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 2021-2022.
1. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries de l’ajut regulat en les presents bases aquelles persones empadronades a
Masquefa que siguin usuaris de l’escola bressol, i que necessitin fer ús del servei de menjador.
Són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar de l’escola bressol municipal:
-

Estar matriculat a la l’EBM La Baldufa.
Estar empadronat a Masquefa tant l’infant usuari del servei, com qui tingui i exerceixi la
seva pàtria potestat.
Presentar la sol·licitud en l’imprès annex 1 i la documentació acreditativa en els terminis
establerts per la corresponent convocatòria.
No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics.
No tenir cap deute per qualsevol concepte amb el Servei Municipal d’Atenció a la Petita
Infància i a la Família i ni amb l’Ajuntament de Masquefa.

L’acompliment del requisit d’empadronament serà comprovat d’ofici per l’ajuntament, però els
sol·licitants podran presentar la documentació que creguin necessària.
L’acompliment del requisit d’estar matriculat al servei serà comprovat d’ofici per l’ajuntament.
2. Termini de presentació
Les sol·licituds es podran presentar entre els dies 1 i 15 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
En cas que tancat aquest període de presentació de sol·licituds, resti crèdit pressupostari, es valoraran
les sol·licituds presentades amb posterioritat, fins el 31 d’octubre de 2021.
Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts han de presentar l’imprès de sol·licitud i la
documentació acreditativa. L’imprès de sol·licitud es trobarà a disposició de les famílies a la web de
l’Ajuntament de Masquefa www.masquefa.cat, durant el període de presentació de sol·licituds.
Només podrà presentar-se una sol·licitud d’ajut per família.
La sol·licitud es presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament a través de la seu de tramitació
electrònica que es troba a la web www.masquefa.cat o presencialment, Oficina d’Atenció al Vilatà
(OAV) C. Major, 93, amb cita prèvia.
3. Sol·licituds i documentació que haurà de presentar el sol·licitant

 Imprès de sol·licitud (disponible a l’Oficina d’Atenció al Vilatà o a la web www.masquefa.cat).
 Documentació referent a la informació econòmica de tots els membres de la unitat familiar.

o

Declaració de renda de l'exercici 2020 i informe de vida laboral actualitzat de tots els
membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

- Només en el cas de no tenir obligació de fer la declaració de renta, o en cas que no s’hagi
treballat mai, caldrà presentar alguna de les següents documentacions dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys:
o
o

Informe de vida laboral actualitzat + certificat de retencions de l'empresa 2020
(sol·licitar-ho a la mateixa empresa).
Informe de vida laboral actualitzat + certificat del SOC què especifiqui si es rep o no
prestació d’atur + certificat de l’INSS que especifiqui si es beneficiari o no d’una pensió.

- Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar la situació
econòmica de la unitat familiar.

o

En cas de separació o divorci: sentència de separació/divorci i conveni regulador on figuri
l'import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas que estigui en tràmit,
cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d'interposició
de la demanda, document notarial...). En cas d'incompliment, cal presentar còpia de la
corresponent denúncia.

o

En cas de discapacitat superior al 33% de qualsevol membre de la unitat familiar: Resolució de
reconeixement del grau de discapacitat o targeta acreditativa vigent.

o

En cas de dependència d’algun membre de la unitat familiar: Resolució de reconeixement de
dependència.

o

En cas de família nombrosa o monoparental: Resolució de reconeixement o carnet
acreditatiu vigent.

Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar 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.
4. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Familiars:
Nombre de menors de menys de divuit anys de la unitat familiar.
Ser família monoparental o nombrosa.
L’existència de membres del nucli familiar afectats per discapacitats en grau no
inferior al 33%.
Tenir un germà al centre.
Comptar amb el reconeixement de grau i nivell de dependència d’algun membre de
la unitat familiar.
Econòmics:
Renda de la unitat familiar.
Socials:
Intervenció i/o pla de treball de Benestar Social.

1 punt per fill, fins a un
màxim de 3 punts.
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt

Fins a 4 punts
Fins a 4 punts

5. Import dels ajuts
L’import corresponent dels ajuts que es convoquen es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària
340-323-48000 amb una despesa total pel curs 2021-2022 de 5.600,00€.
Els ajuts restaran supeditats a la consignació pressupostària disponible, al nombre de sol·licituds
presentades i als criteris per a l’atorgament dels ajuts especificats en el punt 3 de les bases reguladores
dels ajuts.
Els imports dels ajuts atorgats es resoldran identificant els menús corresponents al període d’octubre a
desembre de 2021, i els previstos de gener a juliol de 2022. Es recomana exhaurir els menús atorgats
en el primer període (octubre-desembre); en cas que no sigui així, els restants es podran incorporar
com a despesa al 2022, sempre que el pressupost així ho contempli.

