Plaça de l’Ajuntament, 9
08370 Calella
Tel. 93 766 30 30
Fax 93 766 05 76
calella@calella.cat
www.calella.cat

Sol·licitud d'ajuts econòmics per a casals d'estiu i llibres escolars
Nom i cognoms:

NIF:

Adreça:

Tel.:

Dades dels menors i beques sol·licitades curs 2021/2022
1. Nom i cognoms:
Llibres

Ed Infantil

Ed Primària

Casal

Juliol

Agost

Ed Secundària Centre escolar:
Nom del casal:

2. Nom i cognoms:
Llibres

Ed Infantil

Ed Primària

Casal

Juliol

Agost

Ed Secundària Centre escolar:
Nom del casal:

3. Nom i cognoms:
Llibres

Ed Infantil

Ed Primària

Casal

Juliol

Agost

Ed Secundària Centre escolar:
Nom del casal:

4. Nom i cognoms:
Llibres

Ed Infantil

Ed Primària

Casal

Juliol

Agost

Ed Secundària Centre escolar:
Nom del casal:

5. Nom i cognoms:
Llibres

Ed Infantil

Ed Primària

Casal

Juliol

Agost

Ed Secundària Centre escolar:
Nom del casal:

Documentació aportar:
Obligatoris
Còpia dels DNI/NIE/Passaport de tota la unitat de convivència.
Fotocòpia dels extractes bancaris de tots els comptes dels últims sis mesos.
Còpia de tots els ingressos dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud, dels majors de 16 anys del nucli de convivència
(nòmina, pensió, subsidi, PRIMI-RGC, etc...) En cas de no percebre cap ingrés, serà necessari aportar el certificat
negatiu d'ingressos OTG, declaració jurada d'ingressos.
Resguard de pagament del casal/activitat d'estiu. En cas de sol·licitud de casal.
Opcional
En cas de separació/divorci còpia de l'apartat pensió aliments de la sentència. En cas d'incompliment de pagament,
denùncia corresponent.
Còpia del certificat legal de disminució, emès pel CAD.
Còpia del carnet de familia monoparental/familia nombrosa o resolució acolliment DGAIA, vigent.
Declaracions responsables:
Situació econòmica:
Declaro que els ingressos mensuals de la unitat familiar corresponents al mes de maig de 2021 són de:
0 a 500 euros

501 a 1.000 euros

1.301 a 1.600 euros

Més de 1.601 euros

1.001 a 1.300 euros

Declaro que no disposo d’estalvis econòmics per fer front al pagament d’aquestes despeses.
Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Calella
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Situació social:
Declaro que el nombre de membres de la unitat familiar som:
Nombre de persones adultes (+18):
Nombre d’infants:
Declaro que algun membre de la unitat familiar o, la unitat familiar disposa de document acreditatiu vigent de:
Família nombrosa

Família monoparental

Víctimes de violència masclista

Certificat de discapacitat

En procés de separació

Altres a especificar:
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes.
Que la persona sotasignada i els membres de la unitat familiar constem empadronats al municipi de Calella, a l'adreça
indicada.
Que no em trobo en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions.
Que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament, la sol·licitud o percepció de qualsevol altre ajut o subvenció pel mateix
concepte.
Que em comprometo a notificar a l’Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi, tant en la prestació de serveis, com en
la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat de convivència.
Que estic assabentat/da que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar la
meva sol·licitud, sense perjudici que es puguin emprendre les accions legals o procedents.
Que, si som beneficiaris de l’ajut, ens sotmetrem a les actuacions de comprovació i control financer que faci l’Ajuntament.
Accepto:
El contingut de les Bases aprovades per la Junta de Govern Local relatives a l'atorgament d'ajuts per beques.
Que la mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l’acceptació de les bases que la regulen.
Que l’atorgament de subvenció resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per l’exercici corresponent.
Que l’incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot comportar que s'invalidi l'ajut demanat, en el moment en què es
produeixi.
Que s'endossi el pagament de/dels l’ajut/ajuts econòmic/s en concepte de casal o de llibres en cas de ser valorat
favorablement
Calella,

de/d'

de

Signat,

Les notificacions es recolliran a l'àrea de Política Social, Fàbrica Llobet-Guri (1a planta) de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30 h i dilluns de
16.00 a 18.00 h, a les següents dates:
A partir del 17 de Juny – Beques de casal
A partir del 19 de Juliol – Beques de llibres
Responsable del tractament: Ajuntament de Calella. Plaça de l’Ajuntament, 9. Finalitat del tractament: gestionar i donar resposta a la seva
sol·licitud. Base jurídica: compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la
sol·licitud. Destinataris: les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte que sigui necessari per a donar resposta a la seva sol·licitud i d’acord
amb la legislació vigent. Més informació del tractament de dades: http://www.calella.cat/proteccio-dades. Drets de les persones: podeu accedir a
les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà – Exercici de drets, l’Ajuntament de Calella o mitjançant la seva seu electrònica (http://www.calella.cat/ajuntament-seu-electronica).

Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Calella
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