ANNEX 2 – Model de sol·licitud

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ “Suport al servei de menjador de les escoles bressol
municipals Llar Infants Les Oliveres 2019-2020”
1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Cognoms i Nom

DNI

Domicili (carrer, plaça...)
Població

núm.
Codi postal

Pis

porta

Telèfon

2. DADES DE L’ALUMNE RECEPTOR DE L’AJUT
Cognoms i Nom

Data naixement

Curs:
Cognoms i Nom

Data naixement

Curs:
Cognoms i Nom

Data naixement

Curs:
3. FETS I MOTIVACIÓ
Que tenint coneixement de l’ajut per al servei de menjador per a infants de 0 a 3 anys
escolaritzats en llars d’infants públiques de titularitat municipal que es trobin en situacions
econòmiques desafavorides i de les bases d’aquesta convocatòria.
4. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Les instàncies caldrà presentar-les al registre de l’ajuntament de dilluns a divendres de 9:00
a 14:00h.
5. SOL·LICITA
Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat i matriculat a la Llar d’Infants
Les Oliveres per al curs 2019-2020.
Una ajuda destinada a finançar els tiquets del servei de menjador a la llar d’infants Les
Oliveres.
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6. DOCUMENTS
 Fotocopia DNI del pare/mare o tutor legal.
 Fotocòpia del Llibre de família.
 Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador (famílies
monoparentals).
 Justificació dels ingressos de la unitat familiar presentant, bé la declaració renda de
l’últim any fiscal, bé certificat de retribucions anuals de l’empresa, bé certificat emès pel
Ministeri de Treball sobre el subsidi d’atur que s’obté, o qualsevol altre prestació, pensió
o ajuts d’altres organismes.
 Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la Llar d’infants municipal.
 Document d’autorització bancària.
Els sotasignants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria.
2. Que les dades presentades són verdaderes.
3. Que autoritzen a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages a obtenir de l’Administració
Tributària les dades necessàries per determinar la renda i patrimoni familiar a efectes
de l’ajut.
4. Que queden assabentats que la manca de dades o la inexactitud de les situacions
declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
5. Que tenen coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut per a la mateixa finalitat,
procedent de qualsevol altre administració per al mateix curs, hauran de comunicarho a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
6. Que sí/no obtenen rendes provinents de l’estranger. En cas afirmatiu cal indicar la
quantitat corresponent en euros i justificar la percepció.

Sant Fruitós de Bages, .......... de/d’ .............................. de 20
Signat,

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: atorgament i pagament d’ajuts que concedeix l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a
RGPD).
Destinataris: en el cas d’ajuts concedits es comunicaran dades a l’Administració Tributària i a entitats bancàries
amb finalitat d’abonament dels imports. Amb la finalitat d’atendre sol·licituds d’ajuts complementaris, es
comunicaran també al Departament corresponent.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.
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ANNEX 3 – Document de domiciliació bancària.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE L’AJUT PER AL SERVEI DE
MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES 2019-2020.
Dades del titular
NIF

Nom i Cognoms

Adreça
Codi Postal

Població

Dades de compte de càrrec/Abonament
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

IBAN

Codi entitat

oficina núm.

D.C

C.Corrent o llibreta d’estalvi

Adreça
Codi Postal

Població

Signatura i segell de l’ entitat

Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al meu nom
presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 20
Signatura del titular

Plaça de la Vila, 1



08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86

