CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2018/2019
SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que
estaran a disposició de les persones interessades a les escoles i a la seu
electrònica del Consell Comarcal del Barcelonès: www.barcelones.cat i que els
sol·licitants hauran d’entregar a l’escola, firmats i amb totes les dades plenes.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar, en tot cas, de tota la documentació
obligatòria i de la documentació complementària que correspongui aportar a les
famílies, segons s’indica en aquestes Bases. La presentación de la sol·licitud
implica l’autorització de tots i cada un dels membres de la unitat familiar perquè
el Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) o el Departament d’Ensenyament
puguin sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni
familiar corresponent a l’any 2017, i efectuar consultes a d’altres
administracions públiques de les dades necessàries per a la resolució de la
sol·licitud d’ajut de menjador.
Documentació obligatòria
* Model normalitzat de sol·licitud que inclou l’autorització de tots els membres
de la Unitat familiar que figuren al volant de convivència, signada per tots,(en
el cas dels menors la signatura la podrà fer l’adult responsable), a efectes de
demanar dades d’ingressos a l’Agència Tributària.
* Volant de convivència actual. NO CAL ANAR-LO A SOL·LICITAR A
L’AJUNTAMENT!!!
Les famílies que van fer la sol·licitud al curs 2017-2018 al Consell Comarcal del
Barcelonès i no ha sofert canvis al padró no caldrà que aportin aquest
document. A la sol·licitud la família certificarà que els membres de la unitat
familiar són els mateixos. Només hauran d’aportar aquest document les
famílies que no van fer la sol·licitud o hagin sofert canvis al padró.
PER LES FAMÍLIES QUE NO VAN FER LA SOL·LICITUD EL CURS
PASSAT, SERÀ EL CONSELL COMARCAL QUI EL DEMANARÀ A
L’AJUNTAMENT.
* Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, o document oficial acreditatiu, de tots els
membres de la unitat familiar.
* Ingressos no subjectes a IRPF
En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés
no subjecte a l’IRPF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida
a l’exercici de 2017:
. Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu
import de l’ any 2017.

. Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de
l’atorgament i del seu import de l’ any 2017.
. Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors
de la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions
corresponent a l’any 2017 i contracte/s de treballador/a de la llar, vigent a l’any
2017.
Documentació complementària
- Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el títol vigent. (1)
- Família monoparental. S'acreditarà mitjançant el títol vigent (no n’hi ha prou
amb la sol·licitud del títol) (1)
- Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. (1)
- Discapacitat de l'alumne/a o germans: s'acreditarà mitjançant la targeta
acreditativa de la discapacitat o el certificat emès pels Centres d'Atenció a
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o
pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. (1)
(1) La documentació d’aquest apartat que sigui susceptible de no haver
variat de la presentada en l’anterior convocatòria no cal aportar-la ja
ques’entén que és vàlida i vigent la que disposa el consell comarcal. En
aquest cas, l’aportació es pot substituir per una declaració que portarà la
sol·licitud, que acrediti que no s’han produït modificacions.
- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social,
atorgades per administracions públiques durant l’any 2017 que tinguin per
finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de
subsistència, com per exemple ajuts per alimentació, vestit o allotjament.
No han d’aportar aquest document les famílies que hagin rebut l’any 2017
algun ajut social dels Ajuntaments de Badalona, L’Hospitalet de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els ajuntaments
comunicaran aquestes dadesal Consell Comarcal del Barcelonès.
Les famílies que hagin rebut durant l’any 2017 un ajut per pagar el lloguer de
l’Agència Catalana de l’Habitatge hauran d’adjuntar a la sol·licitud de menjador
el certificat de l’import percebut.
- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de
Justícia.
Si voleu informació sobre els criteris per otorgar els ajuts, podeu consultar la
página web del Consell Comarcal:
www.barcelones.cat

