Ajuntament d´Olesa de Bonesvalls

_

ALT PENEDÈS

AJUTS PER INFANT EN EDAT ESCOLAR: TRACTAMENTS LOGOPÈDICS I/O PSICOLÒGICS.
OBJECTE
L’objecte de la convocatòria és ajudar en l’escolarització dels nens/es en edat escolar de les famílies
empadronades al municipi d’Olesa de Bonesvalls, que cursin educació infantil de segon cicle, primària o
secundària obligatòria ,que tinguin dificultats socials i/o econòmiques
Aquesta convocatòria regeix durant el curs 2013/14. Les atribucions aprovades en base a aquesta
normativa tenen efecte només pel curs 2013/14 i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions
en anys posteriors, no es pot al·legar com a precedent.
Aquest ajut serà incompatible amb altres ajuts pel mateix concepte rebut d’altres administracions.
BENEFICIARIS
Hi tenen dret a sol·licitar-les, totes aquelles famílies del municipi que tinguin infants escolaritzats als
nivells d’infantil, primària i ESO i que els ingressos mensuals un cop descomptat el lloguer o hipoteca (
màx: 425€)sigui de:
VALORACIÓ ECONÒMICA (basat en l’IPREM 2013 :532.51€)
MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA
2
≤1065.01

3
≤1242.51

4
≤1420.01

5
≤1597.51

6
≤1775.01

REQUISITS
1-Presentar la sol·licitud i la documentació requerida
2-La unitat de convivència ha d’estar empadronada a Olesa de Bonesvalls
3-La necessitat que l’infant o adolescent hagi de seguir un tractament de logopèdia i/o psicològic
4-Estar dins del llindar econòmic
DOCUMENTACIÓ
1-La sol·licitud (emplenada i signada).
2-Volant de convivència.
3- Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca, si s’escau.
4- Les dues últimes nòmines o certificat en què especifiqui si s’està cobrant alguna prestació i, en cas
afirmatiu, que indiqui l’import mensual de la prestació , de tots els membres computables.
5-Informes mèdic i/o psicològic, emès per un servei públic o centre escolar en el que es reflecteixi la
necessitat per l’infant o adolescent de tractament de logopèdia i/o psicològic.
DATES DE PRESENTACIÓ:
Del 5 de novembre al 22 de novembre del 2013
La distribució d’aquest ajut esta condicionada a la distribució pressupostària.
Olesa de Bonesvalls, 28 d’octubre de 2013
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