SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ESTUDIS
DADES DEL COMUNICANT
NOM

N.I.F.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

ADREÇA

TELÈFON

CODI POSTAL

MÒBIL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT
NOM

N.I.F.

ADREÇA

TELÈFON

CODI POSTAL

MÒBIL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR

MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ

o Sol·licitant

o Notificació postal

o Representant

o Notificació electrònica

EXPOSO
M’he assabentat de la convocatòria de la subvenció per a estudis 2019-2020, publicada en el
BOPG núm. 42 de 28 de febrer de 2019, d’acord amb el que estableix a l’Ordenança reguladora
de la concessió de subvencions per a estudis.
SOL·LICITO
Poder participar en la convocatòria per la concessió de subvencions per a estudis dels alumnes:
NOM
-

ESCOLA

CURS 2019/2020

-

DECLARO
-
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-

Que accepto les bases de la convocatòria.
Que compleixo els requisits que determinen les bases.
Que quedo assabentat que la inexactitud de les dades pot donar lloc a la desestimació de
la sol·licitud presentada.
Que quedo assabentat que l’ocultació d’informació o falsedat en la documentació
presentada pot donar lloc a la denegació o revocació de l’ajuda.
No tenir deutes amb els centres educatius i/o AMPAs i/o universitats.
No tenir deutes de naturalesa tributaria.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
-

DNI, NIE.
Documentació per acreditar la situació socioeconòmica:
o Justificant dels ingressos de la unitat familiar i/o convivència: Nòmines,
prestacions d’atur, declaració de la renda, pensions, etc.
Tots els membres de la Unitat de convivència hauran d’aportar aquestes declaracions.
*Per poder valorar la sol·licitud l’Ajuntament efectuarà les consultes necessàries i obtindrà
informació d’altres administracions públiques: administracions tributàries i seguretat social.
No obstant, vostè pot optar per aportar directament la informació marcant la casella següent:
[ ] No autoritzo l’Ajuntament a fer aquestes consultes i em comprometo a aportar
personalment els documents que l’Ajuntament m’indiqui per efectuar les valoracions i tràmits
corresponents.

DNI/NIF

NOM I COGNOMS

SIGNATURA

o
o
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-

Despeses de l’habitatge: rebut de lloguer o hipoteca.
Saldos mitjos bancaris.

Documentació per justificar diferents situacions sociofamiliars a efectes de tenir-les en
compte per la valoració de les diferents sol·licituds:
o Carnet de família monoparental o llibre de família.
o Carnet de família nombrosa.
o Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat o el grau de
dependència.
o Sentències de separació, divorci; en el supòsit que no es percebi la pensió
d’aliments, denuncia recent o sentència judicial.
o En el supòsit de violència masclista o familiar; denuncia recent o sentència
judicial.
o En el supòsit que s’hagi d’acreditar la disminució d’algun dels membres
s’aportarà la documentació establerta en l’annex 1.

La qual cosa espera obtenir.

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Sils.
Finalitat: gestionar les sol·licituds d’ajuts en matèria d’educació i ensenyament.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic.
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 d’Ensenyament.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sils.
> Trobareu informació addicional sobre protecció de dades a www.sils.cat.

Il·lustríssim Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Sils
Signat a

, en data

Sol·licitud de subvenció per estudis
Dades de la persona interessada
NOM

N.I.F.

Declaro
-

-
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DATA

Que compleixo els requisits establerts per a la sol·licitud d’ajut social
Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sils i la resta
d’Administracions o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
per reglament.
Que no he estat sancionat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o
ajuts públics.
Que estic informat que la percepció d’aquesta subvenció pot implicar l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF.
SIGNATURA

