Des de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà us informem de la convocatòria
de subvencions per a activitats extraescolars organitzades per les AMPA per al curs 2019-2020

Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Del 20 de juny al 10 de juliol de 2019 al registre d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Pl. del
Castell,10) en horari de 9 h a 14 h.

Documentació que cal adjuntar





Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors d'edat.
Justificant d’ingressos econòmics (declaració renda de l’exercici 2018 presentada enguany o certificat
d’ingressos) de tots els majors de 16 anys. En cas de no tenir ingressos, justificant de no percebre’n.
Certificat legal de discapacitat o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics, psicològics del
menor o de germans.
Justificant de família nombrosa i/o monoparental, si escau.

Criteris d’atorgament de la subvenció
Per a l’atorgament d’aquesta subvenció es tindrà en compte la situació socioeconòmica de la unitat familiar i,
quan escaigui, les situacions específiques que puguin acreditar les famílies i, si és oportú, la valoració de l’SBAS
(Servei Bàsic d’Atenció Social).
Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els següents criteris:
1. Criteri econòmic
Ingressos per unitat familiar
Menys de 800,00 €
Entre 800,00€ i 1.000,00 €
Entre 1.000,01€ i 1.400,00 €
Entre 1.400,01 i 1.600,00 €



Beca mensual
20,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €

Les famílies que acreditin la condició de nombroses, monoparentals o amb infants amb grau de discapacitat
superior al 33% obtindran la beca immediatament superior a la que els correspon per tram d’ingressos, sempre que
no superin els 1.800,00 € mensuals.

2. Criteri situació socioeducativa




Es valoraran les famílies amb pla de treball actiu a l’SBAS (Servei Bàsic d’Atenció Social). Caldrà que un dels
objectius d’aquest pla sigui l’actuació preferent sobre els infants. Aquestes famílies podran obtenir una subvenció
del 100%.
Es valoraran les famílies amb infants amb necessitats socioeducatives especials. Aquests casos seran valorats per
la comissió avaluadora.

Activitats subvencionables en aquesta convocatòria






Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Mas Clarà
Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Empordanet
Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Joan de Margarit
Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Cor de Maria
Activitat bàsquet a les escoles per a infants de P5 organitzada per l’entitat Bisbal Bàsquet (la resta de cursos queden coberts amb la
convocatòria de beques esportives)

Calendari de la convocatòria
Del 20 de juny al 10 de juliol de 2019
 Termini d’entrega de les sol·licituds
De l’11 de juliol al 10 de setembre de 2019
 Resolució de la convocatòria
 Comunicació de l’atorgament provisional a les famílies (subjecte a la inscripció a l’activitat extraescolar curs 2019-2020)
A partir del 12 setembre de 2019
 Inscripció a l’activitat d’acord amb l’oferta de cadascuna de les AMPA
 Comunicació a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de la inscripció formalitzada a l’activitat extraescolar

Informació de la convocatòria:
Àrea d’Acció Social i Ciutadania
Escoles Velles, Edifici Dret 1a planta
C. 1 d’Octubre de 2017, 16-24
acciosocialiciutadania@labisbal.cat

Registre de sol·licituds:
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Pl. del Castell, 10

Horari: de 9 a 14 h

