Presentació de sol·licituds

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE BEQUES I AJUTS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ
CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2017-2018
En / Na

NIF

Adreça

núm.

Localitat

CP

tel.

porta

NIF

Adreça de notificació
Localitat

pis
A/electrònica

Representat/da per

CP

núm.

pis

porta

tel.

A/electrònica

MANIFESTO

Curs

Nom

Escola
institut
llars infants

Cognoms

Data naixement

Escola de Dansa

Escola de Música

Llar d’infants

Que de conformitat amb la convocatòria i les Bases reguladores aprovades (BOPB 18/04/2016), SOL·LICITO les
beques que s’assenyalen corresponent al curs 2017-2018:
Llibres educació
infantil
Llibres ESO

Model – Beques i ajuts en matèria d’educació
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.

Dia _________ Hora ________

DECLARO
Estar empadronat a Pineda de Mar, independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un
altre municipi (excepte en centres privats i/o concertats)
Els ingressos familiars no superen el barem establert a les bases reguladores (2)
No disposar de més d’un bé immoble
No disposar d’un vehicle nou adquirit en el darrer any (excepte que sigui instrument de treball o se’n
justifiqui la necessitat)
No disposar més d’un vehicle (excepte que sigui instrument de treball o se’n justifiqui la necessitat)
AUTORITZO
A l’Ajuntament de Pineda de Mar a verificar les meves dades de caràcter personal a altres administracions o
organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a la tramitació de la sol·licitud
presentada.
(2)

Extraordinàriament i en el cas d’una situació d’atur sobrevinguda, després d’una situació laboral ininterrompuda d’un període de 2
anys, dins el període de càlcul de la renda, o durant l’any 2016, es podrà prendre com a import per a comptabilitzar els ingressos de la
unitat familiar la renda que de l’atur se’n derivi.
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DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Documentació general i específica per a qualsevol tipus d’ajut (excepte que s’hagi presentat anteriorment. En
aquest cas, s’ha d’assenyalar el primer apartat)
D’acord amb el que disposa l’article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, comunico que la
documentació relacionada anteriorment es troba en possessió de l’Ajuntament de Pineda de Mar
(expedients d’ajuts i beques en matèria d’Educació d’anys anteriors)
a) Fotocòpia del DNI / NIE del/de la sol·licitant
b) Fotocòpia del llibre de família complert
c) Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar (no cal demanar-la; s’expedirà d’ofici
per l’Ajuntament de Pineda de Mar)
d) En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la demanda, sentència
judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i on consti pensió
alimentaria i custodia de fills
e) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que correspongui.
f) 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

Documentació a presentar necessàriament
a) Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria. En cas de no
estar obligat a fer-la per no tenir-ne l’obligació, s’ha d’aportar el certificat negatiu emès per l’Agència
Tributària
b) En defecte de l’apartat anterior, els fulls de salari dels últims sis mesos o certificat equivalent i el
contracte de treball (treballadors/res fixos o temporals)
c) Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya acreditatiu dels períodes d’inscripció i de recepció de
prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben (persones en situació d’atur)
d) Certificat de la prestació de jubilació o invalidesa (persones pensionistes)
e) Certificat de la prestació d’incapacitat laboral transitòria (ILT) en cas de pagament directe per par de
l’Institut Nacional de Seguretat Social (persones en situació d’IT)
f) Altres (despeses extraordinàries sobrevingudes, etc.)
SOL·LICITA:
La inclusió de la present sol·licitud a l'expedient de convocatòria de beques per al curs 2017/2018, de
conformitat amb la documentació que s'adjunta.
<signatura>

Pineda de Mar,

de/d’

de 2017

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
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