Beques i ajuts en matèria d’Educació

Què és i en què consisteix
Aquest tràmit permet demanar ajuts o beques als alumnes empadronats a Pineda de Mar, matriculats en
centres educatius públics o privats concertats i que es trobin en una especial situació familiar amb
necessitats socials i/o econòmiques.
Aquest ajuts s’ofereixen per a la cobertura de necessitats bàsiques relacionades amb el camp educatiu. Les
prestacions econòmiques que es regulen es limiten a un curs escolar i estan condicionades a la consecució
dels objectius establerts a les bases reguladores.
Tipologies:
a) Beques de llibres i material escolar (educació infantil i primària). Es destina a subvencionar part del
cost dels llibres escolars de l’educació infantil (P3, P4 i P5) i dels cicles de primària (1r a 6è).
b) Beques de llibres i material escolar d'ESO (educació secundària obligatòria). Es destina a
subvencionar part del cost dels llibres i material escolar o el suport informàtic necessari per a
l’adquisició informàtica dels llibres escolars.
c) Beques de llars d’infants. Ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de les quotes de les
llars d’infants municipals. Aquest ajut es pot estendre a les quotes de les llars d’infants privades
reconegudes pel Departament d’ensenyament, sempre que s’hagi demanat la preinscripció a les llars
d’infants municipals i no hagin obtinguts places.
d) Beques de casals d’estiu. Financen una part de les quotes de casals o activitats d’estiu organitzats per
entitats de Pineda de Mar. No són objecte de subvenció els serveis complementaris (hores d’acollida i
menjador).
e) Beques d’escola d’adults. Ajut econòmic que subvenciona part del cots de la matrícula dels cursos
homologats de l’Escola Municipal d’Adults.
f) Beques de transport. Subvencionen el cost del transport escolar, en la part que paguen les famílies,
del segon cicle d’educació infantil i de primària per tots aquells nens i nenes que estiguin cursant
educació infantil o primària.
g) Beques d’escola de música i/o escola de dansa. Subvencionen una part de les quotes de les escoles
municipals de música i/o de dansa.
h) Beques per a matrícules d’estudis superiors (CFGS i universitari) i estudis d’educació especial.
Ajuts econòmiques que financen una part de la matrícula i transport del primer curs de cicles
formatius de grau superior (CFGS), d’estudis universitaris i programes de diversificació curricular per
a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial.
Qui ho pot demanar
Podran sol·licitar subvencions, d’acord amb la seva regulació respectiva, les famílies empadronades a
Pineda de Mar, independent que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi (excepte
que sigui un centre educatiu privat o concertat).
Documentació que cal presentar
La que s’especifica a les bases i als respectius formularis
Quin cost té?
No té cap cost
Termini i lloc per presentar la sol·licitud
Termini
d’acord amb el termini especificat en l’acord de la convocatòria

Presentació

presencial, Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Seu electrònica, http://www.pinedademar.org/ajuntament/instancia-generica

Límit de resposta legal
3 mesos
Efectes en cas que no hi hagi resposta (silenci administratiu)
La petició s’entendrà denegada
Òrgan gestor i resolutori
Òrgan Gestor: Servei d’Educació, Regidoria d’Educació
Òrgan resolutori:
Atorgament
Junta de Govern Local
Normativa
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Pineda (BOPB de 17/05/2005)
Bases reguladores de l’atorgament de subvencions en matèria d’Educació (BOPB de 18/04/2016; BOPB
22/05/2017; i BOPB 11/04/2019)
Observacions
L’atorgament de subvencions resta condicionat a la justificació de la subvenció atorgada l’any anterior.
Més informació
Convocatòria subvencions en matèria d’Educació exercici 2019 (Junta de Govern Local de 29/04/2019)
Formularis
- Sol·licitud

