SUPORT ECONÒMIC PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2014-2015
L’Ajuntament de Vic, en col·laboració amb la l’Obra Social “La Caixa” i les AMPA de Vic,
posa a disposició de les famílies un programa d’ajuda econòmica pels llibres i el
material escolar del curs 2014-2015.
Poden acollir-se a aquesta ajuda totes aquelles famílies amb uns ingressos màxims
anuals nets de 16.000 €.
L’ajuda consisteix en un percentatge de descompte sobre el cost total dels llibres i
material pel curs 2014-2015. El percentatge variarà en funció dels ingressos de la
família, segons uns barems únics a nivell de ciutat.
Per a sol·licitar aquesta ajuda, cal que retorneu abans del 30 de maig, a una de les
porteries de l’escola, en un sobre tancat, el formulari de la pàgina de darrera omplert
juntament amb la documentació que s’hi demana.
La documentació serà revisada per una educadora de Benestar Social de l’Ajuntament ,
que serà qui assignarà l’ajuda en funció de la documentació presentada.
L’ajuda estarà supeditada a l’acceptació d’uns compromisos de coresponsabilitat que
s’establiran entre l’Escola i cada família, de forma personalitzada, entre el 9 i el 19 de
juny. A més, del pagament de la part no subvencionada.
El dia 20 de juny es publicarà la llista d’ajudes definitives.
El dia 30 de juny, coincidint amb l’entrega de notes, s’entregaran a les famílies les
resolucions que hauran de presentar en el moment de fer la compra de llibres i
material per beneficiar-se del descompte.

SOL.LICITUD AJUT PER LLIBRES I MATERIALS ESCOLARS
EL SOTASIGNANT:
Cognoms: _______________________________________Nom: _______________ DNI/NIE:__________
Adreça:_________________________________________________________ Municipi: _____________
Telèfon: ________________

Email:_____________________________________________________

ALUMNE/A:
Cognoms: _____________________________Nom: _______________ Curs (durant 2014-15): ________
SOL·LICITO:
Acollir-me a l’ajuda per la compra de llibres i/o material escolar i informàtic pel curs escolar 2014/15.
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN: (de tots els membres de la unitat familiar)
□ Darrera declaració de renta o negaFu d’Hisenda.
□ CerFﬁcat pensions.
□ 4 fulles de salari (dels darrers mesos).
□ En cas de ser autònom: última liquidació trimestral.
□ CerFﬁcat d’ingressos de l’atur, subsidi familiar, RMI o programa Prepara’t.
□ Pensió d’aliments.
□ Full de vida laboral.
□ Rebut hipoteca o lloguer.
□ Altres ingressos.
□

Autoritzo la cessió de les dades i la documentació adjuntada a l’Escola Sagrat Cor per ser uFlitzada

en la gestió d’aquesta sol·licitud alhora, també autoritzo que l’Ajuntament de Vic doni suport en la
valoració i resolució de l’assumpte, consultant les meves dades i documentació.

(*)

Signatura sotasignant:
Vic, ___de _________________de 2014

(*) En el cas que no hi hagi la creueta d’autorització, la sol·licitud NO es valorarà i la documentació es retornarà a l’interessat/da

