Benvolgudesfam ílies:
Ha sortit publicat alBOIB (núm .73 d’1 de juny de 2019) la Resolució per la quales convoquen ajusts
individualitzats de m enjador perals alum nes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el
cursacadèm ic 2019/2020.
Quantia dels ajuts:
• L’objecte d’aquestajutsesfinançar part del cost delserveide m enjadorescolar.
Requisits dels beneficiaris:
• Estar escolaritzat a educació infantil, a educació prim ària o a educació secundària durant el curs
2019/2020.
• Serusuaridelserveide m enjadoro tenirplaça reservada alserveide m enjadorperalcurs2019/2020.
• Teniruna renda totalfam iliarno superioralque m arca la taula següent:
Nom bre d’adults
Nom bre de m enors
Renda fam iliartotal
(m ajorsde 14 anys)
(m enorsde 14 anys)
1
1
23.410,40 €
1
2
28,812,80 €
1
3
34.215,20 €
2
1
32.414,40 €
2
2
37.816,80 €
2
3
43.219,20 €
3
1
41.418,40 €
3
2
46.820,80 €
3
3
52.223,20 €
S’ha d’afegir5.402,40 € percada m enorde 14 anysm és,i9.004,00 € percada adultm ajorde 14 anysm és.

• M em bresde la unitatfam iliar:
o L’alum ne peralqualse sol·licita l’ajut.
o Elspares.
o Elsgerm ansm enorsd’edat.
o Elsgerm ansm enorsde 25 anysque convisquin aldom icilifam iliar.
o Els germ ans,independentm ent de la seva edat,quan tinguin una discapacitat en grau
igualo superioral33% ique convisquin aldom icilifam iliar.
o Elsascendentsfam iliarsque convisquin aldom icilifam iliar.
• En cas de divorcio separació no es considera m em bre com putable aquellque NO convisquiam b la
persona beneficiaria de l’ajut.
• Es considera m em bre com putable la persona que m antinguiuna relació afectiva am b elprogenitoro
tutorlegalde l’alum ne,siguien condició de cònjuge,de parella de feto de situació de fetestable.
Criteris per atorgar la valoració segons el barem:
a) Condicionseconòm iques:escom puten la totalitatdelsingressosde la unitatfam iliardurantl’any
fiscal2017.S’adjudiquen de 0 a 15 puntssegonsingressos.
b) Dadesfam iliars:
a. Infanten acollim ent:1 punt
b. Percada persona de la unitatfam iliaram b discapacitat(m ésd’un 33% ):2 punts.
c. Fam ília nom brosa general:1 punt
d. Fam ília nom brosa especial:2 punts.
e. Fam ília m onoparental:2 punts
f. Doso m ésgerm ansque facin úsdelm enjador:1 punt
c) Condicionssocio fam iliarsdesfavorables:d’1 finsa 4 punts

Quantia dels ajuts:

• La quantia delsajutsdependrà de la puntuació obtinguda en la valoració de lessol·licituds:
o M ésde 10 punts:70% delcostm itjà delm enjador(740 euros)
o De 9 a 5 punts: 50% delcostm itjà delm enjador(528 euros)
o De 4 a 0 punts: 30% delcostm itjà delm enjador(317 euros)
Presentació de sol·licituds i termini:
• Les sol·licituds s’han de form alitzar m itjançant l’im près oficialque podeu recollir a la secretaria del
centre o descarregar-la de la pàgina W eb de l’escola.
• Sies fa sol·licitud per a m és d’un m em bre de la m ateixa unitat fam iliar,s’ha de form ular en un únic
im près
• Term inide presentació: fins dia 19 de juny.
• Juntam entam b la sol·licitud ha de presentarla docum entació següent:
o DNI,NIF o NIE en vigorde totselsm em brescom putablesde la unitatfam iliarque tenguin
16 o m ésanys.
o Fotocopia del llibre de fam ília am b tots els m em bres. En cas de separació, divorci o
nul·litats’ha d’acom panyarde la sentència judicialque ho declari.
o Certificat de convivència a l’efecte de com putar els m em bres de la unitat fam iliar
(Ajuntam ent).
o Siéselcas,fotocòpia delcarnetde fam ília nom brosa,vigenta 31 de desem bre de 2018.
o Justificantde reserva de plaça en elm enjadorescolarperalcurs2019/2020 (secretaria del
centre)

Pera qualsevolconsulta o aclarim entpodeu contactaram b la secretaria delcentre.
Ciutadella,4 de juny de 2019
LA SECRETARIA

