
AJUTS I SERVEIS ESCOLARS - CURS 2010-2011

Es fa públic que s'obre el termini per sol·licitar:

-  AJUTS: 1)  Beca  per  a  assistència  a  menjadors  escolars;  2)  Beca  per  a 
l’adquisició de llibres escolars; 3) Ajut individual de desplaçament, i 4) Beca per a 
l'assistència a llars d'infants i llars d'infants amb menjador.

-  SERVEIS: 1)  Transport  escolar  voluntari  dins  del  municipi  (EIPRI)  llevat  de 
Calafell,  Cunit  i  el  Vendrell,  que  gestionen  el  servei  directament  des  de 
l'Ajuntament respectiu, i
2)  Assistència a menjador i/o transport escolar entre municipis (ESO i EE).

ATENCIÓ PERSONALITZADA: 

➔ Al Consell Comarcal, a les oficines del Departament d'Educació (plaça 
Pep Jai, 2, baixos) del Vendrell, de 10.00 a 13.00 hores, els següents 
dies:

- Municipi del Vendrell:............................del 17 de maig a l'11 de juny de 2010

- Resta de municipis................................del 17 de maig al 5 de juliol de 2010
(només els alumnes als quals el Consell Comarcal hagi requerit documentació, 
dins del termini de 10 dies, d'acord amb l'article 71 de la Llei de RJPAC)

➔ A  la  unitat  mòbil  ubicada  a  les  dependències  municipals  dels 
ajuntaments que hi han volgut col·laborar, en els següents llocs i dies:

 

  Cunit (c/ de la Creueta, 17-Sala d'Actes Biblioteca Marta Mata)...... 14-15-16-17-18-21-22 de juny
   Bonastre (plaça Major, 1)................................................................. 12 de maig 
   Masllorenç (av.Catalunya, 24).......................................................... 13 de maig 
   Calafell (Cal Bolavà).........................................................................  9-10-11-14-15-16-17-18-21-22  juny 
   Santa Oliva (c/ Josep M. Jané, 17-19)............................................. 10-11-12-13-17-18-19-20-21 de maig
   L'Arboç i Castellet i la G. (Biblioteca Municipal)............................... 17-18-19-20 de maig 
   Banyeres del Penedès (plaça de l'Ajuntament, 6)............................ 24-25-26-27-28 de maig
   El Montmell (c/ Major, 12)................................................................. 4-5-6 de maig 
   Bellvei (c/ Jaume Palau, 10)............................................................. 1-2-3 de juny 
   La Bisbal del Penedès (c/ Major, 21)................................................ 31 de maig i 1-2-3-4 de juny 
   Sant Jaume D. (plaça Joan Roig, 1-1r pis)....................................... 7-8-9-10-11 de juny 
   Albinyana (c/ Francesc Macià, s/n)................................................... 4-5-6-10-11 de maig 
   Llorenç del Penedès (Casa de Cultura)........................................... 24-25-26 de maig 



Cada ajuntament gestionarà les cites prèvies de la unitat mòbil al seu municipi. 

Us informem que no s'atendrà cap persona que, prèviament, no hagi demanat 
cita al seu ajuntament.

Cal fer la tramitació en tots els casos en què es demani serveis de menjador 
i/o transport escolar, encara que no es demani beca, fins i tot els alumnes 
que assisteixen a centres privats concertats.

La DOCUMENTACIÓ que cal aportar és la següent:

- SERVEIS:  Fotocòpia DNI i presol·licitud signada pel pare, mare o tutor legal, 
fotocòpia  DNI o  TIF(targeta d'identificació  fiscal) de l'alumne,  fotocòpia de la 
targeta sanitària de l'alumne, originals i fotocòpia de la llibreta o compte bancari, 
certificat de convivència actualitzat i preinscripció del centre escolar.

- AJUTS: Fotocòpia DNI o TIF(targeta d'identificació fiscal) de l'alumne, fotocòpia 
de  la  targeta  sanitària  de  l'alumne,  fotocòpia  DNI  i  presol·licitud  signada pels 
membres computables de la unitat familiar, pare, mare o tutors legals, germans 
solters  menors  de  25  anys  i  ascendents  que  justifiquin  la  seva  residència  al 
mateix  domicili,  originals  i  fotocòpies  del  carnet  de  família  nombrosa, 
documentació  de  separació  o  divorci,  certificat  de  convivència  actualitzat, 
dictamen EVO (disminució), i llibreta o compte bancari. 

En el cas que presenti la sol·licitud una persona que no és la interessada, haurà 
d’aportar  fotocòpia del  DNI i  l'autorització expressa del  sol·licitant  signada,  on 
consti el nom de la persona autoritzada amb el seu DNI.

Important:  Les  beques  de  menjador  i  de  llibres  s'atorguen  per  criteris 
econòmics i familiars. El més important és el  nivell de renda familiar, resultant 
de dividir els ingressos pel nombre de membres de la unitat familiar (p. ex. pare, 
mare i fill = 3). Si el resultat supera els 4.206,08 €, la puntuació econòmica serà 
0 punts.

Consell Comarcal del Baix Penedès
Àrea d'Educació

El Vendrell (Baix Penedès), abril de 2010


