AJUDES ECONÒMIQUES PER AL PAGAMENT DE LLIBRES ESCOLARS curs 2012-13

L’Ajuntament de Banyoles durant el curs escolar 2012-13 té la voluntat d’ajudar les
famílies en situació de precarietat econòmica a sufragar despeses de llibres i per això hi
destina de forma excepcional una partida econòmica.

1.- Destinataris
Famílies empadronades al municipi de Banyoles, amb fills menors que estiguin cursant
Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria en un centre
escolar del municipi de Banyoles o en el marc del Pla d’Escolarització Extensiva, que
reuneixen els requisits econòmics establerts al següent apartat i que els centres escolars
deriven a l’Ajuntament per a formular aquesta sol·licitud d’ajut.

2.- Requisits econòmics
S’estableix un límit d’ingressos mensual màxim en funció del nombre de fills menors.
Les famílies que superin el límit establert no podran obtenir aquesta ajuda.
SEGONS NOMBRE DE FILLS MENORS
1 fill
2 fills
3 fills
4 fills
5 fills

LÍMIT MAXIM D’INGRESSOS
625 €
750 €
875 €
1.000 €
1.025 €

3.- Altres requisits
-

-

Tots els membres de la unitat familiar, monoparental o nombrosa, han de figurar al
padró municipal d’habitants des de sis mesos abans de la sol·licitud
L’alumne o alumnes han d’estar escolaritzats en un centre escolar del municipi de
Banyoles o en el marc del Pla d’Escolarització Extensiva, cursant educació infantil i
educació obligatòria
No percebre una altra ajuda econòmica pel mateix concepte
Estar al corrent de pagament dels tributs i sancions municipals de l’Ajuntament de
Banyoles en la data de presentació de la sol·licitud; en altre cas es requerirà fer el
pagament corresponent en un termini de deu dies

4.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran a l’Ajuntament de Banyoles fins el 5 d’octubre de 2012.

5.- Documentació que cal aportar
- Full de sol·licitud.
- Llibre de Família.
- Justificant actual d’ingressos econòmics dels pares, tutors o guardadors (nomines,
certificat prestació o subsidi d’atur de l’OTG, certificat RMI, pensions...)
- Situació d’atur sense subsidi: justificant de l’OTG.
- Factures originals dels llibres escolars en cas d’haver efectuat el pagament.
- Pressupost original dels llibres escolars en cas de no haver-los adquirit.
- Altres requeriments de l’Ajuntament o del Consorci de Benestar Social, si s’escau.

6.- Criteris de valoració
-

En cap cas es pagarà el 100% de l’import dels llibres escolars
S’atorgarà un màxim de 100€ per alumne
Les ajudes s’atorgaran en funció del nivell de renda familiar i dels criteris socials
següents:
RENDA
Manca total d’ingressos
Fins a l’IRSC: 2012: 7.968 €
De 7.969 a 14.453 €

PUNTS
3
2
1

SITUACIONS FAMILIARS DE RISC

PUNTS

Famílies nombroses
Família monoparental
Situacions d’alt risc sociofamiliar i personal (malalties

2
2
1

familiars greus, discapacitats, addiccions, violència de gènere...)

7.- Valoració de les sol·licituds
Per valorar les sol·licituds es reunirà una comissió formada per un/a tècnic/a del
Consorci de Benestar Social, un/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Banyoles i els regidors d’Educació i Acció Social. Si s’escau, també hi
participarà i un/a tècnic/a de l’àmbit escolar del municipi.

8.- Acceptació de l’atorgament d’ajut
Una vegada realitzada la valoració es comunicarà la resolució a la família i al centre
escolar. Si la família accepta la proposta haurà de signar un document de compromisos
entre centre i família i el seu compliment es tindrà en compte en l’atorgament d’altres
ajudes escolars.

9.- Forma de pagament
-

Transferència bancària al Centre Escolar o AMPA que hagi assumit el cost dels llibres
escolars.
Ingrés en compte corrent, si la família ja ha adquirit els llibres escolars.

