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Exemplar per a l'administració

Imprimir

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD DE BEQUES DE MENJADOR I/O ESCOLES INFANTILS O GUARDERIES CURS 2010/2011.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES DES DEL 03/05/2010 FINS AL 28/05/2010
Cognoms i Nom/Denominació Social
NIF/NIE/CIF

INTERESSAT
DADES DEL MENOR
PER AL QUE ES
DEMANA LA BECA

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom
Data de naixement

Centre per al que es demana la beca

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI ACTUAL

Telèfon

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Puerta

Província

Unitat de convivència del sol·licitant (Dades de tots els membres de la unitat familiar)
Nom i cognoms

Ocupació

Data de naixement

Ingressos bruts mensuals

SOL·LICITA:




BECA DE MENJADOR ESCOLAR
BECA ESCOLA INFANTIL O GUARDERIA

Ha presentat sol·licitud per a un altre/a fill/a?:




SI
NO

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A APORTAR A LA SOL·LICITUD (marcar amb una X)






Fotocòpia DNI./ NIE / Passaport del/la sol·licitant
Fotocòpia del Llibre de Família
Justificants d'ingressos de l'exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys

Justificants d'ingressos actuals de la unitat familiar (nòmina, contracte, pensions, desocupació, etc.). Esta documentació sols la
presentaran aquells que hagen vist agreujada la situació econòmica respecte de l’exercici anterior.






Justificant de gastos d’habitatge de l'exercici anterior (hipoteca o lloguer)
Certificat municipal de convivència
Justifica altres situacions ( separació/divorci dels pares, acreditació de discapacitat , tractaments especials, etc.)
Justificant de matrícula en el Centre de Primària o Educació Infantil o Guarderia

LLOC I DATA

Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA
A OMPLIR PER
L'ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13
de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.
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Exemplar per a l'interessat

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD DE BEQUES DE MENJADOR I/O ESCOLES INFANTILS O GUARDERIES CURS 2010/2011.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES DES DEL 03/05/2010 FINS AL 28/05/2010
Cognoms i Nom/Denominació Social
NIF/NIE/CIF

INTERESSAT
DADES DEL MENOR
PER AL QUE ES
DEMANA LA BECA

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom
Data de naixement

Centre per al que es demana la beca

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI ACTUAL

Telèfon

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Puerta

Província

Unitat de convivència del sol·licitant (Dades de tots els membres de la unitat familiar)
Nom i cognoms

Ocupació

Data de naixement

Ingressos bruts mensuals

SOL·LICITA:




BECA DE MENJADOR ESCOLAR
BECA ESCOLA INFANTIL O GUARDERIA

Ha presentat sol·licitud per a un altre/a fill/a?:




SI
NO

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A APORTAR A LA SOL·LICITUD (marcar amb una X)






Fotocòpia DNI./ NIE / Passaport del/la sol·licitant
Fotocòpia del Llibre de Família
Justificants d'ingressos de l'exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys

Justificants d'ingressos actuals de la unitat familiar (nòmina, contracte, pensions, desocupació, etc.). Esta documentació sols la
presentaran aquells que hagen vist agreujada la situació econòmica respecte de l’exercici anterior.






Justificant de gastos d’habitatge de l'exercici anterior (hipoteca o lloguer)
Certificat municipal de convivència
Justifica altres situacions ( separació/divorci dels pares, acreditació de discapacitat , tractaments especials, etc.)
Justificant de matrícula en el Centre de Primària o Educació Infantil o Guarderia

LLOC I DATA

Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA
A OMPLIR PER
L'ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13
de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

REQUISITS PER A SOL·LICITAR ESTES AJUDES
Estar empadronats i residir en el municipi de Benifaió.
Disposar d'una Renda per Càpita íntegra inferior a 4.709 € anuals.
Disposar d'informe tècnic municipal favorable.
Estar escolaritzat/da a Benifaió en els cicles d'Educació Infantil o Primària (només per al centre concertat) per a les sol·licituds de
beques de menjador.
Estar matriculat/da en alguna de les Escoles Infantils o Guarderies de Benifaió.
No disposar de cap altra ajuda per al mateix fi, atorgada per un altre organisme públic o privat.

