
Annex 1

Informació bàsica sobre 

AJUTS ECONÒMICS DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL

-  Poden sol·licitar  beques els pares,  mares,  els  tutors  legals  o les persones encarregades

temporalment o definitivament, dels menors pels quals es sol·licita l’ajut. 

-  Poden  beneficiar-se  de  l’ajut  econòmic  per  assistir  al  CASAL MUNICIPAL D’ESTIU I/O

CLUB  JOVE  de  l’any  2019,  els/les  alumnes  empadronats/des  a  Caldes  de  Montbui  i

matriculats/des  a  centres  públics  i  centres  privats  concertats  d’educació  infantil,  primària  i

secundària.  Termini de la presentació de les sol·licituds: del 13 de maig al 20 de maig,

ambdòs inclosos.

- Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’indicador de renda de

suficiència de Catalunya, és a dir, 569,12 euros mensuals, excepte en els casos d’acreditació

de violència masclista, en què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima

de violència masclista.

- Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin en el volant de

convivència  aportat  d’acord  amb  les  previsions  de  les  bases.  La  renda  neta  mensual  per

membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la renda neta mensual de la unitat

familiar i el nombre de membres de la unitat familiar. Nogensmenys, pel cas que s’acrediti, a la

renda neta mensual de la unitat familiar, s’hi pot restar fins a un màxim de sis-cents euros en

concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on resideixi la

persona beneficiària.

-  Nogensmenys,  en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar els ajuts malgrat  no es

compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, quan els serveis socials

municipals així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d’informe motivat. 

- Amb la sol·licitud hi ha una documentació que s’ha de presentar obligatoriament, en cas de no

aportar-la pot invalidar la concessió de l’ajut.
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