SOL·LICITUD AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR
I DESPLAÇAMENT EN CENTRES CONCERTATS CURS 2017/2018
Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ ESO, que no tinguin centre educatiu en el seu municipi de residència i que,
d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat. Es comprovaran les dades aportades
amb el padró que figura a cada ajuntament.

Dades del tutor:
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal:

____________________________________________________________________________

DNI/NIE:_______________ Telèfon mòbil:_____________ Telèfon fix:____________________

Adreça:____________________________________________ Codi Postal:________________

Població:________________________________ Correu electrònic:______________________

Dades número de compte IBAN

Titular:______________________________________________________________________

DNI/NIE del titular:___________________________

IBAN: E S _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ codi BIC: _ _ _ _ _ _ _ _

Autoritzo l'enviament de notificacions electròniques del Consell Comarcal per tot allò que faci referència als actes
administratius del servei de menjador escolar.
Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització
del servei de notificacions electròniques següents:
• Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats.
• Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a
’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà practicada.
• Des del moment en què s’accedeix a la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

Data presentació

Espai pel segell del centre o del Consell

Dades dels alumnes per als quals se sol·licita l’ajut
Centre educatiu:________________________ distància del domicili al centre:________

1 Nom i cognoms:_________________________________________ DNI: ________________
Codi IDALU: (el podeu sol·licitar al centre)____________________ Data naixement:______________
Curs que farà el 2017/18:__________ Menjador:

Sí

No

Esporàdicament

2 Nom i cognoms:_________________________________________ DNI: ________________
Codi IDALU: (el podeu sol·licitar al centre)____________________ Data naixement:______________
Curs que farà el 2017/18:__________ Menjador:

Sí

No

Esporàdicament

3 Nom i cognoms:_________________________________________ DNI: ________________
Codi IDALU: (el podeu sol·licitar al centre)____________________ Data naixement:______________
Curs que farà el 2017/18:__________ Menjador:

Sí

No

Esporàdicament

Declaració jurada del pare/mare o tutor/a
.................................................................................................................... com a pare, mare o representant legal de
l’alumne que figura en aquesta sol·licitud. Declaro que les dades que s’inclouen en aquesta sol·licitud i la documentació
que s’adjunta són certes. M’obligo a comunicar al servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa qualsevol canvi
de circumstàncies personals descrites.
Autoritzo al servei d’Educació a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, com ara els de l’Administració tributària,
per acreditar-les.
Signatura del sol·licitant

........................................................................................, …............, de...................................................... de 20............

L’engany en la declaració de les dades comporta una conducta delictiva o infractora de l’ordenament penal i administratiu que, en cas de
comprovar-se, serà denunciada.
D’acord amb l’article 58 de la Llei general de subvencions 3/2003, de 17 de novembre, es qualifica d’infracció molt greu l’obtenció d’una
subvenció falsejant les condicions requerides perquè es concedeixi i ocultant les que l’haurien impedit o limitat.
També es qualifica com a sanció molt greu la resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control previstes. Advertim
que les infraccions molt greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del doble al triple de la quantitat indegudament
obtinguda, aplicada o no justificada.
En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en omplir
aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell Comarcal de la
Garrotxa, amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment,
dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a
ccgarrotxa@garrotxa.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Consell Comarcal de la Garrotxa, Av. Onze de setembre, 22 – 17800 Olot.
En qualsevol moment i d’acord amb la normativa vigent, qualsevol interessat podrà cancel·lar el canal telemàtic demanant-ho
expressament amb una instància presentada per escrit al Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 – 17800 Olot.)

