QUÈ COBREIXEN AQUESTS AJUTS?
Material fungible i didàctic, llibres, xandalls i bates obligatòries, sortides
educatives I didàctiques, quota de l’AMPA.
QUI SON BENEFICIARIS DELS AJUTS?
Alumnes d’educació infantil, primària o secundària de
qualsevol centre educatiu de Sils i aquells alumnes
que s’hagin de desplaçar a un centre educatiu fora del
municipi per la realització d’estudis post-obligatoris
sinó es realitzen en els centres educatius públics de
Sils i com a mínim un any d’empadronament de
l’alumne amb un dels pares.
COM ES DEMANEN ELS AJUTS?
Els ajuts es sol·licitaran amb caràcter individual per cada alumne i l’import de la
despesa serà ajustada a la necessitat de cada curs. Si l’ajut és per a més d’un membre
només caldrà una única sol·licitud.
ON S’HA D’ADQUIRIR ELS LLIBRES I MATERIAL PER PODER OPTAR A L’AJUT?
Els alumnes d’educació infantil, primària i secundària a les AMPAs dels centres
educatius o al mateix centre. No s’acceptarà cap despesa que no sigui adquirida dels
llocs abans esmentats.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA ADJUNTAR
- DNI, NIE.
- Documentació per acreditar la situació socioeconòmica:
Autoritzo a l’Ajuntament de Sils per obtenir les corresponents certificats acreditatius
d’estar al corrent de les obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
-Justificant dels ingressos de la unitat familiar i/o convivència: nomines,
prestacions d’atur, declaració de renta, pensions, etc. Tots els membres de la
Unitat de convivència hauran d’aportar aquestes declaracions
En el supòsit de no presentar la Declaració de renda, caldrà acreditar mitjançant
Certificat negatiu aquest fet, o bé, autoritzar a l’Ajuntament la sol·licitud de la seva
expedició.
-Despeses de l’habitatge: rebut de lloguer o hipoteca.
-Saldos mitjos bancaris.
-Documentació per justificar diferents situacions sociofamiliars a efectes de
tenir-les en compte per la valoració de les sol·licituds:
-Carnet de família monoparental o llibre de família

PAGAMENT
L’abonament dels ajuts concedits es faran directament al centre educatiu o a les
AMPAs sempre que siguin alumnes d’educació infantil, primària i secundària.
Els alumnes que realitzin els estudis post-obligatoris fora del municipi de Sils i
universitaris se’ls farà l’abonament als pares o al mateix sol·licitant.

-Carnet de família nombrosa
-Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat o el grau de
dependència

JUSTIFICACIÓ

-Sentències de separació, divorci; en el supòsit que no es percebi la pensió
d’aliments denuncia recent o sentència judicial.

Per justificar els ajuts concedits d’infantil, primària i secundària, els centres educatius
o AMPAs de Sils han de presentar a l’Ajuntament la documentació justificativa
(factura) de la despesa realitzada per cada alumne becat.

En el supòsit de violència masclista o familiar, denuncia recent o sentència
judicial.

Per justificar els ajuts concedits als post-obligatoris i universitaris cada becat caldrà
presentar la factura o documentació acreditativa (certificat del centre educatiu o
AMPA que realitzi la venda) de l’adquisició dels llibres, material escolar, sortides i
quota d’AMPA així com el comprovant de pagament d’aquesta

En el supòsit que s’hagi d’acreditar la disminució d’algun dels membres
s’aportarà la documentació establerta en l’annex 1.

.
PERÍODE DE SOL·LICITUDS DELS AJUTS
Les sol·licituds es podran demanar
previsiblement a partir de l’última
setmana de juny i com a màxim fins el dia
15 de juliol, un cop publicat al BOP.
COM ES POT SOL·LICITAR L’AJUT?

AJUTS PER ESTUDIS

SILS

Les sol·licituds es presentaran davant el Registre d’Entrada General de l’Ajuntament
de Sils al Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 de Sils, en horari de 9h a 14h de dilluns a
divendres en el període que s’indiqui a la publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, així mateix també podran presentar-se, per correu, per
telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs
establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Les sol·licituds s’han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud.
QUINS SÓN ELS IMPORTS DELS AJUTS?
L’import de l’ajut a atorgar s’estableix a l’article 7 de les bases de la convocatòria,
en funció dels punts obtinguts en el barem (annex 1 de les bases)

INFORMACIÓ GENERAL
Les bases les podeu trobar a l’apartat de seu electrònica a ordenances no fiscals i la
resta d’informació (instància) a la pàgina web com a noticia i a les oficines de
l’Ajuntament.
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