SOL·LICITUD AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 2020-2021
1_DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL
Nom i Cognoms:
NIF/NIE:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que accepto les bases de la convocatòria per a la qual se sol·licita aquest ajut.
Que les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes i estic assabentat/a que la falsedat, la inexactitud o
l’ocultació de les dades declarades podrà comportar la denegació o revocació i a la impossibilitat d’accedir a aquests
ajuts.
Que autoritzo a obtenir de qualsevol organisme públic, la documentació exigida per a la tramitació de la sol·licitud i que no
s’hagi aportat.
Que autoritzem al Consell Comarcal que les dades siguin cedides, al centre escolar i altres Consells receptors, en el cas
de canvi de comarca.
Que en cas d’obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedents d’altres administracions, persones o entitats públiques
o privades, ho hauré de comunicar al Consell Comarcal de la Cerdanya, el qual,si escau, efectuarà la corresponent
reducció.
Que m’obligo a comunicar a la subàrea d’Ensenyament del Consell Comarcal de la Cerdanya, qualsevol canvi de
circumstàncies personals descrites.
Que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones
que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud per tal que el Consell Comarcal de la Cerdanya pugui
obtenir les dades que consten al Padró amb l’única finalitat de resoldre el tràmit

SIGNATURA

Puigcerdà,

de

de 20

2_EN EL CAS D’HAVER PRESENTAT LA SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR PEL CURS (2019-2020):
DECLARO que la documentació aportada per l’ajut del curs 2019-2020, no ha patit variacions. Per la qual cosa, sol·licito al Consell
Comarcal de la Cerdanya que es remeti a la documentació presentada.
SIGNATURA

Puigcerdà,

de

de 20

3_DADES DELS ALUMNES PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT
Centre escolar:
Municipi:

Nom i cognoms de l’alumne/a:
1

2

NIF/NIE:

IDALU:

Curs

Grau de
discapacitat
%

Custodia
compartida
marcar:
si/no

4_DADES BANCÀRIES:
Cal assenyalar, en el cas de ser beneficiari de l’ajut, el compte bancària (IBAN) següent:

Segell i signatura de l’entitat bancària

5_DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:
Model normalitzat de la sol·licitud i autoritzacions
Original del volant de convivència actual expedit per l’ajuntament del municipi on resideix l’alumne/a i on apareguin totes les
persones que consten inscrites al domicili.
Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membre computables de la unitat familiar per al càlcul de la renda. En el cas de no tenirne, certificat de naixement o llibre de família.
Infants en acolliments: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Acreditació de la distància del domicili al centre escolar expedit per l’ajuntament del municipi.

LLOC DE PRESENTACIÓ




Els impresos normalitzats per sol·licitar l’ajut estaran a disposició dels interessats en la pàgina www.cerdanya.cat i una
vegada estiguin reoberts al públic als centres docents de la comarca i a les oficines del Consell Comarcal de la Cerdanya
(Pl. del Rec, 5 de Puigcerdà).
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la Seu electrònica a la pàgina www.cerdanya.cat o al registre del Consell
Comarcal de 9:00h a 14.00h una vegada estigui reobert al públic. Per qualsevol dubte a l’hora d’omplir la sol·licitud podeu
trucar al tel.972 884 884.
No es tramitaran les sol·licituds que no estiguin degudament signades per tots els membres de la unitat familiar majors de
18 anys i no aportin la documentació obligatòria.

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta Administr ació l’informa
que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud seran incorpordes i tractades de forma segura i confidencial en els
corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les funcions i
competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es der ivi de les relacions
jurídic-administratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè sigui titular; així com la formació i manteniment dels propis
fitxers. Formen part també d’aquestes funcions, en compliment de les bases de subvenció, la comunicación de dades a altres ad ministracions. Si
ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació
escrita a aquesta Administració, a l’adreça: Plaça del Rec, 5, 17520 Puigcerdà.

RESGUARD DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
D’AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT
CURS 2019-2020

Nom i cognoms del pare/mare o tutor:
Nom i cognoms de l’alumne:

Nom del centre:
Registre d’entrada i segell de l’entitat

AQUEST RESGUARD NOMÉS ÉS VÀLID SI TÉ EL SEGELL DE L’ENTITAT RECEPTORA

