AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR
SOL·LICITUD CURS 2019/2020

REGISTRE ENTRADA CCG

CENTRE EDUCATIU
CENTRE ESCOLAR MATRICULAT O PEL QUE S'HA TRAMITAT PREINSCRIPCIÓ

DADES DE L'ALUMNAT SOL·LICITANT
PRIMER COGNOM ALUMNE/A

SEGON COGNOM ALUMNE/A

IDALU (*)

NIF/NIE

PRIMER COGNOM ALUMNE/A

SEGON COGNOM ALUMNE/A

IDALU (*)

NIF/NIE

PRIMER COGNOM ALUMNE/A

SEGON COGNOM ALUMNE/A

IDALU (*)

NIF/NIE

PRIMER COGNOM ALUMNE/A

SEGON COGNOM ALUMNE/A

IDALU (*)

NIF/NIE

PRIMER COGNOM ALUMNE/A

SEGON COGNOM ALUMNE/A

IDALU (*)

NIF/NIE

NOM ALUMNE/A

DATA NAIXEMENT

NIVELL CURS 19/20 % DISMINUCIO

NOM ALUMNE/A

DATA NAIXEMENT

NIVELL CURS 19/20 % DISMINUCIO

NOM ALUMNE/A

DATA NAIXEMENT

NIVELL CURS 19/20 % DISMINUCIO

NOM ALUMNE/A

DATA NAIXEMENT

NIVELL CURS 19/20 % DISMINUCIO

NOM ALUMNE/A

DATA NAIXEMENT

NIVELL CURS 19/20 % DISMINUCIO

(*) Codi identificador de l'alumne/a indispensable per a tramitar la sol·licitud. En cas de no coneixe'l, la família pot demanar-lo al centre educatiu.
DADES DELS REPRESENTANTS LEGALS
ADREÇA ELECTRÒNICA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

TELÈFON MÒBIL A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

ADREÇA FAMILIAR, NÚMERO, PIS/PORTA

CODI POSTAL

PARE
TUTOR
MARE
TUTORA

AVI
ÀVIA
GERMÀ
GERMANA
GERMÀ
GERMANA
GERMÀ
GERMANA
GERMÀ
GERMANA
GERMÀ
GERMANA

POBLACIÓ

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
AVI
ÀVIA

NIF/NIE A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

Cal fer constar els membres de la unitat familiar especificats al dors.

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

% DISMIN.

DATA NAIXEMENT

SIGNATURA

Termini ordinari per a la presentació de sol·licituds del 24 d'abril al 17 de maig de 2019
C/ Riera de Mus, 1A - 17003 Girona

Tel. 972 21 32 62

www.girones.cat

E-mail: menjadors@girones.cat

Podran quedar pendents les sol·licituds sense signar o manqui la documentació indispensable.

DOCUMENTACIÓ INDISPENSABLE

Aporto còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar, en cas que no en disposin còpia del llibre de família.

SI

NO

Aporto el volant de convivència actualitzat amb indicació dels membres que formen part de la unitat familiar.

SI

NO

Els DNI/NIE de la unitat familiar i el volant de convivència presentats en anteriors convocatòries no han canviat i són vigents

SI

NO

Podran quedar pendent de càlcul sense la còpia del document acreditatiu.

DADES ECONÒMIQUES ESPECÍFIQUES
Renda Garantida
Ciutadania (RGC)

SI

Ajut per al
lloguer

NO

SI

Prestacions econòmiques
d'altres administracions

NO

SI

NO

Consell Comarcal, Ajuntament, Serveis Socials, etc.

Pensions no tributables

Llei de la Dependència, etc.

TIPUS DE PENSIÓ
NO TRIBUTABLE

Treballadors/es inscrits a la
Seguretat Social en règim "HOGAR"

SI

NO

Podran quedar pendent de càlcul sense la còpia del document acreditatiu.

