
 Procediment per a les places de gratuïtat en ensenyament concertat per al 
curs 2012-2013:

 TERMINIS:

• La presentació de solicituds per a la concessió de les places de gratuïtat s'haurà d'efectuar 
entre el dia 23 de maig i el 6 de juny.

• Els sindicat disposaran de termini fins el dia 8 de juny per a notificar a les patronals les 
sol·licituds que hagen sigut presentades.

• Les patronals disposaran del termini que finalitza el dia 25 de juny per a recaptar la 
informació necessària dels seus centres associats en els quals s'hagen rebut sol·licituds.

 CRITERIS EN ORDRE DE PREFER'ENCIA:

1. Que l'alumna/e per al qual es formula la sol·licitud estiga ja escolaritzat en el propi centre en 
el què es sol·licita, i gaudint d'aquest benefici en el curs escolar 2011-2012.

2. Que l'alumna/e per al qual es formula la sol·licitud estiga ja escolaritzat en el propi centre en 
el què es sol·licita, en el curs escolar 2011-2012, encara que no estiga gaudint d'aquest 
benefici.

3. Existència d'un o més germans o germanes escolaritzats en el centre.
4. Major nombre de filles/fills en edat escolar.
5. Antiguitat en el sector, per part de la treballadora/treballador sol·licitant.
6. Que els ingresos de la unitat familiar provinguen sols d'un dels seus membres.

 
 PROCEDIMENT A SEGUIR:

• Cada sol·licitant emplenarà el model aprovat (Annex I), per quadriplicat exemplar, 
presentant-los en el centre de primera opció.

• El centre de primera opció visarà els quatre exemplars, conservant en el seu poder un d'ells i 
retornant al sol·licitant els tres restants.

• La/el sol·licitant lliurarà un dels exemplars en el centre en què presenta els seus serveis.
• La/el sol·licitant lliurarà els dos exemplars restants en el domicili social de qualsevol de les 

cinc Organitzacions sindicals integrants de la Comisisió.
• L'organització receptora retornarà un d'ells, segellat i signat, constituint així justificació del 

procediment que li incumbeix.
• Les organitzacions sindicals receptores lliuraran còpia de les sol·licituds en el termini que 

s'ha consignat.


