Sol·licitud AJUT INDIVIDUALITZAT A L’ESCOLARITZACIÓ PEL CURS 2013-14
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Ajut per material didàctic (no s’inclouen llibres de text ni material informàtic)
Ajut per a sortides escolars
Ajuts per a colònies escolars

A.) Dades del sol·licitant
Nom i cognoms del Pare o mare o tutor/a.
És estranger?

NO
SI

Data naixement

Sexe

NIF:
NIE:
Passaport:

Nacionalitat

Domicili familiar

Urbanització

Telèfon

Municipi

Codi postal

B.) Cas d’acolliment / Tutela
CIF de la institució

Denominació de la institució

C.) Dades de les persones per les quals es sol·licita l’ajut.
Núm
.

Nom i cognoms

Escola

Curs

Nom i cognoms

Escola

Curs

Nom i cognoms

Escola

Curs

Nom i cognoms

Escola

Curs

Nom i cognoms

Escola

Curs

1
2
3
4
5

D.) Dades específiques ( Només es valoraran si s’adjunta la documentació justificativa)
SI

NO

1) Familiars amb disminució

(Caldrà, si és el cas, aportar fotocòpia de la resolució del Departament de Benestar Social)

2) Família Nombrosa

(Caldrà, si és el cas, aportar fotocòpia del carnet de família nombrosa)

3) Família Monoparental
4) Treballen els 2 Progenitors

(Caldrà, si és el cas, aportar fotocòpia del carnet de família monoparental)
(Caldrà, si és el cas, aportar fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat dels dos
progenitors.
(Caldrà, si és el cas, aportat fotocòpia)
o resolució judicial)

5)Permís de residència

E.) Dades de la unitat familiar referides a l’exercici 2012 (membres computables majors de 16 anys)
PARENTIU
ESTRANGER?
NIF / NIE /
Nom i Cognoms
Data de
(Indiqui SI o NO)
Passaport
naixement
Pare
Mare
................
................
................
................
................

Estat Civil

F.) Documentació a adjuntar (marcar amb una X el que s’adjunta)
□ DNI / NIE de tots els membres de la unitat familiar
□ Volant de convivència.
□ Llibre de família.
□ Declaració de renda de l’exercici 2012 de tots els membres de la unitat familiar.
□ Si la situació econòmica durant el 2013 ha canviat, cal aportar documentació per justificar nova situació.
□ Si no es fa la declaració de la renda, cal presentar un justificant d’exempció.
□

En el cas dels membres de la unitat familiar que no treballin, cal portar certificat de la OTG (INEM), de tots els membres majors de 16 anys que no
estudiïn, on digui el que cobra (en cas de cobrar atur, ajut familiar o altre tipus de prestació) i fins quan té dret a cobrar-lo. Si no cobra cap prestació
ha de portar el certificat negatiu on posi que no cobra cap tipus de prestació i que no té dret a cobrar-ne cap

□ Certificat de disminució, si es dóna el cas.
□ Certificat de vida laboral.
□ Títol o certificat de família nombrosa o monoparental, si es dóna el cas.
□ Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d’incompliment de la pensió d’aliments si es dóna el cas.
□ Últims dos rebuts del lloguer o la hipoteca.
□

Informe social en aquells casos que les persones sol·licitants no puguin adjuntar part de la documentació sol·licitada i estiguin rebent assistència
social rellevant.

Els signataris DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
-Que accepten les bases de la convocatòria per les que sol·liciten l’ajut.
-Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat.
-Que queden assabentats de que la inexactitud de les circumstàncies declarades portarà lloc a la denegació o revocació de l’ ajut.
-Que tenen coneixement de que en cas d’obtenir un altre ajut que complementi en part o en la seva totalitat el preu d’aquest ajut,
procedent de qualsevol altre administració o entitat pública o privada, s’haurà de comunicar al Departament de Benestar Social d’aquest
Ajuntament.
-Que SI
NO
obté rendes de l’estranger.
En el cas afirmatiu, consigna a continuació la quantitat en la moneda que correspongui i justifiqui documentalment: .....................................
Signatura de la persona sol·licitant:

Monistrol de Montserrat, a .................... de ...................................... de 2014
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Serveis Socials, del que és responsable l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i seran objecte
de tractament per gestionar els expedients de serveis socials d’atenció primària municipal, en l’àmbit de les competències atribuïdes per la legislació
reguladora del sistema públic de serveis socials; 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 monistrolm@diba.cat o al correu postal Plaça Font
Gran núm. 2 08691 Monistrol de Montserrat

