PUNTUACIÓ

AJUNTAMENT DE ST.ESTVE DE PALAUTORDERA

SOL·LICITUD D'AJUTS DE MATERIAL I ESPORTIUS. CURS 2016-17
Període de sol·licituds: del 26 de setembre al 21 d'octubre de 2016
Horaris de presentació de la sol·licitud: Dilluns a divendres d'10 a 14 h (excepte dimecres), i dijous i div. de 16 a 18:30 h.
Lloc: OAC Ajuntament de St. Esteve de Palautordera
Nom i cognoms del/la sol·licitant:
DNI/NIE o PASSAPORT:
Adreça:
Municipi:
Telèfon:

Mòbil:

Correu electrònic:
Dades dels escolars pels quals es sol·licita l'ajut de material escolar i/o escola bressol (marcar amb una X l'ajut que es sol·licita)

Nom i cognoms dels escolars

Data de
naixement

Nivell
escolar
curs 201617

Centre escolar

Municipi del centre
escolar

Club Esportiu o AMPA

Material i
llibres

Activitat
esportiva

1
2
3
4
5
6

Pot sol·licitar els ajuts.
Els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
Requisits per sol·licitar els ajuts
1
2
3
4

Presentar la sol·licitud i la documentació prevista a l'article 6 de les bases en els terminis i la forma establerts en cada convocatòria.
Estar empadronat i que l'alumne visqui en el municipi de Gualba
No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic o privat que, juntament amb l'ajut atorgat per l'ajuntament, superi el cost
del servei o material escolar.
Tenir una renda per membre de la unitat familiar, igual o inferior al que s'estableix a l'article 4 apartat e) de les bases reguladores d'activitats esportives
de l'ajuntament i de l'art. 3 de les bases de material i llibres escolars.

Documentació
Els/les sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent referida als pares, mares, tutors legals o persones encarregades temporalment o definitivament
de la guarda de les persones beneficiàries i de les persones majors de 16 anys que convisquin al domicili
De tota la documentació, cal aportar original i fotocòpia, excloent-se l'acreditació de les circumstàncies personals amb la presentació de
declaracions jurades
Documentació econòmica
Certificat de vida laboral
En cas de ser treballador/a fix/a, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos.
En cas de ser treballador/a temporal, els fulls de salari dels últims 3 mesos i el contracte de treball.
En cas de trobar-se a l'atur, certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes
d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.
En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.
En cas de sol·licitar ajut per Activitats esportives, justificant de l'inscripció al Club o a l'activitat extraescolar i núm.
De compte en cas d'haver-ne pagat la totalitat.
El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència de la persona beneficiària
En cas de Sol·licitar ajut de material i llibres guardar tots els tiquets de despeses que s'hagin realitzat .
Documentació social
DNI, NIE, permís de residència o passaport (per a persones estrangeres) del sol·licitant.
Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària
Carnet de família nombrosa i/o monoparental, si és el cas.
Llibre de família
En cas de separació o divorci, la resolució judicial i/o conveni regulador
Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni
regulador
En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació acreditativa de la
reclamació de la pensió d'aliments
En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, certificats que
acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, certificats que
acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.
En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de
l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

DECLARO:
1. Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
2. Que estic informat/ada de l'obligatorietat de presentar els documents adients davant els òrgans de control de l'Administració per, si s'escau, verificar-ne les dades.
3. Que estic assabentat/ada que la informació derivada de la formalització d'aquesta sol·licitud donarà lloc a un acord de la Junta de Govern de l'ajuntament de St. Esteve de
Palautordera per tant, són dades públiques.

Signatura de la persona sol·licitant:

Data

Població

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret
1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Relacions Institucionals, del que és responsable l’Ajuntament de St. Esteve de Palautordera i
seran objecte de tractament per gestionar els expedients de serveis socials bàsics municipal, en l’àmbit de les seves funcion s; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant -vos al correu electrònic ajuntament@santestevedepalautordera.cat, o al correu postal ajuntament de St. Esteve
de Palautordera, Carrer Major nº 14 08461-Sant Esrteve de Palautordera

