(1) SOL·LICITUD D’AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DE SUPORT A LA
NORMALITZACIÓ EDUCATIVA . Curs 2017/18
CENTRE EDUCATIU: ____________________________________________________________
Nom i cognoms
DNI/NIE

Població i codi postal

Domicili

Núm.

Adreça electrònica

Pis

Porta

Telèfon

EXPOSO:
Que estic informat i sóc coneixedor de la convocatòria d’ajuts per a material escolar i activitats de normalització
educativa per al curs 2017/18, aprovada per Resolució de 5 d’abril de 2017 i compleixo amb els requisits de
l’esmentada convocatòria *.
Que els membres que formen part del meu nucli familiar de convivència, i consten empadronats al municipi de
Manresa, són els següents:
1
NIF/DNI

Parentiu amb relació al
sol·licitant

NOM I COGNOMS

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7

Que les persones signants que consten en l’esmentat nucli familiar autoritzen a l’Ajuntament de Manresa a consultar les dades de caràcter
tributari o econòmic legalment pertinents a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a la Tresoreria de la Seguretat Social, l’INSS, el Servei
Públic Ocupació Estatal (SEPE) i altres administracions que consideri oportunes per comprovar el nivell d’ingressos del nucli familiar.

Que s’adjunta fotocòpia del DNI de cada membre de la família,
Que s’adjunta fotocòpia del llibre o llibres de família
(*) Per accedir a la convocatòria el nivell d’ingressos del nucli familiar no pot superar el barem de renda anual fixat en el quadre següent:
2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

≥7 persones

Tram B

12.880,14 €

15.852,48 €

18.824,82 €

21.797,16 €

24.769,50 €

27.741,84 €

Tram C

14.168,15 €

17.437,72 €

20.707,29 €

23.976,86 €

27.246,43 €

30.516,00 €

DECLARO RESPONSABLEMENT:

1

 Que durant el curs escolar 2016/17, o any en curs, algun dels membres del meu nucli familiar ha estat beneficiari
dels ajuts econòmics i/o serveis assistencials que a continuació es relacionen:

□ Beques menjador.
□ Ajuts escolars.
□ Seguiment per part dels Serveis Socials municipals i/o Direcció General de la Infància
□ PIRMI. Beneficiaris..................................................................................................................................
□ Prestació per desocupació.
Beneficiaris..................................................................................................................................

□ Pensió d’orfandat.
Beneficiaris

................................................................................................................................

□ Lloguer de la Generalitat de Catalunya.
Beneficiaris..................................................................................................................................

□ Altres prestacions................................................................................................................
Beneficiaris..........................................................................

.......................................................

 Que em faig responsable de la veracitat de les dades manifestades i formulo aquesta declaració responsable,
d’acord amb l’article 35 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, sota la meva responsabilitat, facultant a l’Ajuntament de
Manresa per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
 Autoritzo al centre escolar a donar trasllat d’aquesta sol·licitud a l’Ajuntament de Manresa.

DEMANO:
Se’ns concedeixi l’ajuda individualitzada d’ajuts per a material escolar i activitats de normalització educativa per al
curs 2017/18 per als menors que es relacionen a continuació:
Nivell
Curs 2017 /18

Data de
naixement

Nom i Cognoms

Identificador de l’alumne/a del
Registre d’alumnes (RALC)

D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el/la sotasignant autoritza al tractament
automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció d’Ensenyament de la convocatòria d’ajuts escolars i activitats de suport a la
normalització educativa del curs 2017/18. Aquestes dades són bàsiques per conèixer l’estat familiar i econòmic de les persones i determinar
així la possibilitat de beneficiar-se dels ajuts individualitzats per sufragar una part de les despeses de material escolar i participar de les
activitats educatives del curs 2017/18. Així mateix, el/la sotasignant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament. En tot cas l’usuari podrà revocar, en qualsevol
moment, la present autorització comunicant-ho de forma fefaent a l’Ajuntament de Manresa.

Manresa, a ........ de................. de 2017
Signatura,

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

2

