
SOL·LICITUD A
A. Dades del/la sol.licitant

Beneficiari/ària de la renda garantida de ciutadania:      SI NO
Beneficiari/ària de l'ajut de lloguer 2018      SI NO

Núm. Parentiu NIF/NIE
1 Sol.licitant
2
3
4
5

Institut nacional de la seguretat socialSEPE - Servei d'ocupació públic estatal
present sol.licitud i no ha canviat la vostra situació familiar, econòmica i/o laboral.
Autoritzo a endosar el pagament a l'escola Trentapasses

s'escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la únitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les presta-cions i en la quantitat legalment reconeguda.

(En cas de no autoritzar, s'haurà d'aportar: full de dades bancàries i, abans del 31 de desembre de 2020, la 

Segons l'articles 102, de la Llei 3/2015, de l' 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, queque modifica la Llei 2/104, s'habiliten a les administracions públiques competents en matèria de serveis socials  per què puguin comprovar, d'ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades  personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre de Serveis Socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si 

B. Membres de la unitat familiar

Les persones signants autoritzen a l'Ajuntament de Vilalba Sasserra a sol·licitar les dades necessàries per a la gestió i la valoració de la prestació de caracter econòmic  d'urgència social i altres ajuts socials als següents organismes:

Marqueu aquesta casella si heu aportat la documentació requerida en els tres mesos  anteriors a la 

Nom i Cognoms

Correu electrònic

SOL.LICITUD DE BECA PER L'ADQUISICIO DE LLIBRES PEL CURS 2020-21
Nom i i cognoms:
Adreça:
NIF/NIE/Passaport: Telèfon:



Nom i cognoms1 SI NO
D. Documentació (si s'escau)

Original o fotocòpia de la sentència de separació/divorci i conveni regulador. En el cas d'incomplimenten el pagament de la pensió d'aliments la denúncia corresponentCertificat de disminució
com es distribueixen les despeses de l'habitatgeOriginal o fotocòpia  dels fulls de salari corresponents als sis últims mesos, inclosa la paga extra, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. En el cas de ser autònom els dos últims trimestres de l'IRPFEn el cas que la subvenció es concedeixi amb un pressupost, caldrà adjuntar la factura abansde 31 de desembre de 2019. Això no caldrà si s'endosa el pagament a l'escola TrentapassesQuan existeixi custòdia compartida, els/les progenitors/es podran escollir una de les següents opcionsde valoració: es computarà el 100% de l'ajut sol.licitat quan tots/es dos/dues progenitors/es aportin la corresponent documentació econòmicaes computarà el 50% de l'ajut sol.licitat quan només un/a dels/les progenitors/es aportin la corresponent documentació econòmica
Original o fotocòpia del rebut del pagament de l'habitatgeExtractes bancaris o llibreta d'estalvis dels 6 últims mesos dels majors de 16 anys de la unitat familiar, on constin els moviments i els saldosCertificat de la vida laboral, dels sis últims mesos, de tots els membres de la unitat familiar majors de 16anysAltra documentació requerida per la valoració de la prestació

La persona sol.licitant declara:1. Que son certes totes les dades consignades en aquesta sol.licitud2. Em comprometo a complir els acords prèviament establerts amb els serveis socials bàsics i les obligacions que s'adjunten amb aquesta sol.licitud
PROTECCIÓ DE DADES

Vilalba Sasserra, 

El/la menor beneficiari participarà a les sortides?

factura).

la Seu Electrònica o a qualsevol oficina d'tenció al ciutadà de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra.

criteris de conservació de dades: per tal de complir amb la finalitat per la qual va facilitar-se, les dades personals proporcionades esconservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es varen facilitar i per depurar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.  Destinataris de les dades: segons el motiu de la petició aniran adreçades al departament corresponent de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra. Transferència de dades: no estan previstes. Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant 

obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del serveipeticionat. Categoria de les dades: seran necessàries totes aquelles dades considerades necessàries per tal de poder dur a terme els tràmits corresponents, aquestes dades poden ser: dades que siguin identificadores, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, dades laborals, d'informació comercial, dades econòmico-financeres i d'assegurances, dades detransaccions, dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives i categories especials de dades personals. Terminis o

D'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'infora a continuació del tractament que és realitzarà respecte a les vostres dades. Responsable del tractament: AjuntamentVilalba Sasserra. Pl. de la Vila, número 1, 08455 Vilalba Sasserra. Telèfon 938410383. Finalitat del tractament: realització de registres, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'Ajuntament i/o empreses municipals depenents, per atende o donar respostaa una petició, consulta, reclamació, etc. Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'

Quan hi hagi més d'una unitat familiar dins d'un nucli de convivència,  declaració jurada especificant

Quan s'obtenen ingressos sense declarar, declaració jurada dels mateixos

Centre escolarCursC. Dades del menor beneficiari



Signatura de la persona sol.licitant


