Registre d’entrada:

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

Número d’expedient:

SOL·LICITUD AJUT SOCIAL

DNI/NIF/NIE/PASSAPORT Cognoms i Nom
Domicili/Via Pública

Núm.

Pis/porta

Municipi

Telèfon
Codi Postal

Correu electrònic
Vull rebre les notificacions en paper

Si

No

Nom de l’Alumne/a:

Curs i EXTRAESCOLAR:

DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT:


Quina és la vostra situació laboral ?
 Actiu



 Atur

 Pensionista

 Ajuts/Prestacions

 Altres

Descripció situació laboral:

...............................................................................................................................................................................

DEMANO AJUT SOCIAL CONSISTENT EN:
MATERIAL ESCOLAR
EXTRAESCOLAR

Les sol·licituds s’han de presentar del 2 al 16 de setembre de 2019 (ambdós inclosos)
a l’oficina de l’Àrea d’Atenció a les Persones (C/ Fortià Solà, 11, 2n)
Després d’aquestes dates no s’acceptarà cap sol·licitud.
A l’empara del que s’estableix al reglament de l’Ajuntament de Navarcles de prestacions econòmiques de
caràcter social

DECLARO:
Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme públic o privat.
Que he justificat les altres ajudes concedides per aquest ajuntament
Que no posseeixo béns mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret
de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat
d’explotació o venda, indiqui existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut.
Que autoritza a l’Ajuntament de Navarcles per recavar qualsevol tipus d’informació que pugui obrar en el seu poder
o sol·licitar-la a altres administracions.

Documents que s’acompanyen: (art.11.3)




DNI/NIF/NIE/PASSAPORT de la persona sol·licitant
Llibre de família
Títol família nombrosa / Targeta família monoparental
Ingressos econòmics ( certificats Inem, Seguretat social, Declaració d’Hisenda,.. )
Extracte bancari dels 6 últims mesos de tots els comptes de què sigui titular qualsevol dels membres de
la unitat de convivència
Últim rebut d’hipoteca o lloguer pagat
Conveni o sentència judicial de separació
Contracte laboral i les 3 últimes nòmines, prèvies a la sol·licitud, de totes les persones en edat laboral
que formen la unitat de convivència.
Documentació que per la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida
Documentació en disposició de Serveis Socials i altres vies

Navarcles,.................de.............................de 2019

Signatura del/de la sol·licitant

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES

Política de protecció de dades
Responsable del tractament

Dades de contacte delegat de protecció de dades

Finalitat del tractament
Cessió de dades
Termini de conservació de les dades
Drets de les persones interessades

Ajuntament de Navarcles
Plaça de la Vila, 1
08270 Navarcles Telf: 93 831 00 11 Fax: 93 827 01 14
E-mail: navarcles@diba.cat
dpd.ajnavarcles@diba.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport EstratègicDPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona.
Recinte Mundet Ed., bloc B 2ª planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 BARCELONA
Telèfon: 934726500
Gestionar la concessió d’ajuts socials sol·licitats
Base de Datos Nacional de Subvenciones, Agència
Estatal d’Administració Tributaria.
5 anys
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat de les seves dades, i la limitació
u oposició al seu tractament, retirar el consentiment
prestat davant de l’Ajuntament.

