
 

 

ACTIVITATS D’ESTIU CEIJ GAVINA 2019 

 

MÉS INFORMACIÓ PER A LES BEQUES D’ESTIU… 
 
Les activitats d’Estiu del CEIJ Gavina tenen l’opció de becar una part de la quota de l’activitat. 
 
Aquest ajut pot ser a través del programa Proinfància de l’obra social “la Caixa” o bé de les beques d’estiu MCECC de 

la Pere Tarrés. L’acceptació d’aquestes serà segons les bases dels ajuts depenent dels ingressos econòmics de la 

família, podent finançar un 100%, 75%, 50%, 25% o 0% del cost total de l’activitat. 

 

Per poder sol·licitar-la, caldrà entregar la documentació següent dins el període del dijous 2 de maig al 10 
de maig  de 9:00h a 14h i el dissabte 4 de maig a les 18:30h als locals de Gavina (si teniu 
dubtes no espereu als últims dies!) 
 

• Certificat de convivència (padró). Es pot extreure al moment amb el número de DNI del pare o mare a les 
màquines que hi ha a l’ajuntament, a la biblioteca García Nieto o al Centre Cívic Sant Ildefons. 

 
Pels ingressos familiars: 

 

• En primera opció, declaració de la renda de cada membre de la unitat familiar major de 18 anys amb 

obtenció de rendiments econòmics: fotocòpia de la pàgina on es veuen els membres de la unitat familiar, del 

full resum de rendiments i deduccions, i del document d’ingrés o devolució segellat per l’entitat bancària o la 

delegació d’Hisenda corresponent. (En cas de dubte, porteu tota la declaració) 
 

En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda, és imprescindible presentar UN dels documents 
 

següents: 

 
a) Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada on s’especifiqui la 
situació socioeconòmica. Tramitat a les oficines de Serveis Socials, segons el barri. 
  
b) Còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI. Es pot sol·licitar a les oficines de la Seguretat Social 
situades a l’Avinguda Maresme 21. 

 
En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, caldrà presentar una fotocòpia del document 
acreditatiu (emès pel SOC) on consta si cobren prestació per desocupació o subsidi d’atur o no són beneficiaris 
de cap ajut, com també la quantitat que cobren per aquests conceptes. L’oficina del INEM/SOC es troba a

 

l’Avinguda Baix Llobregat. 
 
 

 
Altres informacions:  

- En cas dels germans només cal presentar la documentació un cop.
 

 

- Es demanarà la beca per les setmanes que marqui a la inscripció.
 

 

- S’haurà de pagar la totalitat de l’import abans de que comenci l’activitat.
 

 
 

Per a més informació o dubtes, passeu per Gavina els dies d’entrega de documentació o truqueu al 

93 375 28 00 dilluns, dimecres, dijous o divendres de 10:00 a 14:30h. També podeu enviar un  

correu a ceijgavina@gmail.com 
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