Assumpte: Beques de menjador
CEIP ONZE DE SETEMBRE
Benvolguda escola,
D’acord amb les bases establertes pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la
concessió d’ajuts individuals de menjador escolar, us adjuntem les llistes d’acceptació i
de denegació de beques de menjador per al curs entrant 2017/ 2018.
Per preservar la confidencialitat de dades dels alumnes, aquests seran identificats a
través del número del registre general de l’ajuntament. Aquest número es troba en la
sol·licitud dels ajuts que els pares o tutors van presentar en el moment de la
convocatòria.
Us demanem que en feu difusió al vostre taulell d’anuncis, ja que la notificació no es
farà nominal, si no a través de l’escola.
Qualsevol incidència al respecte que tingui la família del menor, caldrà notificar-ho
mitjançant una instància a l’OAC de l’Ajuntament.
Qualsevol altre aclariment, restem a la vostra disposició.

Salutacions

Mari Campillo Jovells
Educadora social
Servei de Benestar i Gent Gran

CEIP ONZE DE SETEMBRE
A continuació es fa publica la relació de les sol·licituds rebudes d’ajuts de menjador, en
la que s’especifica per número de registre de la sol·licitud els alumnes que han estat
beneficiats i també de les que han estat denegades i el seu motiu, segons les dades
exposades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental

AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR – BEQUES SUBVENCIONADES

Núm. REG.

BECA GARANTIDA

2017006568

50%

2017006713

100%

AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR – BEQUES NO SUSCEPTIBLES D’AJUT

2017005857

Supera llindar volum renda familiar - codi 6 -

2017006733

Supera llindar volum renda familiar - codi 6 -

AJUTS PENDENTS DE VALORAR O QUE PRESENTEN IRREGUALITATS
Els alumnes que presenten Irregularitats AEAT indiquin de quina irregularitat es tracta.

restem pendents que ens

Els alumnes pendents de resolució, restem a l’espera de que ens indiquin la
valoració final de la seva beca.
2017006711-1

Pendent de càlcul per irregularitats amb l'AEAT - codi 9 -

2017006711-2

Pendent de càlcul per irregularitats amb l'AEAT - codi 9 -

Per qualsevol incidència al respecte caldrà comunicar-la al servei de Benestar i Gent
Gran, mitjançant instància presentada a l’OAC de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

Sant Quirze del Vallès, 30 d’agost de 2017

