SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
ESCOLAR COMPLEMENTARI CURS 2018-2019
DADES DEL NEN PER AL QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Curs:
DADES DEL NEN PER AL QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Curs:
DADES DEL NEN PER AL QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Curs:
DADES DEL NEN PER AL QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Curs:

DADES DEL SOL·LICITANT (pare/mare o tutor/a legal del menor)
Nom i Cognoms
CIF/NIF
Domicili
Localitat
CP
Telèfon
Mòbil
Correu electrònic
Fax
DEMANO: Que s’atorgui una subvenció al/s nens/es que es relaciones a la sol·licitud.
a)Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui):
Fotocòpia compulsada del DNI/PERMÍS DE RESIDÈNCIA del sol·licitant
Volant de convivència
Fotocòpia compulsada del Llibre de família
En cas de família nombrosa/monoparental:
nombrosa/monoparental en vigor

fotocòpia

del

títol

de

família

En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa
d’aquest fet
En cas de no percebre la pensió de manutenció: original i fotocòpia de la denúncia recent o
sentència judicial
En cas d’acolliment familiar o adopció: original i fotocòpia de la resolució judicial, notarial o
administrativa

En cas que s’hagi d’acreditar la situació de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar
de convivència: original i fotocòpia del certificat de discapacitat superior al 33% expedit per
l’ICASS i/o autorització d’obtenció de dades per a procediments electrònics degudament
signada
b) Documentació relativa a la situació acadèmica corresponent al curs 2016-2017
Original i fotocòpia del justificant de matrícula en el centre escolar públic del municipi o de
l’àrea del Ter Brugent, en cas de secundària, de l’alumne/a beneficiari/a de l’ajut sol·licitat
Prescripció del centre escolar on consti la relació del material escolar que necessita
l’alumne/a beneficiari/a de l’ajut i on consti l’import d’adquisició dels llibres de text o del
material escolar complementari i informàtic prescrit.
c) Documentació econòmica de tota la unitat familiar:
Declaració de renda de l’any 2017 o ingressos dels últims sis mesos de tota la unitat familiar
En cas de no fer renda:
certificat de vida laboral
fulls de salari dels últims 6 mesos (inclosa una paga extra)
en cas de pensionistes el certificat de pensió
en cas de trobar-se a l’atur, certificat de l’INEM on constin els períodes d’inscripció, si
es rep alguna prestació i la quantitat
En cas de treballar per compte d’altre, contracte de treball o document acreditatiu de
l’activitat on consti l’horari de treball i retribució econòmica
Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència
Documentació addicional:

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
L’Ajuntament de la Cellera de Ter podrà demanar documentació complementària en aquells casos
que es consideri oportú. D’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992,disposa d’un termini de 10 dies
hàbils a comptar des d’aquesta presentació per completar la documentació que manca, amb
advertiment que si així no ho efectua es procedirà a tenir-la per desistida de la seva pretensió i a
dictar la corresponent resolució d’arxiu de conformitat amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992.
La Cellera de Ter, a

de

de 2018

EXCM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Registre de documents de
l’Ajuntament, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol
moment.

ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i Cognoms

DNI

Caràcter amb què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat (marqueu el que correspongui):
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Que em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries amb la Seguretat Social i
l’Hisenda Municipal.
Que no he obtingut altres ajuts o subvencions per al mateix concepte en el curs 20182019.
Que he sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions per al mateix concepte en el curs
2018-2019. Organisme a qui s’ha sol·licitat:
o Import:
o Estat de la tramitació de l’ajut:
Que no rebem assistència dels serveis socials de l’Ajuntament
Que rebem assistència dels serveis socials de l’Ajuntament
Que no incorro en cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari
segons l’article 13 de la Llei de Subvencions.
Que compleixo la resta de requisits que diuen les bases específiques de la convocatòria i
que no he incorregut en falses declaracions en la documentació presentada per a
participar en la convocatòria.
Autoritzo a l’Ajuntament de la Cellera de Ter a consultar les meves dades a altres
administracions o organismes per comprovar si compleixo les condicions requerides
per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.
Que em comprometo a notificar a l’Ajuntament de la Cellera de Ter qualsevol canvi que
es produeixi tant en la prestació dels serveis com en la situació personal, familiar,
social o econòmica de la unitat de convivència.
Que estic assabentat/ada que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes
podria ser motiu per cancel·lar la meva sol·licitud, sense perjudici que es puguin
emprendre les accions legals o procedents.

I, perquè així consti, signo la present

a

de

de 2018

