
RESUM INFORMATIU AJUTS ESCOLES BRESSOL DE TITULARITAT 
MUNICIPAL (0-3 ANYS) CURS 2014/2015 A REUS 

 
 
La concessió de subvencions per l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en els 
serveis educatius de titularitat municipal del primer cicle d’educació infantil (escoles 
bressol) de l’Ajuntament de Reus per al curs escolar 2014-2015 es troba regulada en 
les bases aprovades per la Junta de Govern Local l’11 de juliol de 2014, on es fixen els 
criteris i el procediment de concessió. 
 
Qui pot demanar la subvenció? 
Les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases. 
 
Quan es pot presentar la sol·licitud? 
Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran 
resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la 
documentació correcta). 
 
Requisits per poder sol·licitar la subvenció: 

1. Que la persona progenitora (pare, mare o persona tutora legal del menor) que 
sol·licita la subvenció estigui empadronada a Reus amb una antiguitat mínima 
de dos anys consecutius, comptant fins la data de publicació de la 
convocatòria. O bé que almenys un dels progenitors estigui treballant a Reus 
durant el curs escolar. 

2. Que els nens i nenes per qui es demana la subvenció assisteixin a les escoles 
bressol de titularitat municipal de la ciutat de Reus en horari de 5, 6 o 8 
hores/diàries. 

3. Acreditar una renda per càpita anual d’acord amb el barem que es determini 
en la convocatòria corresponent. 

 
Si em manca algun dels requisits podré ser beneficiari/ària de la subvenció? 
No. És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La 
manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució de la 
subvenció sigui desfavorable (dels requisits descrits en el punt 1 tant sols cal complir-
ne un dels dos).  
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
- Pels infants matriculats des de l’inici del curs escolar el termini és des del dia 15 de 
desembre de 2014 fins el dia 15 de gener  de 2015. 
HORARI DE PRESENTACIÓ: 
De dilluns a divendres de 8,30 a 14,00 h, 
LLOC DE PRESENTACIÓ: 
- PRESENCIALMENT: OAC (Pl. Mercadal, 1) 

- Per realitzar el tràmit cal demanar CITA PRÈVIA trucant al telèfon 977.010.010 
 
Podeu obtenir més informació sobre el tràmit i la documentació 
demanada juntament amb el formulari per presentar la sol·licitud a 
la web de l’Ajuntament www.reus.cat dins el portal tràmits 
 


