BEQUES I AJUDES ACTIVITATS D’ESTIU 2017
A) Serveis Socials
Tenen plaça reservada
El contracte no surt automàticament. Fa falta imprimir el contracte manualment (‘Imprimir
contrato original’)
Els usuaris poden formalitzar la inscripció a la OIAC o a la pròpia entitat. Les beques poden
ser del 25, 50, 75 i 100% de l’import total de l’activitat.

-

-

A1. Becat 100% (la majoria)
o

Color blau fosc

o

Hem de contractar (color blau passarà a color taronja)

o

Hem d’imprimir el contracte (‘Imprimir contrato original’)

o

Hem de canviar la forma de pagament a ‘Beca Serveis Socials’

A2. Becat Parcial.
o

Color taronja.

o

La contractació ja està feta. Només cal imprimir el contracte i el
document C60

o

Per imprimir el contracte fem > ‘Imprimir contrato original’

o

Per imprimir el C60 anem a Pagaments de la fitxa del nen, seleccionem el
pagament C60 sense cobrar que pertoqui i amb el botó dret cliquem
sobre ‘Reimprimir Venta’

B) Ajudes d’Estiu
Les ajudes poden ser de 40, 60, 80, 120, 160 i 240€
No tenen plaça reservada
El contracte surt automàticament
Els usuaris han de fer la inscripció obligatòriament a la OIAC

-

B1. Entitats que podem fer inscripcions a la OIAC
o

-

Fem la contractació com sempre. A la pestanya de ventes fem doble clic
sobre la icona de ‘puzzle’ i seleccionem l’import de l’ajuda a aplicar.

B2. Entitats que NO podem fer inscripcions a la OIAC: Disprat
Lleure, Beat Urban i GISC
o

Igual que l’anterior però a la forma de pagament seleccionar ‘Metàl·lic’ +
‘Dejar pendiente de cobro’

o

Li diem a l’usuari que fa falta anar a l’entitat i fer efectiu el pagament en
metàl·lic.
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A1) Serveis Socials. Becat 100%
-

Reserva ja feta

-

Color blau fosc

-

Hem de contractar (color blau passarà a color taronja)

-

Hem d’imprimir el contracte (Imprimir contrato original). Sobretot
imprimir desprès de formalitzar sinó el contracte sortirà en blanc.
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-

A la finestra de ventes, hem de canviar la forma de pagament a ‘Beca
Serveis Socials’

3

A2) Serveis Socials. Becat Parcial
-

Color taronja.

-

La contractació ja està feta. Només cal imprimir el contracte i el
document C60. Per imprimir el contracte fem > ‘Imprimir contrato
original’

-

Per imprimir el C60 anem a Pagaments de la fitxa del nen, seleccionem
el pagament C60 sense cobrar que pertoqui i amb el botó dret cliquem
sobre ‘Reimprimir Venta’
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B1) Ajuda d’estiu. Entitats que podem fer inscripcions a la OIAC
-

Fem la contractació com sempre. A la pestanya de ventes fem doble clic
sobre la icona de ‘puzzle’ i seleccionem l’import de l’ajuda a aplicar.

5

B2) Entitats que NO podem fer inscripcions a la OIAC: Disprat Lleure, Beat
Urban i GISC
-

Igual que l’anterior però a la forma de pagament seleccionar ‘Metàl·lic’ + ‘Dejar
pendiente de cobro’

-

Li diem a l’usuari que fa falta anar a l’entitat i fer efectiu el pagament en
metàl·lic.

6

