Ajuntament de Pontons

ANNEX 2:
Sol·licitud d’ajut material escolar i llibres - curs 2020/2021 - ALUMNES DE SECUNDÀRIA
A.) Dades dels pares o tutors
Nom i cognoms del pare o mare o tutor/a.

Telèfon

NIF/ NIE:
Domicili familiar

Municipi

B.) Dades dels alumnes pels quals és sol·licita l’ajut
Nom i Cognoms

Nacionalitat

Data naixement

/

/

Curs que realitzarà

Nom i Cognoms

Va demanar ajut el curs anterior
Nacionalitat

Data naixement

/

/

Curs que realitzarà

Nom i Cognoms

Va demanar ajut el curs anterior
Nacionalitat

Data naixement

/

/

Curs que realitzarà

Nom i Cognoms

Va demanar ajut el curs anterior
Nacionalitat

Data naixement

/

/

Curs que realitzarà

Va demanar ajut el curs anterior

SI

NO
(Caldrà, si és el cas, aportar fotocòpia de la resolució del Departament de Benestar
Social)
(Si és el cas, cal aportar fotocòpia de la sentència de separació, divorci o resolució

C.) Dades familiars
1)Familiars amb disminució
2) Família Monoparental
3) Membres de la família que treballen

judicial)

Els signataris DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
-Que accepten les bases de la convocatòria per les que sol·liciten l’ajut.
-Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat.
-Que no es troben en cap dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició per a la percepció de subvenció o ajuts públics.
-Que no té deutes fiscals ni socials amb la Seguretat Social, l’Administració Tributària estatal i l’Administració Tributària
autonòmica.
-Que no ha sol·licitat ni rebut cap altra ajuda i/o subvenció pública o privada per a la mateixa finalitat.
-Que accepta l’endossament del cobrament de l’ajuda en favor del centre escolar.
-Que queden assabentats de que la inexactitud de les circumstàncies declarades portarà lloc a la denegació o revocació de
l’ajut.
El/la sotasignat/a declara que totes les dades assenyalades són certes.
L’Ajuntament podrà, en tot moment, fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades en
aquesta sol·licitud i els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de
les dades facilitades.
SIGNATURA,

PONTONS,

de

de 2020

Plaça de la Vila, 1 - (08738 Pontons) - Tel. 938987056 Fax 938987000 E-mail : pontons@diba.cat

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ GENERAL
❑
❑
❑

Sol·licitud (emplenada i signada)
Llibre de família (fotocòpia)
Volant de convivència (original i actual, no empadronament)
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

▪

▪

▪
▪
▪

En cas de disminució
❑ Certificat oficial de disminució emès pel Departament de Benestar Social i
Família (Fotocòpia)
En cas de separació o divorci:
❑ Sentencia de separació (fotocòpia)
❑ Conveni regulador (fotocòpia)
❑ Documentació acreditativa conforme està en tràmit
En el cas que no es passi la pensió:
❑ Denúncia d’aquest fet (fotocòpia)
En cas de representació legal/acolliment
❑ Documentació acreditativa d’aquest fet (fotocòpia)
En cas de monoparentalitat /família nombrosa
❑ Carnet de família monoparental (fotocòpia)
❑ Carnet de família nombrosa (fotocòpia)

DOCUMENTACIÓ ECONÓMICA
Aquests documents s’han de presentar de cada membre de
la unitat familiar major de 16 anys
Per acreditar els ingressos (dels últims 6 mesos):
- Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos (fotocòpia)
- Treballadors/es autònoms: darrera liquidació trimestral d’IRPF o butlletí de cotització
a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos
anteriors a la sol·licitud. (fotocòpia). També última declaració de renta 2019
- Certificat de percebre pensions/prestacions de l’administració pública (Seguretat
Social i Generalitat de Catalunya), si és el cas.
- Certificat del Servei d’Ocupació e Catalunya d’acreditació conforme percep o no
prestació/subsidi d’atur. Si es percep prestació/subsidi d’atur cal justificar el seu
import en els darrers 6 mesos.
-Informe de vida laboral dels membres de la unitat de convivència (tlf. 901502050)
Per acreditar la despesa de lloguer o hipoteca:
- Els darrers 6 rebuts de lloguer o hipoteca (fotocòpia)