-

INSTRUCCIONS
1.- Per a la valoració de les sol·licituds de beques s'establirà un orde de prioritat en funció de la major puntuació obtinguda d'acord amb el barem
següent:
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RENDA ANUAL PER CAPITA: Ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividits pel nombre de membres de la mateixa. Es comptabilitzaran
tots els ingressos procedents de sous, de rendes, de propietats, d'interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o
privades de qualsevol dels membres de la unitat familiar. Es consideraran membres de la unitat familiar aquells que conviuen en el domicili
familiar. Al còmput total d'ingressos anuals es deduiran els gastos de lloguer o hipoteca, fins a la quantitat de 4.200 € a l'any.

De
0 a 1.495 euros ................................................................................................10 punts
De 1.496 a 2.566 euros ..............................................................................................8 punts
De 2.567 a 3.637 euros ..............................................................................................6 punts
De 3.638 a 4.708 euros ...............................................................................................4 punts
De 4.709 euros en endavant .......................................................................................0 punts
NOMBRE DE MENORS: S'atorgarà 1 punt per cada un dels menors de la unitat familiar.
FAMÍLIES MONOPARENTALS: S'assignaran 2 punts quan en el nucli familiar hi haja absència de pare o mare.
PROBLEMÀTICA FAMILIAR: Es desglossaran i valoraran les problemàtiques, justificant-se en l'informe de valoració, d'acord amb les àrees
següents:

ÀREES

SITUACIONS ESPECIALS A VALORAR

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL A
PRESENTAR

SALUT

Es valoraran aquelles malalties o discapacitats dels
adults de la unitat de convivència que
- Fotocòpia del Reconeixement de
repercutisquen negativament o impedisquen la
Minusvalidesa de qualsevol membre de
la unitat familiar
correcta atenció dels menors, així com aquelles
malalties o discapacitats dels menors

ESCOLAR

Es valoraran situacions de no escolarització,
absentisme, inadaptació, retard, fracàs escolar i
problemàtiques relacionals dels menors en l'àmbit
escolar

- Informe del centre escolar
- Informe de Monitora Absentisme
escolar mpal.

LABORAL

Es valoraran problemàtiques associades a la
situació laboral, com subocupació, parats de llarga
duració, parats d'edat avançada, absència de
capacitació, incompatibilitat d'horaris.

- Certificat de l'INEM actualitzat dels
membres de la unitat familiar que
estiguen en situació de desocupació.
-Acreditació de la situació de separació
legal o divorci (sentència i/o mesures
provisianales).
-Acreditar situacions de violència
familiar (denúncies o sentències de
mesures d'allunyament).
- Resolució de la Conselleria de
Benestar Social de mesures de
protecció (acolliments familiars,
adopcions,...)

DINÀMICA
FAMILIAR

Es valoraran aquelles situacions de conflictivitat
familiar, limitacions intel·lectuals i emocionals dels
cuidadors, absència d'actituds i habilitats
apropiades dels progenitors en relació als menors,
així com situacions de violència familiar.

ALTRES

Es valoraran les situacions d'especial gravetat
originades per l'absència dels progenitors i sense
suports externs i altres circumstàncies especials no - Informe tècnic de serveis socials
considerades en els apartats anteriors (situació de
la vivenda, immigració,...).

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Este apartat es puntuarà de 0
a 2 punts.

Este apartat es puntuarà de 0
a 2 punts.

Este apartat es puntuarà de 0
a 2 punts.

Este apartat es puntuarà de 0
a 2 punts.

Este apartat es puntuarà de 0
a 2 punts.

Dels apartats anteriors, corresponents a “problemàtica familiar”, es podrà obtindre un màxim de 10 punts.
NOTA: - No es procedirà a l'aplicació del barem en les Rendes Per Càpita superiors a 4.709 €
- La qualificació final s'obté de la suma de les qualificacions dels distints apartats.
2.- RESSOLUCIÓ:
-

El termini màxim per a resoldre és de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Els llistats tant de beques aprovades com denegades estaran exposats al públic en els Taulers d'Anuncis de l'Ajuntament, de Serveis
Socials i en els Centres Escolars i Escoles Infantils.
Òrgan encarregat de resoldre: Alcaldia per mitjà de Decret o òrgan en qui delegue.
El transcurs del termini màxim sense dictar una resolució s'entendrà desestimatori.

3.- RECURSOS:
a)
b)

Directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de València, en el termini de
dos mesos comptats des de l'endemà a la recepció de la notificació.
Recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que hi ha dictat este acord en el termini d'un mes a partir del dia següent a la notificació
del present acord.

