NOTA
INFORMATIVA

AJUDES PER A MATERIAL D’ESTUDIS I
MANUTANCIÓ D’INFANTS DE 0-3 ANYS

GENER 2020

CURS 2019 - 2020

Qui hi pot optar?

▶ Els pares i mares que tinguin fills i filles empadronats en el municipi i que figurin inscrits
en escoles bressol en centres públics que tinguin autorització oficial del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

▶ Tant els fills i filles com almenys un dels dos progenitors han de figurar empadronats en el

municipi en el moment del període de sol·licitud de les ajudes i han d’estar donats d’alta
al padró d’habitants ininterrompudament des del dia 1 de juny de 2019.

Quina quantia s’atorga?
S’atorga una quantitat de 200 euros per fill/a.

Fins quan ho puc demanar?
Es pot presentar la sol·licitud del 23 de març al 3 d’abril (ambdós dies inclosos).
ATENCIÓ: Es tracta d’una convocatòria única. No s’admetran sol·licituds fora d’aquest termini.

Com ho sol·licito?
Cal fer-ho telemàticament des de la web municipal, seguint la ruta: www.bordils.cat, entrant a
l’apartat “Tràmits online - seu electrònica”. Allà trobareu un enllaç per omplir una instància genèrica,
on cal fer constar les vostres dades personals i posar en l’apartat “SOL·LICITO” que es demana
l’ajuda per a estudis.
Tot seguit, premeu el botó “adjuntar documentació” i adjunteu-hi (fent foto llegible dels documents
o bé escanejant-los en format pdf) la documentació següent:
a) Declaració de les persones declarants (la trobareu al web municipal www.bordils.cat)
b) Fotocòpia de la matrícula en el cas d’ensenyament no obligatori
c) Fotocòpia del llibre de família o document equivalent de rang oficial que acrediti la filiació
o representació per part del tutor

Com es pagaran aquestes ajudes?
El pagament de les ajudes s’abonarà al compte corrent que els sol·licitants hagin assenyalat en
la declaració. L’import de les ajudes atorgades es compensarà econòmicament amb els deutes
municipals que figurin pendents a nom de qualsevol dels dos progenitors en la data de resolució.

Cristina Aguilera,

Regidora d’Infància

VEGEU EL MODEL DE
DECLARACIÓ AL DORS

DECLARACIÓ PER SOL· LICITAR AJUDES PER A MATERIAL
D’ESTUDIS I/O MANUTANCIÓ D’INFANTS DE 0-3 ANYS

DADES DE LES PERSONES DECLARANTS
Nom i cognoms del pare o tutor

DNI/NIF

Nom i cognoms de la mare o tutora

DNI/NIF

Domicili

Núm. Telèfon

Població de residència

Codi Postal

Adreça electrònica:
SÍ autoritzo a ser notificat/da electrònicament en aquesta adreça electrònica
DECLAREM
Que m’he/ens hem assabentat de la convocatòria d’ajudes per a estudis que es realitzin durant el curs 2019-2020
Que almenys un dels dos progenitors estem empadronats en aquest municipi amb anterioritat a 1/09/2019
Que els meus/nostres fills/es realitzen actualment els següents estudis

Nom fill/a

Escola bressol o llar d’infants

Que no hem sol·licitat ni obtingut de cap altra administració pública un ajut de les mateixes característiques i per al
mateix curs escolar, i m’obligo a comunicar a l’Ajuntament de Bordils qualsevol canvi en relació a aquest extrem

FEM CONSTAR que el número de compte corrent on cal fer la transferència és el següent:
Codi

Banc

Oficina

D.C.

Número de compte

(4 dígits)

(4 dígits)

(4 dígits)

(2 dígits)

(10 dígits)

I perquè així consti, signem aquest document a Bordils el dia ______________________________
El pare o tutor,

La mare o tutora,

