CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER
SUFRAGAR LES DESPESES GENERADES EN LA REALITZACIÓ
D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS, PER LES PERSONES RESIDENTS A
MASQUEFA.
Les sol·licituds s’hauran de presentar del 15 de novembre al 15 de desembre de 2017:
- A la recepció de l’Ajuntament de Masquefa, c/ Major 93
(Horari de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dijous de 17 a 19h).
La documentació necessària per optar a l’ajut s’haurà de presentar a la recepció de
l’Ajuntament de Masquefa dins un sobre tancat i mitjançant una instància genèrica.

La documentació que cal presentar és la següent:
 Imprès de sol·licitud (disponible a la recepció de l’Ajuntament o a la web
www.masquefa.cat).
 Fotocòpia del DNI de l’estudiant.
 Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la
unitat familiar:
- Fotocòpia de les 3 últimes nòmines de tots els membres majors de 16 anys
- Fotocòpia de la resolució de l’OTG (Oficina de treball de la Generalitat) en
la que constin els períodes d’inscripció i recepció de prestacions (en cas de
no tenir dret a cobrar prestació, cal presentar un certificat negatiu de
l’OTG).
 Documentació acreditativa de les despeses:
- Fotocòpia dels 3 últims rebuts de lloguer o hipoteca.
 Fotocòpia del certificat o justificant de matrícula del curs: expedit pel
centre, que acrediti les assignatures matriculades, la càrrega lectiva de cada una,
i l’import de la matrícula.
 Fotocòpia del justificant de pagament dels imports que fixi la
matrícula.
 Volant col·lectiu d’empadronament (aquest document es tramita a la
recepció de l’Ajuntament).
 Documentació complementària:
- Discapacitat dels membres de la Unitat familiar de més del 33%:
fotocòpia de la resolució oficial o de la targeta de la discapacitat
- Situació de dependència d’algun membre de la unitat familiar:
fotocòpia de la resolució de reconeixement de dependència.
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-

Família nombrosa o monoparental : fotocòpia carnet vigent
acreditatiu.

Fora del termini establert no s’admetran sol·licituds per a la present convocatòria.
Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar a la recepció de
l’Ajuntament, c/Major 93 i a la web municipal www.masquefa.cat. Si teniu qualsevol
dubte podeu contactar amb la regidoria de joventut al 93.772.85.21 o escriure a
joventut@masquefa.net.
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