SOLI-MENJ-AJUT

SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR
CURS 2019/2020
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognom del pare/mare o tutor legal:
DNI/NIE:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça:

Codi Postal:

Població:

a/e:

@

2. Autorització notificacions electròniques
AUTORITZO a l’enviament de notificacions electròniques del Consell Comarcal de la Garrotxa 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 l’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.

3. Dades dels alumnes per als quals es sol·licita l’ajut
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CENTRE EDUCATIU:

1

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Codi IDALU:

Data naixement:
Curs que farà el 2019/20:

DNI

NEE

(el podeu sol·licitar al centre)

2

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Codi IDALU:

Data naixement:
Curs que farà el 2019/20:

DNI

NEE

(el podeu sol·licitar al centre)

3

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Codi IDALU:

Data naixement:
Curs que farà el 2019/20:

DNI

NEE

(el podeu sol·licitar al centre)

4

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Codi IDALU:

Data naixement:
Curs que farà el 2019/20:

DNI

NEE

(el podeu sol·licitar al centre)

5

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Codi IDALU:

Data naixement:
Curs que farà el 2019/20:

DNI

NEE

(el podeu sol·licitar al centre)

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família (obligatori).
Si s’és pensionista, cal presentar la notificació de revaloració de la pensió o full de prestació.
Si és el cas, full de prestació PIRMI.
Si sou família nombrosa, cal aportar el carnet.
Si sou família monoparental, cal aportar el carnet.
Si algun fill pateix algun tipus de disminució, cal aportar un certificat del grau de disminució expedit per l'ICASS.
Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.
Conveni o sentència de divorci.

-Les dades econòmiques de l'exercici del 2018 es consultaran a l'Agència Tributària.
(En el cas d’alumnes de P3 a 6è que resideixin en un municipi on no hi hagi oferta del nivell educatiu corresponent, no caldrà presentar aquesta
documentació, perquè ja es comprovarà directament.)
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Dades de la unitat familiar
Es consideren membres computables de la unitat familiar el pare i la mare o, si escau, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el
sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any 2018 o els de més edat quan es tracti de
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors
amb el certificat municipal corresponent. També el nou cònjuge o persona unida per relació anàloga.
En els casos de custòdia compartida, es consideren membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els
fills comuns d’aquests.

Grau (2)

Nom i cognoms

DNI/NIE

Data naixement

Signatura (3)
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Parentiu (1)

(1)
(2)
(3)

Parentiu: Pare, mare, germà/na, avi/a…
Grau: codi intern a omplir pel personal de l’Administració
Signatura: només majors de 18 anys

Autorització
Les persones que han signat aquesta sol·licitud autoritzen al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Departament d'Ensenyament a obtenir les dades necessàries de
l'Administració que correspongui i verificar les dades consignades en aquesta sol·licitud, d'acord amb les bases per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts
per a obtenir, percebre i mantenir l'ajut.
Els beneficiaris estan obligats a facilitar la informació i la documentació que, si s'escau, requereixin el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament, la intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

Declaració jurada del sol·licitant
El sotasignat declara que totes les dades que consten en aquest formulari són certes i veraces, extensives a totes les manifestacions que hi consten. M'obligo a comunicar al
Servei d'Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa qualsevol canvi de circumstàncies personals descrites.

Protecció de dades
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Identitat: Consell Comarcal de la Garrotxa – P6700007E Adreça postal: Av. Onze de Setembre, 22 - 17800 OLOT (Girona) Telèfon: 972 274 900
Adreça electrònica: ccgarrotxa@garrotxa.cat Delegat de protecció de Dades (DPD): dpd@garrotxa.cat FINALITAT DEL TRACTAMENT: Finalitat: Les dades recollides seran tractades
amb la finalitat de tramitar i gestionar la sol·licitud d’ajuda de menjador escolar. Terminis de conservació: Els previstos per la legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.
LEGITIMACIÓ: El tractament es basa en la normativa que regula les competències del Consell en matèria (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. El Programa d’Actuacions Comarcal
estableix que el Consell Comarcal assumeix les competències en matèria d’ajuts de menjadors). Les dades sol·licitades són les necessàries per a la correcta tramitació de la sol·licitud.
DESTINATARIS: Les dades seran comunicades a la Generalitat de Catalunya i a la Base Nacional de Subvencions, podent ésser comunicats a altr es tercers quan existeixi obligació legal. No
estan previstes transferències a altres països o organitzacions internacionals. DRETS: Com a persona interessada te dret a: -Obtenir confirmació si el Consell Comarcal de la Garrotxa està
tractant les seves dades personals. – Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres
motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que es varen recollir. – Sol·licitar en determinats supòsits: La limitació del tractament de les seves dades, essent conservats per el
Consell per a l’exercici o la defensa de reclamacions i a la oposició al tractament de les dades, on, el Consell deixarà de tractar les dades, llevat que per motius legítims imperiosos, o l’exercici
o la defensa de possibles reclamacions. Inclòs el tractament de les seves dades per a decisions individuals automatitzades.
Els drets esmentats podran exercir-se mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot (Girona) o a través de la Seu Electrònica
(www.seu.cat/garrotxa). Si en l’exercici dels seus drets no ha sigut degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l ’Autoritat Catalana de Protecció de Dades – Adreça: C/Rosselló,
214, Esc. A 1r 1ª – 08008 Barcelona – Seu electrònica: seu.apd.cat

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.
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