CONVOCATÒRIA DE BEQUES CURS 2017-2018
FONS SOCIAL INSTITUT DE CELRÀ
Benvolgudes famílies,
Us informem de l’obertura de la convocatòria de beques per a famílies amb fills/es
escolaritzats/des a l’institut de Celrà per a la realització de colònies i sortides
escolars per al curs 2018-2019.
El full de sol·licitud es pot demanar a les oficines de l'Ajuntament de Bordils o es pot
descarregar a la web www.bordils.cat
Destinataris/àries: Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin tots i
cadascun dels requisits següents:
•
Estar empadronats al municipi de Bordils
•
Tenir un/a fill/a escolaritzat a educació secundària obligatòria a l’institut de
Celrà durant el curs 2018-19
•
Presentar la sol·licitud en el termini.
•
No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa amb l’Ajuntament de
Bordils.
•
No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de
beneficiari, d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
•
No superar els llindars màxims de renda familiar següents:
 Famílies de dos membres:
21.102,00 €
 Famílies de tres membres:
27.711,00 €
 Famílies de quatre membres:
32.870,00 €
 Famílies de cinc membres:
37.301,00 €
 A partir del sisè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou
membre computable.
•
No superar el llindar màxim de volum de negoci de 155.000 euros, entre tots
els membres computables de la unitat familiar.
•
No superar el llindar màxim de rendiment patrimonial de 1.700 euros.
Lloc de presentació de sol·licituds:
Oficines de l’Ajuntament de Bordils

(Plaça 11 de setembre, s/n – 972 49 00 03)

Dates i horari de recepció de sol·licituds:
o

Del dilluns 17 de setembre al dijous 11 d’octubre de 9h a 14h

Cal presentar la sol·licitud adjuntant tota la documentació exigida a fi d’acreditar els requisits
per obtenir l’ajut.
Les persones que han demanat l’ajut pel casal d’estiu 2018 han d’omplir i presentar
el full de sol·licitud però NO cal tornar a adjuntar la documentació.
Les sol·licituds que no es formalitzin segons el model degudament omplert i signat, que no
adjuntin o la documentació general o bé la documentació acreditativa dels ingressos familiars,
o bé s’entreguin fora de termini, seran directament denegades sense dret a esmenar la
documentació.
Per més informació al respecte podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Bordils, tel.
972 49 00 03.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
Documentació general:
• Document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant.
• Volant de convivència actualitzat, expedit per l’Ajuntament.
• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.
Documentació econòmica: una opció per cada un dels membres computables de la
unitat familiar en edat laboral:
a) Treballadors per compte aliè:
•
•

Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.
En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi
modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar documentació
que acrediti aquest extrem mitjançant la presentació d’un o varis documents
següents:
- Informe de vida laboral actualitzat
- Les 3 últimes nòmines

b) Treballadors/es per compte propi
•

Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.

c) En cas de no estar treballant
•
•

Certificat de l’OTG en que s’especifiqui
desocupació/subsdi
Informe de vida laboral actualitzat
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Altra documentació:
•
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’estar cobrant la renda mínima d’inserció i/o renda garantida
ciutadania, certificat d’atorgament o cobrament del PIRMI i/o RGC actualitzat.
En cas de tenir concedit algun altre ajut per part d’alguna administració,
documentació acreditativa de la subvenció rebuda.
En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on
figuri l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas
d’incompliment, cal presentar la corresponent denúncia.
Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.
Carnet de família monoparental.
Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al
33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.
En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment
del/de la menor.
Excepcionalment, informe social en casos que estiguin amb seguiment des
dels Serveis Socials.

Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, s’atorgarà un termini de 10
dies hàbils per aportar la documentació necessària. Si transcorregut aquest termini
no s’ha aportat la documentació requerida, es tindrà per desistida de la seva
sol·licitud.

