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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
Requisits
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts individuals per a
qualsevol persona empadronada al municipi que compleixi amb algun
d’aquests requisits:


Infants d’entre 3 i 16 anys que realitzin una activitat anual de base a
Mediona organitzada per l’Ajuntament.

El beneficiari ha d’estar empadronat a Mediona al setembre de l’any de la
convocatòria i fins que finalitzi l’activitat subvencionada.
Especificacions







Membres computables de la unitat familiar:
Per al càlcul de la renda anual per càpita a efectes de l’ajut, són
membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el
tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant,
els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la
seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant amb el
certificat de convivència corresponent.
Dels pares i avis es computarà la totalitat.
Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no tinguin
carregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars
demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés.
Novetat és que si la unitat familiar ha sol·licitat darrerament la beca
escolar per el curs 2018-2019, i la situació familiar no s’ha modificat
és pot autoritzar a consultar la documentació econòmica aportada en
anterioritat.

Termini de presentació de sol·licituds


El termini per sol·licitar l’ajut del 09 al 23 d’octubre. Les sol·licituds
s’hauran de presentar degudament emplenat, juntament amb la
documentació que pertoqui a l’oficina d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament de Mediona, fent-ne el registre d’entrada pertinent o bé
telemàticament a la Seu-Electrònica de http://www.mediona.cat/

Resolució i adjudicació


La resolució de la beca es comunicarà directament a les famílies.

