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BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2016-2017
L’Ajuntament de Quart de Poblet convoca ajudes per al pagament del menjador escolar
per a aquelles famílies empadronades a Quart de Poblet, que tinguen fihis/es
escolaritzats/des en els centres educatius del municipi, i que no disposen de recursos
económics suficients. La quantia de l’ajuda viridrá determinada pel preu per dia de
menjador establit per la Conseileria d’Educació per al curs 2016-20 17, i pel nombre de
dies amb servei de menjador segons el calendan escolar.

Podran optar a estes ajudes les famílies que reunisquen els requisits següents

a) No disposar duna renda per cápita superior a 6.185 €. En el cas de famílies
monoparentals amb fills a cárrec, la renda per cápita es calculará dividint els
ingressos anuals de tota la unitat familiar entre el nombre de membres més
un.
b) Estar empadronats/des i residint en Quart de Poblet.
c) Estar l’aiumne/a matniculat/da durant el curs 2016/2017 en qualsevol deis
centres escolars del municipi.
d) Haver soliicitat beca de menjador a la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura y Esport (només per a menors per als que
convoque beques de menjador la Conselleria de Educació).
e) No disposar dajudes públiques o privades per a la mateixa finalitat.
f) Acceptar expressament el pagament de la diferéncia entre la quantitat
subvencionada i el cost real de menjador.
No es tindran en compte les soliicituds que s’entreguen fora de termini, llevat que
el retard es justifique amb la documentació adient.

LLOC DE PRESENTACIÓ

La sol1icitud s’entregará, junt amb la documentació requerida, en l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de 1’Ajuntament.
Després de rebre les sollicituds, el Departament de Senveis Socials les valorará d’acord
amb la normativa vigent en maténia de beques de menjador, i podrá requerir la persona
interessada perqué aporte la documentació o citar-la per a una entrevista en cas que, a
criteni técnic, es considere necessani.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Del 11 de maig al 30 de juny de 2016.

