellòs. Es podrà sol·licitar la subvenció tant durant
l’anualitat d’inici del curs com durant l’anualitat de final del curs.
e. Crèdit pressupostari
En el pressupost de l’any 2020 hi ha el crèdit pressupostari necessari i adequat a la naturalesa
de la despesa de les línies de subvenció que s’estableixen a les bases específiques, d’acord
amb el detall següent i imports màxims:
Línia 1. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT PER ALS CENTRES PÚBLICS D’ENSENYAMENT INFANTIL, PRIMARI I SECUNDARI DE
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Partida: 326-48001-1115-01 Subvenció llibres de text
Crèdit: 90.000,00€
Línia 2. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ DELS CURSOS DE CATALÀ

Partida: 326-48000-1115-01 Subvenció cursos de català i escola d’adults
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3. Sol·licituds

Crèdit: 1.500,00€
Línia 3. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ DELS CURSOS DE PREPARACIÓ
PER A LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I L’ACCÉS ALS
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Partida: 326-48000-1115-01 Subvenció cursos de català i escola d’adults
Crèdit: 1.500,00€
Línia 4. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PER CURSAR
CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT FORA DEL MUNICIPI

Partida: 326-48003-1115-01 Ajut a estudis
Crèdit: 6.000,00€
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Així, mitjançant les Bases reguladores de les subvencions per procediment de concessió
directa en l'àmbit de l'ensenyament al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant s’estableix
un import total màxim de subvenció de 97.500,00€ per a l’any 2020.

