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Benvolguts/es 
 
L’Ajuntament ha aprovat obrir la convocatòria de les beques de transport escolar, 
llibres i material escolar, activitats d’estiu, activitats extraescolars i menjador 
(primerament s’ha de sol·licitar la beca al Consell Comarcal) sota aquestes 
premisses: 

Poden demanar les beques les famílies de l’alumnat d’ Educació Infantil, 
d’Educació Primària i Secundària Obligatòria empadronats/des a la Roca del Vallès.  
 
Els conceptes a becar son:  
 

- Activitats d’estiu 
- Material de primer cicle d’infantil i primària 

- Transport escolar (per alumnes de secundària que viuen a la Torreta i van a 
l’IES de la Roca) 

- Activitats extraescolars 
- Llibres (ESO) 
- Menjador escolar (sempre i quan es demani primerament la beca al CCVO i 

no es rebi ajut o en el cas que es complementi l’ajut de l’esmenat 
organisme) 

 
L’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament, amb les dades 
acreditades pels sol·licitants, farà la valoració i proposarà l’atorgament de les 
beques, atenent al barem i criteris vigents i recollits en les bases pertinents. La 
Junta de Govern Local les aprovarà i informarà a les famílies abans de l’inici del 
curs escolar. Els ajuts seran ingressats al número de compte que ens faciliteu amb 
la documentació i les famílies ho haureu de justificar a l’Ajuntament un cop pagat 

aportant el rebut mitjançant una instància.  
 
Com i a on ens dirigim: 
 
S’ha d’omplir un imprès normalitzat que podeu trobar a la pàgina web: 
www.laroca.cat i presentant la documentació oportuna. (al darrera del foli trobareu 

el llistat de documentació). També es poden recollir les sol·licituds físiques a l'OAC de 
l'Ajuntament.  
Si voleu fer el tràmit presencial s’ha de demanar cità prèvia al telèfon de 
l’Ajuntament: 93.842.20.16 extensió 3.  
 

El termini de presentació de sol·licituds, és fins el 12  DE JULIOL DE 2021. 

 
 
Per a qualsevol consulta o informació: podeu trucar a l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès al Tel. 93 842 20 16 o bé consultar la pàgina web www.laroca.cat. 
 
Cordialment,  
 
Regidora de Serveis Socials 

Roser Moreno Sanchez  
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La Roca del Vallès, 17 de juny de 2021. 
 
 

 La documentació a aportar per part dels sol·licitants serà la següent: 
  

 

- Llibre de família 
- DNI, NIE o passaport (de tots els majors de 14 anys de la unitat 

familiar) 

- Volant de convivència (es facilitarà a l’Ajuntament) 

- Declaració de la renda de l’exercici 2020 
- Darrer rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge 

- Fotocòpia del número de compte bancari 

- En cas de separació, conveni regulador o resolució judicial 
- En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió 

d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació.  

- En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi 
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o 

exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a 

continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:  

Informe de Vida Laboral, certificat de pensions, certificat renda 
garantida de ciutadania.  

 

 Altres Documents  : 
 

- Títol de família nombrosa 

- Títol de família monoparental 
- En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar, certificat 

de l’òrgan competent.  

- En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, 

informes mèdics o altres documents. 
- En cas d’infant en acolliment, la resolució pertinent.  

 

 
La falta d’aportació d’algun document obligatori de la sol·licitud farà que la 

beca sigui desestimada.  

 
A la sol·licitud consten els documents que l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest últim mitjançant un conveni 

de gestió dels Serveis Bàsics d’Atenció Social amb l’Ajuntament, podrà 

consultar i obtenir d’altres administracions públiques, i que per tant, la 
persona sol·licitant presumeix que autoritza a l’Ajuntament i al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a la seva consulta i obtenció, si no s’hi oposa 

expressament, en aquest cas caldrà aportar-ho la persona sol·licitant. Per 
altra banda, si es considera es podrà reclamar aquesta documentació 

directament a la persona sol·licitant perquè l’aporti ella mateixa. 
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