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Full sol·licitud AID
Ajut individual de desplaçament escolar – Curs 2021-2022
A) Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF/NIE/Passaport

Parentiu o
relació amb
l’alumne/a
Domicili familiar

Telèfon
mòbil

Municipi
Codi postal

Correu
electrònic:

B) Dades d’alumnes per a qui es sol·licita l’ajut
Nom i cognoms de l’alumne/a

Data
naixement

Codi IDALU

Data
naixement

Passaport

Codi IDALU

Data
naixement

Passaport

Codi IDALU

Nom i cognoms de l’alumne/a:

Centre escolar

NIF/NIE

Nivell escolar
curs 2021-22

Data
naixement

Centre escolar

NIF/NIE

Nivell escolar
curs 2021-22

Nom i cognoms de l’alumne/a

C)

NIF/NIE

Nivell escolar
curs 2021-22

Nom i cognoms de l’alumne/a:

Centre escolar

Passaport

Codi IDALU

Nivell escolar
curs 2021-22

Centre escolar

NIF/NIE

Passaport

Altres dades
Marqueu amb una x en cas afirmatiu:

He demanat ajut de menjador escolar per al curs 2021-2022
Tinc la custòdia compartida

D) Dades de la unitat familiar

Membres computables: pare, mare, tutor/a, parella de fet, cònjuge, avis/àvies, germans/es solters/es menors de 25 anys que conviuen al mateix
domicili i de més de 25 anys en el cas de germans/es amb discapacitat. No cal relacionar la persona sol·licitant ni l’alumne/a.
Parentiu o relació amb alumne:

Nom i cognoms:

NIF/NIE

Passaport:

Parentiu o relació amb alumne:

Nom i cognoms:

NIF/NIE

Passaport:

Parentiu o relació amb alumne:

Nom i cognoms:

NIF/NIE

Passaport:

Parentiu o relació amb alumne:

Nom i cognoms:

NIF/NIE

Passaport:

Parentiu o relació amb alumne:

Nom i cognoms:

NIF/NIE

Passaport:

Parentiu o relació amb alumne:

Nom i cognoms:

NIF/NIE

Passaport:

- La documentació que no hagi variat en relació amb la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts de menjador i/o desplaçament escolar, no
cal aportar-la i s’entén que es vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal del Garraf.
- La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el
Departament d’Educació puguin obtenir d’altres administracions públiques la informació que resulti necessària per a la determinació, coneixement
i comprovació de totes les dades d’identificació, situacions personals, de residència, acadèmiques i familiars, així com la renda i patrimoni familiar
necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca, la qual haurà d’estar degudament signada pels majors d’edat.
- La presentació de la sol·licitud implica l’autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells
receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne.
DECLARACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
Declaro responsablement:
•
Que són certes totes les dades aportades.
•
Que accepto les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
•
Que estic assabentat que la inexactitud de les circumstàncies declarades portarà lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
•
Que tinc coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut que complementi, en part o en la seva totalitat, el preu del transport, procedent
de qualsevol altre administració o entitat pública o privada pel curs 2021-22, ho hauré de comunicar a l’Àrea de Serveis a les Persones del
Consell Comarcal del Garraf.
Signatura de la persona sol·licitant:

Data:

La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment per a incorporar
les dades personals en fitxers del Consell Comarcal del Garraf, dels quals n’és el Responsable del tractament,
d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 LOPD. La finalitat és
exclusivament per a la resolució de la sol·licitud gestió del serveis escolars de menjador i transport, sobre la
base legal que atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003), la Llei d’organització comarcal
de Catalunya (DL 4/2003) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei
39/2015, arts. 28.1 i 66). Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el
vostre consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi o per raó de la sol·licitud calgui enviar-la a altres
administracions. Sobre aquestes dades podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de
tractament, oposició i portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (Plaça de
Beatriu de Claramunt 5-8, 08800 – Vilanova i la Geltrú) o a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Garraf
https://seu-e.cat/web/ccgarraf. També disposeu del correu electrònic ccgarraf@ccgarraf.cat a on podeu adreçar
les vostres consultes en matèria de protecció de dades. Més informació a www.ccgarraf.cat.

