Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Abat Oliba

Cornellà de Llobregat, 2 de maig de 2017

AJUTS MENJADOR DEL CONSELL COMARCAL CURS 2017-2018
Comuniquem a tots els pares i mares interessats/des en sol·licitar Ajuts Menjador del Consell
Comarcal per al proper curs escolar 2017-2018, que a partir d’avui dimarts 2 de maig
(inclòs), podreu recollir els impresos de sol·licitud a la consergeria de l’escola.
Els ajuts podran ser sol·licitats pels alumnes d’INFANTIL (P3 a P5), PRIMÀRIA (1r a 6è) i
ESO (en el corresponent institut).
Per tenir l’opció de rebre ajuts de la Fundació Probitas, és imprescindible sol·licitar aquest
ajut del Consell Comarcal per al curs vinent.
En el cas d’alumnes ja matriculats al centre amb germans que es matricularan al juny per
començar P3 el curs vinent, es podrà presentar una única sol·licitud.
Per demanar l’ajut s’hauran de complir els següents requisits:
• No tenir cap deute de menjador corresponent a altres cursos.
• Fer ús del servei de menjador durant tot el curs 2017/2018, tenint en compte que no es pot
compactar.
• S’atorgaran ajuts del 50% del cost de menjador als alumnes que compleixin els requisits
generals establerts i quan la renda de la unitat familiar no superin la suma dels següent
imports:
Primer adult ( sustentador/a principal): 9.667,30 € (pare/mare, tutor/a, parella de fet...)
Segon adult: pare/mare, tutor/a, parella de fet... (sustentador/a principal): 4.833,60 €
(pare/mare, tutor/a, parella de fet...)
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals:
2.416,80 € (Avi/a....)
Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 € (germans i sol·licitant)

Les sol·licituds emplenades hauran de lliurar-se a la Direcció del centre a partir:
del dimarts 2 i fins el dilluns 29 de maig del 2017
(fora d’aquest termini no seran acceptades)
Preferiblement dintre dels següents dies i hores:
Dimarts i divendres de 9.15 a 13.30 i de 15.05 a 15.50 h
És molt important que adjunteu la documentació justificativa que us indica al dors de la
mateixa sol·licitud i signar, tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o superior a
18 anys, l’autorització per accedir a les dades de l’agència tributària corresponent a l’any
2016 allà on s’ha de relacionar la resta dels membres de la unitat familiar.
NO ES TRAMITARAN LES SOL·LICITUDS QUE NO CONTINGUIN LA DOCUMENTACIÓ
OBLIGATÒRIA I/O LES SIGNATURES DE TOTS ELS MEMBRES COMPUTABLES DE LA
UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 18 ANYS.

