SOL·LICITUD D'AJUT PER A L'ASSISTÈNCIA A
LLARS D'INFANTS
Curs 2018-19
No es tramitaran les sol·licituds que no estiguin degudament signades per tots el membres de la unitat
familiar majors de 18 anys i no aportin la documentació obligatòria
Desitgeu tramitació electrònica? Sí No Disposeu de certificat digital autenticat (idCAT, eDNI,)? Sí No


Dades personals del sol·licitant (Pare / Mare/ Tutor )
Nom i cognoms:___________________________________________________________________________________________
DNI/NIE: ________________________________________ Nacionalitat______________________________________________
Adreça_______________________________________________________ Codi Postal__________________________________
Municipi____________________________ Mòbil__________________________ Tel. Fixe______________________________
Correu electrònic __________________________________________________________________________________________



Dades de l’alumne per al qual se sol·licita l’ajut
Nom i cognoms:________________________________________________ DNI/NIE____________________________________
Llar d’Infants:_____________________________________________________________________ Nivell d’estudis :P1 □

P2□

Municipi Llar d’Infants _____________________________________________________________________________________
Documents a adjuntar obligatòriament:
•

Fotocòpia DNI, NIE de tots els membres de la unitat familiar, inclòs el de l'alumne sol·licitant. En cas de no tenir DNI/NIE, còpia
de les planes del llibre de família.

•

Certificat de convivència de la unitat familiar.

•

Fotocòpia de la primera pàgina del compte bancari, amb codi IBAN.

Altre documentació
•
•
•

•


En cas de Família nombrosa: carnet vigent (general o especial)
En cas de Família monoparental: carnet vigent (general o especial)
En cas de discapacitat de l’alumne o germans: Certificat EVO

•

En cas d’Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància
En cas de divorci o separació: còpia del conveni o sentència de divorci

•

Fotocòpia de la renda exercici 2017 dels membres computables de la unitat familiar.

Dades familiars: (membres computables: pare/mare/tutors/parella de fet, cònjuge/alumne/avis/germans solters menors de
25 anys que conviuen en el mateix domicili i de més de 25 anys quan es tracti de germans amb discapacitat)

PARENTIU

NIF/NIE

NOM I COGNOMS

SEXE
H/D

DATA DE
NAIXEMENT
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

SIGNATURA



Ajut que sol·licita

Marqui amb una creu la beca que desitgi sol·licitar:

□ Ajut per a l'assistència a la llar d'infants
□ Ajut per a l’assistència a la llar d'infants amb menjador
Si ha demanat un ajut pel mateix concepte a una altra Administració Pública o entitat, En cas afirmatiu marqui Sí i indiqui a quina:
□Sí
Quina________________________________________________________________________________________________________
□No

Autorització per als sol·licitants de Beques:
La presentació de la sol·licitud de beca implicarà l'autorització a les Administracions per obtenir les dades necessàries per a determinar la
renda a efectes de beca, així com aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder
d'alguna Administració Pública: Agències Tributàries, AEAT, Departament de Benestar i Família, Ajuntaments, Direcció General de Policia i
llars d'infants. Han de signar obligatòriament el pare, mare, tutor i tots els fills entre 16 i 25 anys membres de la unitat familiar. Així com
també, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació d'afectivitat.

Declaració Responsable:

El sol·licitant declara formalment que totes aquestes dades són certes .
La presentació d’aquesta sol·licitud que el sol·licitant accepta les bases reguladores d’aquesta convocatòria
Així mateix declara expressament que no té deutes familiars pendents amb aquest Consell, dins l'àmbit d'Ensenyament.

Signatura del sol·licitant (pare/mare/tutor):

Data: _________________________

ROCEDIMENT: Subvencions escolars - TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini de resolució d’aquest procediment és de 6 mesos i el sentit del
silenci administratiu és negatiu. Unitat gestora: Departament d’Ensenyament del CCBP. Òrgan competent que resoldrà: Junta de Govern,
per delegació del Ple. NORMATIVA: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, D. 161/1996, 14 de maig, D. 279/2006, de 4 de
juliol, D.179/1995, 13 de juny, i Bases Llars d’Infants curs 2017-2018, aprovades per Decret de Presidència 2018-0088 de data 8 de febrer
i publicades al BOPT núm. 39 , inserció 2018-01489, de data 23 de febrer.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, amb la finalitat
específica de gestionar serveis. La persona interessada autoritza el CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS a cedir des d'aquest mateix
moment les seves dades personals a l'entitat bancària designada, per a la seva utilització segons les finalitats exposades. Així mateix, us
informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent,
mitjançant escrit adreçat a: CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. Plaça del Centre, 5. 43700 El Vendrell.

Plaça del Centre, 5 • 43700 El Vendrell Tel. 977 15 71 71 •
• educa@baixpenedes.cat - www.ccbp.cat

