
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

S’obre el termini de sol·licitud d’ajuts municipals per a famílies
amb fills menors de 3 anys escolaritzats en llars d’infants

Dilluns 2 de març de 2009

L’ajut, de 150 euros anuals, pot arribar fins als 300 euros en cas de les persones
que es trobin en situació d’atur

El termini per sol·licitar ajuts municipals per a famílies que resideixen a Castellar
del Vallès i que tenen infants amb edats compreses entre 0 i 3 anys que estan
escolaritzats en llars d’infants s’ha obert aquesta setmana. Enguany, els 150 euros
anuals amb què l’Ajuntament subvenciona aquestes famílies poden arribar als 300
euros en el cas de les persones que es trobin en situació d’atur.

Per accedir als ajuts, cal presentar els dos rebuts originals dels últims mesos de la
llar d’infants on està escolaritzat el fill o filla, i el conveni regulador de la guàrdia i
custòdia dels fills o resolució  judicial en cas de separació o divorci. Les famílies
podran presentar les seves sol·licituds fins al 30 de novembre de 2009 al Servei
d’Atenció Ciutadana (passeig Tolrà, 1), de dilluns a dijous de 8.30 a 19 hores i
divendres de 8.30 a 18 hores.

Abans de presentar les sol·licituds, les persones que es trobin en situació d’atur
hauran d’adreçar-se a l’Oficina de suport per a persones en situació d’atur, situada a
Cal Botafoc (c/ Sant Llorenç, 7), per tal que aquesta oficina informi favorablement a
l’atorgament de l’ajut. Per obtenir aquest informe, cal concertar cita amb l’Oficina,
trucant al telèfon 93 714 42 06. Un cop s’hagi obtingut l’informe favorable de
l’Oficina, es podrà demanar la subvenció al Servei d’Atenció Ciutadana.

Aquest ajut, que es va concedir per primera vegada l’any 2003, té per objectiu
fomentar i potenciar l’escolarització no obligatòria dels infants menors de 3 anys a
les escoles bressol i s’afegeix als ajuts que atorguen altres administracions per
aquesta mateixa franja d’edat.

Per a més informació, podeu adreçar-vos al Servei d’Atenció Ciutadana, a la
Regidoria d’Educació (c/ Església, s/n, tel. 93 715 90 35), o bé a l’Oficina de Suport
per a persones aturades.

Cal assenyalar que el pagament de l'ajut es realitzarà mitjançant transferència
bancària al compte corrent que hagi facilitat la família.

Servei d'Atenció Ciutadana
Pl. d'El Mirador, s/n
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