Convocatòria d’ ajuts per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin
en situacions socioeconòmiques desfavorides.
L’objecte d’aquests ajuts és l’escolarització en llars d’infants de titularitat municipal d’infants de 0 a 3 anys
que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Les famílies que sol·licitin l’ajut no poden superar els llindars màxims de renda familiar que es detalla a
continuació:
16.733,00 € famílies de 2 membres
22.027,00 € famílies de 3 membres
26.128,00 € famílies de 4 membres
29.650,00 € famílies de 5 membres
33.051,00 € famílies de 6 membres
36.266,00 € famílies de 7 membres
39.461,00 € famílies de 8 membres
Les famílies que no superin els llindars esmentats poden sol·licitar l’ajut. Aquestes sol·licituds es
valoraran en funció dels CRITERIS següents:
-

Segons la capacitat econòmica de la unitat familiar.
que es tracti d’infants en acolliment.
que l’infant, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans tinguin una discapacitat
reconeguda.
que es tracti d’una família nombrosa.
que es tracti d’una família monoparental ( formada pel pare sol o la mare sola amb infants,
sempre que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depengui econòmicament de forma
exclusiva).

Per acreditar aquestes circumstàncies caldrà portar FOTOCÒPIA de la següent DOCUMENTACIÓ:
-

-

Capacitat econòmica: la declaració de la renda de l’any 2008 o el certificat d’ingressos emès
per l’Agència Tributària. Si no és possible aportar cap d’aquests documents cal el certificat
negatiu conforme no s’ha de fer la declaració i tos els documents adients per demostrar
els ingressos percebuts l’any 2008 (nòmines, percepció de PIRMI, subsidi d’atur no contributiu
o pensió no contributiva (invalidesa o jubilació), etc.
Infants en acolliment: Resolució administrativa que acrediti l’acolliment.
Discapacitat: Resolució del Departament de Benestar i Família que acrediti la condició legal de
discapacitat.
Família nombrosa: Carnet de família nombrosa.
Famílies monoparental:
o En el cas de viduïtat, caldrà aportar certificat de defunció.
o En el cas de separacions no es considerarà el criteri de monoparentalitat a no ser que es
produeixi un incompliment de la obligació/dret de rebre pensió d’aliments. Caldrà
acreditar-ho mitjançant acreditació judicial que s’iniciarà un procés o denúncia
d’incompliment de la pensió d’aliments.

Les persones que esteu interessades a sol·licitar aquest ajut heu de PRESENTAR la SOL·LICITUD
degudament omplerta i signada pel pare, mare o tutor/a legal i adjuntar les fotocòpies de la
DOCUMENTACIÓ necessària per acreditar l’autenticitat de les dades (només es valoraran aquelles
circumstàncies que es puguin demostrar) a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
El TERMINI de presentació de sol·licituds comença el dia 15 de juny i acaba el dia 17 de juliol de
2009.
Per a més informació o dubtes: demanar hora amb l’educadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta.

Sant Cebrià de Vallalta, 8 de juny de 2009

