AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

SOL·LICITUD D’AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS PER ALUMNES.
CURS 2017-2018
Convocatòries:
* De l’1 al 30 de novembre de 2017, ambdós inclosos (llibres i material escolar)
* De l’1 al 30 de juny de 2018, (excursions, colònies i Casal d’Estiu Municipal)
ALUMNE/A
Nom i cognoms
Centre Educatiu
Curs

PARE - MARE - TUTOR/A LEGAL (dades del sol·licitant)
Nom i cognoms
NIF
Parentiu
Telèfon contacte 1
Telèfon contacte 2
Adreça
Municipi

UNITAT FAMILIAR
Total persones que viuen al domicili:
Total persones del nucli familiar majors
d’edat:
Parentiu - Nom i cognoms
(*de les persones majors d’edat)
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TIPUS AJUT
 Material escolar fungible o diàctic
 Llibres escolars d’educació intantil (P3 – P4 – P5)
 Llibres escolars d’educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è o 6è curs) o reciclatge de
llibres
 Llibres escolars d’educació secundària o reciclatge de llibres
 Suports informàtics (educació secundària)
 Escolarització Escola Bressol municipal (matrícula i material)
 Casal d’Estiu Municipal (educació infantil i primària)
 Excursions i colònies (educació infantil, primària i secundària)
DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTA











DNI / NIE – Document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
Llibre de Família
Certificat convivència (l’expedeix l’Ajuntament al moment de presentar la sol·licitud)
Certificat expedit pel centre escolar on consti el nom de l’alumne/a i el curs escolar en
el que es troba matriculat
Model de sol·licitud degudament complimentat i signat.
Model d’autorització signat per tots els membres majors d’edat computables de la unitat
familiar, per a sol·licitar a l’Agència Tributària la comprovació del nivell de renda
familiar.
Document original justificatiu de la despesa
Declaració de responsabilitat degudament complimentada i signada.
Declaració de rendes de tota la unitat familiar de l’any 2016 o justificació d’ingressos de
la unitat familiar de l’any 2016

DADES BANCÀRIES – NÚMERO IBAN - (del sol·licitant en cas d’aprovació)
IBAN

Entitat bancària

Núm. oficina

D.C.

Compte Corrent

DECLARACIÓ RESPONSABILITAT
En ___________________________________________ amb DNI ___________________ i la
resta de membres de l’unitat familiar majors d’edat, sota la nostra responsabilitat solidària

DECLAREM:
1. Que accceptem les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la beca o ajut.
2. Que complim els requisits i presentem la sol·licitud en el termini i forma que determinen les
bases.
3. Que quedem assabentats que la inexactitud de les dades pot donar lloc a la desestimació de
la sol·licitud presentada.
4. Que quedem assabentats que l’ocultació d’informació o falsedat en la documentació
presentada pot donar lloc a la denegació o revocació de la beca o ajut.
5. Que no tenim deutes amb els centres educatius i/o AMPA’s pels conceptes corresponents a
altres cursos escolars.
6. Que no tenim deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament dels Pallaresos.
7. Que la beca o ajut concedit es destinarà a la tipologia i concepte sol·licitat.

(Signatura pare – mare – tutor/a legal i resta de membres)
Els Pallaresos, a ______ de __________________ de 201____

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

AUTORITZACIÓ – CONSULTA DE DADES
(Majors d’edat de la unitat familiar)
JO ___________________________________________ amb DNI _______________
AUTORITZO, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, que les meves dades personals s’incorporin
als fitxers automatitzats titulars de l’Ajuntament dels Pallaresos, amb les finalitats
pròpies per a la gestió dels ajuts d’educació i amb el consentiment exprés per al
tractament de la finalitat indicada.
NO AUTORITZO a contrastar les dades que constin al Padró i d’altres arxius
de l’Ajuntament dels Pallaresos per tal de comprovar que es compleixen els requisits
de la unitat familiar i/o convivència a efectes de l’accés al recurs sol·licitat, i per tant,
aporto la documentació justificativa corresponent a efectes de comprovació.
NO AUTORITZO a efectuar les consultes necessàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària a obtenir les dades necessàries per determinar la renda
familiar a efectes de l’accés al recurs sol·licita, i per tant, aporto la documentació
justificativa corresponent a efectes de comprovació.
Els Pallaresos, a _____ de ____________________ de 201______
(signatura)

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI-NIF

SIGNATURA
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS. CURS 2017-2018
Informació dels requisits i documentació.
REQUISITS DELS SOL·LICITANTS:
 L’alumne/a ha d’estar empadronat/da i viure al municipi dels Pallaresos (amb antiguitat 1
any)
 L’alumne/a ha d’estar escolaritzat/da en un centre educatiu públic.
 El nivell de renda de tots els membres de la unitat familiar(*) en l’any 2016 no podrà haver
superat els següents llindars:
Unitat familiar de 2 membres: 19.919,32 €
Unitat familiar de 3 membres: 23.903,19 €
Unitat familiar de 4 membres: 27.887,05 €
Unitat familiar de 5 membres: 31.870,92 €
Unitat familiar de 6 membres: 35.854,78 €
Unitat familiar de 7 membres: 39.838,65 €
Unitat familiar de 8 membres: 43.822,51 €
Unitat familiar de + de 8 membres: 47.806,38 €
 El sol·licitant no podrà tenir deutes pendents de pagament del curs 2017-2018 amb els
centres escolars on està escolaritzat l’alumne/a, llevat que per aquests deutes es tingui
concedit per part del propi centre o l’AMPA, l’ajornament, el fraccionament o la seva
suspensió.
 Ni el sol·licitant ni altres integrants de la unitat familiar no podran tenir deutes pendents de
pagament, en període executiu, amb l’hisenda municipal.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:











DNI / NIE – Document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
Llibre de Família
Certificat convivència (l’expedeix l’Ajuntament al moment de presentar la sol·licitud)
Certificat expedit pel centre escolar on consti el nom de l’alumne/a i el curs escolar en
el que es troba matriculat
Model de sol·licitud degudament complimentat i signat.
Model d’autorització signat per tots els membres majors d’edats computables de la
unitat familiar, per a sol·licitar a l’Agència Tributària la comprovació del nivell de renda
familiar.
Document original justificatiu de la despesa
Declaració de responsabilitat degudament complimentada i signada.
Declaració de rendes de tota la unitat familiar de l’any 2016 o justificació d’ingressos de
la unitat familiar de l’any 2016

Si la documentació fos incompleta, es requerirà al sol·licitant que la completi en la forma
que correspongui, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació del
requeriment. En cas de no fer-ho, s’arxivarà la petició sense més tràmit.

