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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

REQUISITS
Aquests ajuts estan adreçats a les famílies d’alumnes empadronats al municipi
de Mediona i matriculats en centres públics que cursin educació infantil,
primària o secundària obligatòria (de P-3 fins a 4t ESO).
ESPECIFICACIONS


Membres computables de la unitat familiar:
o

o
o



Per al càlcul de la renda anual per càpita a efectes de l’ajut, són
membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o
persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans
majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència
en el mateix domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència
corresponent.
Dels pares i avis es computarà la totalitat.
Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no
tinguin càrregues familiars; en cas que en tinguin i siguin demostrables,
no es comptabilitzarà el seu ingrés.

Concepte de l’ajut individual: material escolar, llibres i sortides curs
2022/23

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS i DOCUMENTACIÓ
Des del 15 de juny al 13 de juliol de 2022, ambdós inclosos.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, s’hauran de
presentar al Registre de l’Ajuntament de forma presencial en hores d’oficina o
bé, telemàticament a través del portal de la Seu electrònica. També es podran
presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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RESOLUCIÓ I ADJUDICACIÓ
Es comunicarà directament al centre educatiu i a les famílies.
COBRAMENT DE L’AJUT
L’Ajuntament transferirà l’import dels ajuts atorgats als comptes dels centres
escolars.
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