DADES FAMILIARS ESPECÍFIQUES
Conveni de
Separació / Divorci
Custòdia
compartida

€

IMPORT MENSUAL

IMPORT
MENSUAL

SI

NO

SI

NO

Títol de família
monoparental

GENERAL

ESPECIAL

Títol de família nombrosa

GENERAL

ESPECIAL

MESOS
PERCEBUTS 2018

€

ACREDITO L'IMPAGAMENT DE LA
PENSIÓ

SI

NO

Cal aportar dades dels dos progenitors, encara que no convisquin, i els fills en comú. En cas de presentació individual
per només un dels progenitors, caldrà adjuntar un calendari amb els dies de custodia durant el curs 2019/2020.

Resolució d'acolliment

SI

NO

NÚMERO
D'EXPEDIENT

Distància mínima de 3Km des del domicili al centre escolar o durada del
trajecte superior a 25 minuts, segons mapa escolar.

SI

NO

SI

NO

A efectes d'unitat familiar s'hi ha de fer constar els membres següents:
- Pare(s) i/o Mare(s) o Tutor(s) que conviuen amb els alumnes pels quals es sol·licita l'ajut.
- Separació o divorci: Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació amb el pare o mare; Custodia compartida: pare, mare i fills d'aquests.
- Ascendents del(s) pare(s) i/o mare(s).
- Altres germans/es que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2018.

SITUACIONS SOCIAL
Seguiment amb els
serveis socials

SI

NO

Canvi de situació
socio-econòmica (*)

SI

NO

Compactació en cas de ser
beneficiari d'ajut del 50%

(*) Cal acreditar i justificar documentalment les causes segons el que s'estipula a la base 10 d'aquesta convocatòria.

En cas d'haver demanat un Ajut Individual de Menjador Escolar per al curs 2019/2020 en una altra comarca, indicar comarca i centre d'origen.
COMARCA D'ORIGEN

CENTRE EDUCATIU DE LA COMARCA D'ORIGEN

ELS SIGNATARIS DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
 Que accepten les bases íntegres de la convocatòria per la qual sol·liciten l'ajut.
 Que totes les dades incorporades a la present són certes i queden assebentats que la falsetat, la inexactitud o l'ocultació de les dades
declarades podrà comportar la denegació o revocació de l'ajut.
 Que autoritzen al gestor del menjador del centre educatiu especificat a la sol·licitud a rebre l'import corresponent en cas de resultar
beneficiari de l'ajut individual de menjador.
 Que en nom propi i en nom de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, es declara informat de que el Consell Comarcal o
NO
el Departament d’Educació poden sol·licitar a altres administracions públiques la informació relacionada segons el punt 5.3 de les
bases que regeixen aquesta convocatòria. En cas contrari cal marcar la casella annexa NO i aportar TOTA la documentació
necessària per a valorar el cas.
 Que es declara informat de que les dades que facilita el sol·licitant seran tractades pel Consell Comarcal del Gironès en qualitat de
Responsable del tractament. Es tractaran únicament amb la finalitat d’avaluar les sol·licituds i, si escau, atorgar-les. La base legal del
tractament és el compliment d’obligacions legals que corresponen al Consell. Seran comunicades a la direcció del centre corresponent, al
Departament d’Educació, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a l’Agència Tributària, a l’Ajuntament corresponent i als equips de
serveis socials de la comarca. També tractaran les dades les entitats o empreses prestadores del servei de menjador. Els interessats poden
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament, portabilitat, limitació del tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell
Comarcal.
 En cas que el menjador del centre educatiu sigui gestionat pel Consell Comarcal del Gironès, i a efectes de facilitar al ciutadà la unificació
de tràmits amb aquest ens, amb la present s'autoritza l'ús de les dades per a la pre-inscripció al servei de menjador escolar de l'alumnat per
a qui es sol·licita l'Ajut Individual de Menjador escolar sota el compromís del sol·licitant a acceptar la Normativa i Pla de funcionament del
menjador escolar vigents en cada moment i mantenir la Fitxa de Creditors actualitzada.

