Ajuts econòmics per a l’educació escolar del curs 2020-2021
Descripció
Els ajuts d’educació escolar permeten donar suport econòmic en la compra dels llibres i material escolar
necessari per al curs de l'alumne. Es tracta d'un ajut que poden sol·licitar els alumnes empadronats al municipi i
matriculats a escoles públiques durant el curs escolar 2019-2020, les famílies hauran de justificar la seva situació
socioeconòmica i que aquesta s'ajustin als criteris de les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics
per a l’educació escolar de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.

Termini sol·licitud
Del 18 de juny a l’1 de juliol de 2020

Qui el pot demanar
Els progenitors o tutors legals dels alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària
Obligatòria, empadronats a Les Franqueses del Vallès, que el necessitin per raons socioeconòmiques i que
estiguin matriculats en escoles públiques durant el curs 2020-2021. Els alumnes matriculats en centres
privats/concertats també podran ser destinataris d’aquest ajut sempre i quan aquesta escolarització s’hagi
efectuat per resolució del delegat/a territorial d’Educació o per autorització del Departament d’Educació.

Qui n'és el responsable
Àrea Polítiques Socials

Procediment per iniciar el tràmit
Presencialment
Per sol·licitar l'ajut presencialment cal fer entrega de la documentació necessària a les oficines del Servei
d'Atenció a la Ciutadania (SAC), ubicades a l'Ajuntament (Corró d'Avall). ÉS IMPRESCINDIBLE
DEMANAR CITA PRÈVIA per presentar la sol·licitud presencialment, trucant al telèfon 938 467 676.
Entrega de la sol·licitud i realització del tràmit, específicament en el següent horari:
•

A l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores.

Telemàticament
Per sol·licitar l'ajut telemàticament cal accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i buscar el tràmit específic
habilitat per aquesta convocatòria: https://lesfranqueses.eadministracio.cat

Documentació a presentar
1. Documentació obligatòria
•

Sol·licitud degudament emplenada, on totes les dades sol·licitades estiguin omplertes correctament i
llegibles.

•

Signatures dels sol·licitants en l’apartat de declaració de la sol·licitud.

•

Original i fotocòpia DNI / NIE/ Passaport dels progenitors o tutors.

•

Original i fotocòpia del Llibre de família (dels pares i fills menors de 25 anys i majors de 25 anys amb
discapacitat).

•

Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca satisfet. (Si no es disposa de rebut indicar el motiu amb una
Declaració jurada "ANNEX 3")

•

Declaració jurada de béns i propietats signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
(ANNEX 1 "Declaració jurada col·lectiva")

•

Vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys

•

Si es troben en actiu: Nòmines dels tres darrers mesos

•

Autònoms: declaració de renda de l’any anterior

•

En cas d’obtenir rentes o altres fonts d’ingressos: adjuntar el certificat de rendes o ingressos.

•

En el cas d’obtenir altres ingressos sense documentar: declaració formal d’ingressos (ANNEX 2
"Declaració formal d'ingressos")

2. Documentació complementària:
•

Declaració jurada. En el cas que es vulgui fer constar qualsevol qüestió específica que pugui afectar a la
valoració de l'ajut (ANNEX 3 "Declaració jurada")

•

En cas de separació o divorci dels progenitors caldrà presentar:
-

Sentència judicial o divorci, on s'especifiqui la custòdia i el pagament d'aliments.

-

Denúncia per incompliment del pagament de la pensió d'aliments.

-

Declaració formal d'ingressos feta pel progenitor/a que percep pensió d'aliments sense que hi hagi
sentència o conveni regulador.

-

En cas que un dels progenitors tingui fills/es d'altres parelles i paga una pensió, conveni regulador i
rebut de pagament del darrer mes.

•

Declaració jurada custòdies. En el cas de persones que estiguin regularitzant un divorci i/o conveni
regulador però que encara no ha finalitzat el tràmit (ANNEX 4 "Declaració jurada custòdies").

•

En cas d'acolliment, Resolució de la DGAIA o de l'EAIA.

•

Altres documents acreditatius que es considerin oportuns.

Les famílies que tinguin beca atorgada per infants que no estiguin escolaritzats en centres educatius de Les Franqueses del
Vallès, hauran de presentar, per registre d’entrada a l’Ajuntament, un pressupost per cada beneficiari abans del 30/10/2020,
on consti el nom de l’infant, l’import de quota de material a pagar i el número de compte del centre per poder efectuar el
pagament.

