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BBAASSEESS  DDEE  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIAA  DD’’AAJJUUDDEESS  PPEERR  AA  LL’’AADDQQUUIISSIICCIIÓÓ  DDEE  
LLLLIIBBRREESS,,  PPEERR  AA  RREESSIIDDEENNTTSS  EEMMPPAADDRROONNAATTSS  EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPII  DDEE  
PPAALLMMAA,,  EESSCCOOLLAARRIITTZZAATTSS  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓ  IINNFFAANNTTIILL,,  22nn  CCIICCLLEE,,  II  
EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA  22nn  CCIICCLLEE    ii  33rr  CCIICCLLEE  PPEERR  AALL  CCUURRSS  22000077//22000088  
 

 

La constitució espanyola reconeix el dret a l’educació i el configura com un servei públic gratuït 
competència del Estat i de les comunitats autònomes. Això no impedeix que també es reconegui el 
dret a la creació de centres docents per la iniciativa privada. Igualment es permet la possibilitat de 
que centres no estatals puguin participar en l’oferta de places escolars gratuïtes, obtenint com a 
contrapartida un suport econòmic dels poders públics. 

Per aquest motiu, actualment el sistema educatiu espanyol comprèn  centres privats que funcionen 
en règim de mercat, mitjançant preu, y centres sostinguts amb fons públics i, dintre d’aquests, els 
privats concertats i els de titularitat pública. Precisament a aquests dos darrers s’encomana la 
provisió de l’ensenyament en règim de gratuïtat. 

A assolir aquesta gratuïtat plena vol contribuir l’Ajuntament de Palma convocant ajudes per a llibres,  
que constitueixen una despesa per a les famílies que ve a contradir el sistema públic consagrat 
constitucionalment. 

Per aquest motiu convoca ajudes per a llibres de text, per a residents empadronats a Palma, 
escolaritzats en educació infantil, 2n cicle, i educació primària 2n cicle i 3r cicle, en centres educatius 
sostinguts amb fons públics, per al curs escolar 2007/2008. Es tracta d’una mesura transitòria fins 
que des de la conselleria d’Educació s’assumeixi aquest cost per a la totalitat dels nivells educatius. 
 

 
BASES 
 
PRIMERA. Característiques 

− Es convoquen ajudes per a llibres per a l’alumnat empadronat a Palma en data 01/09/07 i 
que cursi educació Infantil, 2n cicle, i educació primària 2n cicle i 3r cicle i reuneixi els 
requisits establerts a la base segona. 

− Les ajudes es concediran per al curs escolar 2007/2008, segons les condicions d’aquestes 
bases. 

− Les ajudes es concediran en compensació per despeses escolars en llibres, en la quantia 
establerta a la base cinquena. 

 
SEGONA. Requisits 

− Estar empadronats al municipi de Palma abans del 01/09/07 el declarant de la sol·licitud de 
l’ajuda i l’alumne. 

− Estar matriculat en un centre públic o privat concertat. 

• Educació infantil: de 1r a 3r curs del segon cicle d’Educació Infantil. 

• Educació primària: 2n cicle i 3r cicle. De 3r a 6è d’Educació Primària. 



− Estar els sol·licitants (pares, mares o tutors) al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Palma, de conformitat al que disposa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions y la Base 39a de les Bases d’Execució del Pressupost 
General del Ajuntament corresponent a l’exercici de 2007. 

− No trobar-se sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 
procediment sancionador. 

− Queden exclosos els nivells educatius corresponents al primer cicle (1r i 2n curs) d’Educació 
Primària i els centres d’Educació Especial, que assumeix la Conselleria de d’Educació. 

− Queden exclosos els centres privats no concertats 
 
TERCERA. Documentació 

S’ha de presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte, correctament emplenat i signat. 
Només es pot presentar una sol·licitud per alumne. 
 
Per sol·licitar aquesta s’haurà de presentar la següent documentació: 
 

1. Model de sol·licitud correctament emplenat, amb la certificació i el segell del centre educatiu, 
confirmant la seva escolarització i l’assistència regular al centre, i també el certificat de 
l’entitat financera amb els vint dígits del compte bancari del declarant. 

2. Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport del pare, mare o tutor. 

3. Si el sol·licitant de l’ajuda és el tutor o la tutora de l’alumne, hauran de presentar la 
documentació que ho acrediti. 

4. Factura, tiquet, rebut  de compra dels llibres per l’import de l’ajuda. 
 
QUARTA. Naturalesa de les ajudes 

Aquestes ajudes tenen el caràcter de màximes i són compatibles amb qualsevol altre tipus de beca o 
subvenció. Són de caràcter voluntari i temporal, no es poden invocar com a precedent i no es pot 
exigir augment o revisió de la quantitat assignada. 
 
CINQUENA. Ajudes i quanties per a matriculats per curs: 

AJUDES PER 
ALUMNE I CURS

1r curs de 2n cicle d'educació infantil 35,00 €
2n curs de 2n cicle d'educació infantil 65,00 €
3r curs de 2n cicle d'educació infantil 65,00 €
Educació primària 1r curs A càrrec de la CAIB
Educació primària 2n curs A càrrec de la CAIB
Educació primària 3r curs 130,00 €
Educació primària 4t curs 130,00 €
Educació primària 5è curs 150,00 €
Educació primària 6è curs 150,00 €  

 
SISENA. Lloc de presentació de les sol·licituds. 
Les sol·licituds s’han de presentar als registres municipals, i als espais que s’habilitin a aquest efecte: 
 
REGISTRES MUNICIPALS (UIAP - Unitat d’Atenció Integrada al Públic) 

UIAP 0 De dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 h, divendres de 8.30 a 14 h. 
Registre General: dissabtes obert de 9.30 a 13.30 h. Plaça de Santa Eulàlia, 9. 07001 PALMA 

 

UIAP 1 De dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 h, divendres de 8.30 a 14 h C. Son Dameto, 1. Policia Local. 07013 PALMA 

 



UIAP 2 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h 
C. Emperadriu Eugènia, 6. S’Excorxador. 07010 
PALMA 

 

UIAP 3 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h C. Diego Zaforteza, 7A. S’Arenal. 07600 PALMA 

 

UIAP 4 De dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 h, divendres de 8.30 a 14 h 
Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18. 07006 
PALMA 

 

UIAP 5 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h 
C. Cardenal Rossell, 96. Es Coll d’en Rabassa. 
07006 PALMA 

 

UIAP 6 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h 
Av. del Cid cant. c Cabot i c  Soldado Moll. Son 
Ferriol. 07198 PALMA 

 

UIAP 7 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h 
C. Cabo Martorell Roca,30. Sant Agustí. Cala 
Major. 07015 PALMA 

 

REGISTRES MUNICIPALS (UIAPM - Unitat d’Atenció Integrada al Públic Mòbil) 

UIAPM 1 De dilluns a divendres de 10 a 14 h C. Oblates - sa Vileta. PALMA 

 

UIAPM 2 De dilluns a divendres de 10 a 14 h C. Ecònom Rosselló - Sant Jordi 

 

UIAPM 3 De dilluns a divendres de 10 a 14 h Pl. Pius IX - Can Pastilla 

 

UIAPM 4 De dilluns a divendres de 10 a 14 h C. Selva, 4. Es Rafal Nou 

 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ 

De dilluns a divendres de 9 a 14 h Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 2n - PALMA 
 

SERVEI MUNICIPAL D’EDUCACIÓ D’ADULTS (SON MALFERIT) 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h C/ Gregorio Marañón, s/n - PALMA 

 
SISENA. Terminis 

Les sol·licituds es poden presentar del 15 d’octubre al 15 de desembre de 2007. 
 
SETENA. Pagament 

El pagament s’efectuarà exclusivament mitjançant transferència bancària, amb càrrec al pressupost 
general d’aquest Ajuntament per a l’any 2008. 
 
VUITENA. Comissió de seguiment 

Es constituirà una comissió de seguiment i avaluació per resoldre els dubtes que la present 
convocatòria presenti. 
 
Palma, 26 de setembre de 2007 
EL CAP DE NEG. DEPART. DE DINÀMICA EDUCATIVA 
 
 
 
 
 

Josep J. Quetglas Mas 
PEDAGOG 
 


