Presentació de sol·licituds
Dia _________ Hora ________

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE BEQUES I AJUTS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ
EXERCICI 2019
En / Na

NIF

Adreça

núm.

Localitat

CP

tel.

Representat/da per

pis

porta

A/electrònica
NIF

Adreça de notificació
Localitat

CP

núm.

pis

porta

tel.

A/electrònica

MANIFESTO

Cognoms de l'infant

Nom de l'infant

Data
naixement

Centre educatiu

Curs (P3 a 6è)
Curs ESO

Escola de Dansa

Escola de Música

Llar d’infants

Llibres ESO

Llibres educació
infantil i primària

Que de conformitat amb la convocatòria i les Bases reguladores aprovades (BOPB 18/04/2016), SOL·LICITO les beques que s’assenyalen
corresponent al curs 2019-2020:

CASAL D'ESTIU
Cognoms

Nom

Data
naixement

Casal d'estiu

Mes/mesos

jornada

DECLARO
Estar empadronat a Pineda de Mar, independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi (excepte en
centres privats i/o concertats)
D’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2019, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, l’Ajuntament consultarà i aportarà a l’expedient administratiu la documentació aportada per la persona interessada que sigui
necessària per resoldre aquesta sol·licitud. Així mateix, verificarà les dades econòmiques i personals d’altres Administracions Públiques a
través de les xarxes corporatives, plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics.
L’apartat anterior serà efectiu excepte que la persona interessada manifesti la seva oposició. En aquest sentit, es FA CONSTAR.
No autoritzo a la consulta o a la verificació de l’esmentada documentació.

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Documentació general i específica per a qualsevol tipus d’ajut (Quan s'hagi presentat sol·licitud anteriorment. En aquest cas, s’ha d’assenyalar
aquest primer apartat)
D’acord amb el que disposa l’article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, comunico que la documentació relacionada anteriorment es
troba en possessió de l’Ajuntament de Pineda de Mar (expedients d’ajuts i beques en matèria d’Educació d’anys anteriors).
Documentació general i específica per a qualsevol tipus d’ajut (Sol·licitud de beca per primera vegada)
Fotocòpia del DNI / NIE del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del llibre de família complert.
Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar (no cal demanar-la; s’expedirà d’ofici per l’Ajuntament de Pineda de
Mar)
En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la demanda, sentència judicial, conveni regulador o altres
documents que demostrin aquesta situació i on consti pensió alimentaria i custodia de fills.
Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que correspongui.
En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
Documentació a presentar necessàriament referida a la UNITAT FAMILIAR, en tots els casos
Declaració presentada de l’IRPF de l’any 2017 al de l’aprovació de la convocatòria. En cas de no estar obligat a fer-la per no tenir-ne
l’obligació, caldrà el certificat d'ingressos expedient per l’Agencia Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
En defecte de l’apartat anterior, els fulls de salari dels últims sis mesos o certificat equivalent i el contracte de treball (treballadors/res fixos o
temporals).
Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya acreditatiu dels períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la
quantia que perceben (persones en situació d’atur).
Certificat de la pensió d’invalidesa expedient per l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS)

SOL·LICITA:
La inclusió de la present sol·licitud a l'expedient de convocatòria de beques per al curs 2019-2020, de conformitat amb la
documentació que s'adjunta.
<signatura>

Pineda de Mar,

de maig de 2019

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’Ajuntament de Pineda de Mar, responsable del tractament, facilita la informació bàsica següent:
Responsable

Ajuntament de Pineda de Mar

Protecció de dades

dpd@pinedademar.org

Finalitat del tractament de les seves dades personals: registrar l’entrada de la documentació presentada pels ciutadans i donar tràmit a les corresponents sol·licituds
Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret de l’obligació legal

Drets

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del
responsable (Plaça de Catalunya, 1, 08397-Pined de Mar

Conservació
Informació addicional

Segons el calendari de conservació documental d’aquesta administració municipal
Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web següent: http://www.pinedademar.org
L’Ajuntament de Pineda de Mar l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d’incompliment per part del
responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

