CONVOCATÒRIA OBERTA

BEQUES MENJADOR
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2017/2018
PER A ALUMNES DE P3, P4 i P5, EDUCACIÓ
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Adreçat a alumnes escolaritzats a Tordera.
Adreçat a alumnes empadronats a Tordera i escolaritzats al
Maresme.

Del 15 de maig al 8 de juny de 2017
Demanar hora i recollir la sol·licitud a partir del 15 de maig,
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores a:

SERVEIS SOCIALS
PL. CONCÒRDIA, S/N
TORDERA
TEL. 937642274
El dia de l’entrevista cal portar complimentada i signada per tots els
membres de la unitat familiar la sol·licitud amb les dades de l’alumne
(incloure codi IDALU) i curs escolar per al 2017/2018 i TOTA LA
DOCUMENTACIÓ DETALLADA I FOTOCOPIADA
*També es pot descarregar la sol·licitud a la web de l’ajuntament de Tordera:
http://www.tordera.cat

Veure documentació necessària al dors*

CONVOCATÒRIA OBERTA

(*) DOCUMENTACIÓ
Imprès Sol·licitud: Facilitada a Serveis Socials de Tordera o a la web de l’Ajuntament
de Tordera: http://www.tordera.cat (Signada per tots els membres de la unitat
familiar, en el cas dels menors de 18 anys signatura del pare/mare o tutor)
És obligatori, anotar a la sol·licitud el codi identificació únic de l’alumne (IDALU1).
En cas de no conèixer, la família pot demanar-lo al centre educatiu.
És recomana haver fet la Renda 2016 (en cas contrari, cal adreçar-se a l’Agencia
Tributària abans del 20/05/17)
En cas de:
− Atur: Certificat dels ingressos de l’any 2016 (per períodes de l’01/01/16 al
31/12/16)
• Cal aportar-lo tant si es percep com si no alguna prestació o subsidi.
• Es pot obtenir via web amb les contrasenyes d’identificació, si ja es
tenen, o demanant cita prèvia a l’oficina de treball (OTG- Edifici Innova
c/ Anoia, s/n de Pineda de Mar) on les facilitaran.
− Si cobra PIRMI el certificat es farà d’ofici des de Serveis Socials.
− Certificat 2016 de pensions i/o ajudes (Contributives i no contributives)
Fotocòpia del DNI, NIE de tots els membres de la unitat familiar (no es pot tramitar
amb passaport).
Fotocòpia del llibre de família (en cas, que els menors no disposin de DNI)
Fotocòpia del carnet acreditatiu vigent que justifiqui família monoparental
Fotocòpia del carnet acreditatiu vigent que justifiqui família nombrosa
Certificat CAD del sol·licitant o germans amb disminució superior al 33%
Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de les subvencions rebudes per
a pagar el lloguer o rebuts d’hipoteca (Rebuts per correu o demanar al banc
certificat amb extracte del ingressos percebuts per l’Agència de l’Habitatge en
concepte d’ajuts de l’01/01/2016 fins el 31/12/2016)
Volant de convivència (Ajuntament de municipi de residència), els empadronats a
Tordera es demanarà d’ofici des de Serveis Socials.
Resolució d’infants, en acolliment DGAIA.

