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CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES DELS 

INFANTS USUARIS DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’EBM LA BALDUFA, 

INTEGRADA DINS EL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA I 

A LA FAMÍLIA DE MASQUEFA, PEL CURS 2018-2019. 
 

Les sol·licituds es poden presentar del dia 18 de juny al 6 de juliol de 2018: 

- A la recepció de l’Ajuntament de Masquefa, C/ Major 93  

(horari de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 17 a 19h)  
 

La documentació a presentar és la següent: 

 

 Imprès de sol·licitud (a la recepció de l’Ajuntament o a la web www.masquefa.cat). 

 Original de la declaració de la renda corresponent al darrer exercici fiscal de tots els membres 

del nucli de convivència majors de 16 anys. 

 

En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o, en cas de canvi de la situació 

econòmica: 

 

Certificat positiu o negatiu d’ingressos 

Justificant de pensions actuals 

Fotocòpia dels contractes temporals i nòmines corresponents. 

Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar  

la situació econòmica de la unitat familiar. 
 

 Documentació complementària: 

En cas de separació o divorci: 

Sentència de separació i conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document 

que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d'interposició de la demanda, document notarial...). 

En el cas d’impagament de la pensió d'aliments: 

Denúncia/demanda judicial acreditativa actualitzada. 

En cas de discapacitat: 

Fotocòpia de la resolució o de la targeta de la discapacitat sempre i quan sigui igual o superior al 33% 

de qualsevol membre del nucli familiar. 

En cas de situació de dependència d’algun membre de la unitat familiar: 

Resolució de reconeixement de dependència. 

En cas de família nombrosa o monoparental: 

Resolució o carnet vigent acreditatiu. 

 

En cas que tancat aquest període de presentació de sol·licituds, resti crèdit pressupostari, es 

valoraran les sol·licituds presentades posteriorment, fins el 31 d’octubre de 2018.  
 
Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar a l’EBM La Baldufa i a la web 

municipal www.masquefa.cat. Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb la regidoria d’Educació al 

93.772.50.30 o escriure a educacio@masquefa.net.  

 

 

Regidoria d’Educació 

Masquefa, 7 de juny de 2018 
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