Model 1/2016 – Sol·licitud preinscripció aula P0 llar d’infants “Bressol de Mar”
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), l’informem que les seves dades formaran part d’un fitxer titularitat de
l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la finalitat de gestionar la concessió de la subvenció que ens sol·licita. Tanmateix, l’informem que les seves dades podran ser cedides a altres administracions públiques competents per
conèixer de la concessió de la subvenció de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria, o quan es compleixin les condicions establertes a l’article 11 de la LOPD. Podrà vostè accedir, rectificar i cancel·lar les
seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del seu DNI a l’Ajuntament de Pineda de Mar, Pl. Catalunya, 1 codi postal 08397 Pineda de Mar.

OBERTURA AULA P0 A LA LLAR D’INFANTS “BRESSOL DE MAR”
PERÍODE 1 de febrer a 31 de juliol de 2016
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EXPOSA:
Que de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia de 22/12/16 adjunto la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona sol·licitant (pare o mare) o de la targeta de residència
on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
Sol·licitud de preinscripció (Annex I)
Fotocòpia compulsada del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
En cas de no estar empadronats a Pineda de Mar, fotocòpia compulsada del contracte de treball del pare
o la mare, si el lloc de treball és a Pineda de Mar
Fotocòpia compulsada del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta situació (pare,
mare, tutor/a, germà/na) emès pel Departament de Benestar Social i Família
Fotocòpia compulsada del carnet de família nombrosa vigent
Fotocòpia compulsada del carnet de família monoparental
Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de Salut o certificat mèdic oficial amb signatura
legalitzada pel Col·legis de Metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que
l’alumne o l’alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta
SOL·LICITA:
L’admissió de la preinscripció en l’aula de P0 de la llar d’infants “Bressol de Mar”, període 1 de febrer a 31 de
juliol de 2016, de conformitat amb la documentació que s'adjunta.
<signatura>

Pineda de Mar,

d

de 2015

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

(Calendari de preinscripions al dors)

