Sol·licitud de subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic
complementari i informàtic. Curs 2018/19
Dades de la unitat familiar
Nom del pare/mare/tutor/a: .............................................................................................................
Adreça: ………………….....………………………........... Telèfon: ………………............................
Nombre de membres computables a efectes de calcular la Renda per càpita:.................
Va rebre subvenció de llibres durant el període 2017/18
si
no
De quin organisme o entitat? ........................................................................................................
Quina quantitat econòmica?..........................................................................................................
Dades bancàries
Compte corrent bancari de la persona sol·licitant on es farà l’ingrés (cal que en sigui titular o
cotitular)
País
Iban
Sucursal
DC
Compte

Alumnes que sol·liciten la subvenció
Alumne 1
Cognoms i nom: .........................................................................................................................
Data de naixement: ......../........./................
Curs que farà 2018/19: ............. Centre on cursarà aquests estudis
Pau Casals
Font de l’Orpina
Institut de Vacarisses
Centre on va cursar els estudis al curs 2017-2018:..........................................................
Què sol·licites?
Ajut material i llibres de text
Ajut Portàtil (ESO) *
Ajut material visual i plàstica (ESO)
Calculadora (ESO)*
* l’Ajut del portàtil i la calculadora només es podrà sol·licitar un cop a l’ESO
Alumne 2
Cognoms i nom: ..............................................................................................................
Data de naixement: ......../........./................
Curs que farà 2018/19: ............. Centre on cursarà aquests estudis
Pau Casals
Font de l’Orpina
Institut de Vacarisses
Centre on va cursar els estudis al curs 2017-2018:..........................................................
Què sol·licites?
Ajut material i llibres de text
Ajut Portàtil (ESO) *
Ajut material visual i plàstica (ESO)
Calculadora (ESO)*
* l’Ajut del portàtil i la calculadora només es podrà sol·licitar un cop a l’ESO
Alumne 3
Cognoms i nom: ...............................................................................................................
Data de naixement: ......../........./................
Curs que farà 2018/19: ............. Centre on cursarà aquests estudis
Pau Casals
Font de l’Orpina
Institut de Vacarisses
Centre on va cursar els estudis al curs 2017-2018:..........................................................
Què sol·licites?

Ajut material i llibres de text
Ajut Portàtil (ESO) *
Ajut material visual i plàstica (ESO)
Calculadora (ESO)*
* l’Ajut del portàtil i la calculadora només es podrà sol·licitar un cop a l’ESO

Dades de la resta de la unitat familiar referides a 2018 .
Tipus de parentiu :

Pare

Mare

Tutor/a

Altres (indicar): .........................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................
Edat :...........................................................DI/NIE .........................................Situació laboral ¹
Professió o estudis ........................................................Situació de discapacitat SI
NO

Tipus de parentiu :
...........................................

Pare

Mare

Tutor/a

Altres

(indicar):

Cognoms i nom ..............................................................................................................................
Edat............................................................DI/NIE .........................................Situació laboral¹
Professió o estudis ........................................................Situació de discapacitat SI

Tipus de parentiu :

Pare

Mare

Tutor/a

NO

Altres (indicar): .........................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................
Edat............................................................DI/NIE .........................................Situació laboral¹
Professió o estudis ........................................................Situació de discapacitat SI

NO

Casos d’acolliment o tutela institucional:
Cognoms i nom.......................................................................................................Edat................
CIF de la Institució.................................................................................................
Nom de la Institució................................................................................................
Situació laboral. Indiqueu: A actiu; E estudiant; D a l’atur; I invalidesa; J jubilat/da; M tasques a
la llar
Han de signar tots els membres computables de la unitat familiar:
Les persones sota signants declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades
en aquesta sol·licitud s’ajusten a la realitat.
Signatures,

Pare/mare o tutor/a de la persona sol·licitant

Mare/pare o tutor/a de persona sol·licitant

Apartat que ha d’emplenar el pare, mare o tutor/a legal sol·licitant:
.........................................................................................., pare, mare o tutor/a legal de l’alumne
declara sota responsabilitat solidaria:
Que accepta les bases de la convocatòria per la qual sol·licita la subvenció.
Que queda assabentat que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la
denegació o revocació de la subvenció.
Que té coneixement que en cas d’obtenir una altra beca o ajut per l’adquisició de llibres de
text, material didàctic complementari i/o informàtic, procedent de qualsevol administració o
entitat pública o privada per al curs 2018/19, ho haurà de comunicar a l’Ajuntament de
Vacarisses. Així mateix, autoritza a l’Ajuntament de Vacarisses, a contrastar amb l’equip
directiu del centre, aquesta informació, a efectes de verificació de dades.
Que autoritza a l’Ajuntament de Vacarisses a contrastar amb l’equip directiu del centre, la
matriculació del seu fill/a al centre docent corresponent, a efectes de verificació de dades.
Que en el cas de rebre una bestreta autoritza a l’Ajuntament de Vacarisses a fer l’ingrés
directe de la subvenció al centre educatiu i/o a l’AMPA corresponent, a efecte de fer el
pagament de llibres de text, material didàctic complementari i/o informàtic.
Que en el cas de ser beneficiari de subvenció s’adhereix als principis ètics i les regles de
conducta del “Codi ètic, qualitat democràtica i bon govern a l’Ajuntament de Vacarisses”.
Signatura,

Vacarisses,...............,de................................de 2018

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer per a la tramitació de
la convocatòria de concessió d’ajuts escolars. El Responsable del Fitxer és l’AJUNTAMENT DE
VACARISSES i podrà dirigir-se al Registre General per exercir el seus drets d’accés,
rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (C/ Pau Casals, 17- 08233 Vacarisses).

