Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ ABRERA

SOL·LICITUD AJUTS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIGITAL
Dades del sol·licitant (pare, mare o tutor)
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

DNI/NIE

Sí

No autoritzo la notificació via correu electrònic

Dades de l’alumne
Nom i cognoms

Data naixement

Centre educatiu on està matriculat

Municipi

Tipus centre

Centre públic
Centre concertat (privat sostingut amb fons públics)
Etapa i curs

Escola d’Educació Infantil i Primària
P3
P4
P5
Institut d’Educació Secundària
1r ESO
2n ESO

1r

3r ESO

2n

3r

4t

5è

6è

4t ESO

Escola d’Educació Especial

SOL·LICITO:
L’ajut econòmic per a l’adquisició de (marqueu casella o caselles):
Llibres de text i/o material autoeditat
Ordinador o tauleta digital
Continguts educatius digitals
Material didàctic (alumnes d’Escola d’Educació Especial)
Percebre l’ajut al següent compte corrent:
Aportar document acreditatiu de titularitat del compte, extret de l’aplicació de l’entitat bancària en línia (on-line).
En cas que no sigui possible, anotar seguidament el compte i validar i segellar per l’entitat bancària:
Codi IBAN (International Bank Account Number):
IBAN
E

Entitat

Oficina

D.C.

Número de compte

S

Codi BIC (Bank Identifier Code):

Segell de l’entitat bancària:

En cas que el sol·licitant ja hagi presentat el compte corrent a l’anterior convocatòria (curs 2017-2018), s’haurà de declarar tot
seguit que no ha sofert cap variació:
JO.............................................................................................. (nom i cognoms del sol·licitant) declaro que en el
curs anterior ja vaig presentar el compte corrent, i que fins al moment no ha sofert cap variació.
I DECLARO sota la meva responsabilitat
-

Que accepto les bases específiques reguladores d’aquests ajuts.
Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (inclosos els deutes contrets amb l’Ajuntament
d’Abrera) i davant de la Seguretat Social.
Que no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiari de subvencions previstos a l’art. 13.2 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.
Que no percebo cap altre ajut destinat al mateix fi que suposi cobrir més del 100% del cost total de l’objecte de l’ajut.
Que totes les dades assenyalades són certes.

RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S’APORTEN
El sotasignat aporta fotocòpia de la següent documentació:
En tots els casos:
DNI/NIE del sol·licitant
Llibre de família (pàgina on consten els pares de l’alumne i pàgina on consta l’alumne) o document equivalent.
En cas que el sol·licitant ja hagi presentat la documentació anterior per a altres convocatòries, s’haurà de declarar tot
seguit que els documents no han sofert cap variació:
JO.............................................................................................. (nom i cognoms del sol·licitant) declaro que en
cursos anteriors ja vaig presentar el DNI/NIE i el document acreditatiu de la relació de filiació o tutoria, i que fins al
moment no han sofert cap variació.
Factura o document equivalent justificatiu de la despesa realitzada, on consti el nom i cognoms del pare/mare/tutor de
l’alumne, el nom i cognoms de l’alumne, els articles adquirits, l’import, la forma i la data de pagament.
A més, per als alumnes no matriculats als centres públics d’Abrera:
Document acreditatiu de la matrícula i/o escolarització de l’alumne, on s’indiqui el centre i el curs actual
Per als llibres de text: Relació detallada dels llibres de text que el centre educatiu facilita a la família
Per al material autoeditat: Certificat emès pel centre en el qual es detalli el material autoeditat i el seu import
Per a l’ordinador/tauleta digital i continguts educatius digitals:
Certificat emès pel centre en el qual s’informi que el seu projecte educatiu aposta per la renovació didàctica, utilitzant a
l’aula les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement, i en el qual es detalli
quines són (ordinador/tauleta digital, continguts educatius digitals).
Per al material didàctic (alumnes d’Escola d’Educació Especial):
Certificat emès pel centre en el qual es detalli l’import del material didàctic.

Signatura pare/mare/tutor

Localitat i data:
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer d’Educació, del que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i
garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en
l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal:
Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça Constitució número 1, 08630 Abrera.

