Registre d’Entrada

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER AL TRANSPORT ESCOLAR
1. DADES PERSONALS
1.1 SOL·LICITANT / INTERESSAT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 11/2007, de 22
de juny d’ accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud el correu electrònic
i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. ANTECEDENTS / EXPOSO
El servei de transport escolar no obligatori dels centres educatius de Tordera depèn de l’Ajuntament de Tordera.
L’Ajuntament en subvenciona una part importat del cost.
Els preus del transport escolar pel curs escolar 2016-2017, són els següents:

UT: PS – SERVEIS SOCIALS / SP - ENSENYAMENT

PAGAMENT MENSUAL (Preus que s’apliquen al Consell Comarcal del Maresme)
1r Germà
26,40 €
2n Germà
17,95 €
A partir del 3r germà
8,80 €
Degut a la meva situació econòmica familiar no puc assumir la quota del transport escolar per aquest curs 2016-2017 per al/s
meu/s fill/s.

3. SOL·LICITO
S’estudiï la possibilitat d’aprovació d’un ajut econòmic en concepte de transport escolar.

4. MENORS REPRESENTATS i EMPADRONATS A TORDERA
Nom i cognoms
1

Data de naixement
Marcar tipus de cicle que cursarà

Curs escolar (posar el núm. del curs que cursarà l’alumne)
Infantil (P-3, P-4, P-5)
Primària (de 1r a 6è)
Secundària ESO

Nom sencer del centre escolar
Municipi del centre escolar

I086-N-V000

Nom i cognoms
2

Data de naixement
Marcar tipus de cicle que cursarà

Curs escolar (posar el núm. del curs que cursarà l’alumne)
Infantil (P-3, P-4, P-5)
Primària (de 1r a 6è)
Secundària ESO

Nom sencer del centre escolar
Municipi del centre escolar

1/2

Nom i cognoms
3

Data de naixement
Marcar tipus de cicle que cursarà

Curs escolar (posar el núm. del curs que cursarà l’alumne)
Infantil (P-3, P-4, P-5)
Primària (de 1r a 6è)
Secundària ESO

Nom sencer del centre escolar
Municipi del centre escolar
Nom i cognoms
4

Data de naixement
Marcar tipus de cicle que cursarà

Curs escolar (posar el núm. del curs que cursarà l’alumne)
Infantil (P-3, P-4, P-5)
Primària (de 1r a 6è)
Secundària ESO

Nom sencer del centre escolar
Municipi del centre escolar

5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR,
Fotocòpia del DNI/NIF del representant legal del/s menor/s
Ingressos de tots els majors de 16 anys que conviuen en el mateix domicili,
Fotocòpia de les Nòmines (febrer, març i abril)
Fotocòpia certificat de la Pensió
Fotocòpia de la Declaració trimestral, en cas d’autònoms
Ingressos en el cas de no treballar o no tenir ingressos,
Certificat dels ingressos emès per l’oficina de treball SOC del 02/2016 al 04/2016
Certificat de ser perceptor de la PIRMI (s’emet d’ofici)
Fotocòpia dels rebuts de lloguer o hipoteca (febrer, març i abril)
No pago hipoteca/lloguer, motiu :

6. TÈCNICA RESPONSABLE

7. OBSERVACIONS

Les sol·licituds que no continguin totes les dades i la documentació necessària seran desestimades.
Tordera,
Signatura

de/d’

de 2016

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

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 gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.
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