SOLI-MENJ-GRAT

SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DE MENJADOR ESCOLAR
CURS 2021/2022
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

N.I.F. P-6700007-E

CENTRE EDUCATIU:

1

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

DNI:
Curs que farà el 2021/22:

(el podeu sol·licitar al centre)

2

Número d’expedient:

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

DNI:
Curs que farà el 2021/22:

(el podeu sol·licitar al centre)

3

Data naixement

Data naixement

Número d’expedient:

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

DNI:
Curs que farà el 2021/22:

(el podeu sol·licitar al centre)

Data naixement

Número d’expedient:

Declaració jurada del sol·licitant
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.
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.
Padró: El sol·licitant declara de forma responsable, 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 Garrotxa pugui obtenir les dades que consten al Padró amb l’única
finalitat de resoldre el tràmit: Sí / No (en cas de marcar NO haureu d’acreditar-lo)

Protecció de dades
El Consell Comarcal de la Garrotxa tractarà les dades de les persones sol·licitants com a responsable del tractament amb la finalitat d’avaluar les sol·licituds, i si escau, atorgar-les. La legitimació del tractament serà el
consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) i en compliment d’una obligació legal que corresponen al Consell (art. 6.1.c RGPD). Seran comunicades a la direcció del centre educatiu, al Departament d’Educació, a
la Base de Dades Nacional de Subvencions, a l’Agència Tributària, a l’Ajuntament corresponent i als equips de serveis socials de la comarca. També tractaran les dades les entitats o empreses prestadores del servei.
Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se al Consell Comarcal de la Garrotxa. Es pot consultar més informació addicional
sobre com exercir els drets i la política de protecció dades a www.garrotxa.cat.
El Consell Comarcal de la Garrotxa considera que les dades obtingudes guarden relació amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
el Consell Comarcal de la Garrotxa indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris no han de ser
objecte de publicació.

Signatura del sol·licitant
,
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de 20
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