Número d’expedient ..................

Sol·licitud d’ajut individual escolar per al curs 2022-2023 (material i
llibres)
Dades d’identificació de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor legal)
nom i cognoms

DNI/NIE

domicili

núm.

pis

població

CP

Telèfon

SI

NO

correu electrònic

Títol de Família Nombrosa/Monoparental

Dades del/de la primer/a menor per al/la qual es demana l’ajut individual
nom i cognoms

DNI/NIE

Data de naixement

Curs

Centre educatiu on assistirà

Escola Bernat de Riudemeia
Dades del/de la segon/a menor per al/la qual es demana l’ajut individual
nom i cognoms

DNI/NIE

Data de naixement

Curs

Centre educatiu on assistirà

Dades del/de la tercer/a menor per al/la qual es demana l’ajut individual
nom i cognoms

DNI/NIE

Data de naixement

Curs

Centre educatiu on assistirà

Serveis Socials Bàsics
Ajuntament de Teià
Tel. 93 555 12 34
serveisbasics@teia.cat

porta

Dades de la unitat de convivència i autorització de consulta
Com a membre de la unitat de convivència, autoritzo als Serveis Socials de l’Ajuntament de Teià a efectuar les
consultes necessàries a qualsevol organisme oficial, a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions
requerides per l’accés a l’ajut sol·licitat.

Nom i cognoms

DNI/NIE

Relació de parentiu

Signatura

Autoritzo a la notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació d’allò
disposat per la llei 39/2015 d’1 d’octubre. A tal efecte facilito en la present sol·licitud, la meva
adreça electrònica i el telèfon mòbil (on podrà rebre per SMS un número PIN que li permetrà
accedir al document).

Serveis Socials Bàsics
Ajuntament de Teià
Tel. 93 555 12 34
serveisbasics@teia.cat

DECLARACIÓ

1. Que són certes totes les dades facilitades en relació a aquesta sol·licitud i els documents que
s’adjunten.
2.

Que acompleixo els requisits exigits segons exigeixen les bases de la convocatòria

3.

Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. En cas contrari, indico quines
i l’import de les rebudes
___________________________________________________________________________________

4.

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 venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la
qual es sol·licita l’ajut. En cas contrari, indico quins.
___________________________________________________________________________________

5.

Que no concorro en cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de
subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

6.

Que dono el meu consentiment als Serveis Socials de l’Ajuntament de Teià a efectuar les consultes
necessàries a qualsevol organisme oficial, a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions
requerides per l’accés als serveis i prestacions sol·licitats

7.

Que estic assabentat i dono el meu consentiment que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Teià
obtinguin dades relatives a la persona del CONSELL COMARCAL DEL MARESME, com a organisme
gestor de l’àrea bàsica de serveis socials a la qual pertany el municipi de Teià, al igual que del
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, d’altres municipis i serveis
i organismes d’àmbit social i altres d’especialitzats quan sigui necessari per a la gestió del meu expedient
i/o per a la tramitació de les diverses prestacions socials de les quals pugui ser beneficiari.

8. Que en cas de ser beneficiari de l’ajut sol·licitat, NO AUTORITZO a que es faci públic al Sistema Nacional
de Publicación de Subvenciones del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, d’acord amb el
que disposa l’article 20.8 b) de la Llei General de Subvencions.

COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA PERSONA SOL·LICITANT
Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Serveis Socials Bàsics”
Responsable del tractament: Ajuntament de Teià
Finalitat: la finalitat és gestionar sol·licituds d’ajuts individuals escolars per al curs 2022/2023, en l’àmbit
competencial de l’ens local i gestionar els recursos disponibles a tal efecte.
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable
del tractament.
Destinataris: les dades es cediran al Consell Comarcal del Maresme, entitat que gestiona l’àrea bàsica
de serveis socials a la qual pertany el municipi de Teià, al igual que del Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, d’altres municipis i serveis i organismes d’àmbit social i
altres d’especialitzats quan sigui necessari.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimirles, a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent, mitjançant escrit
juntament amb l'acreditació de seva identitat, dirigint la seva sol·licitud a Ajuntament de Teià c / Pere
Noguera, 12 08329 Teià o bé a través de correu electrònic rgpd@teia.cat.

Població

Signatura de la persona sol·licitant
Serveis Socials Bàsics
Ajuntament de Teià
Tel. 93 555 12 34
serveisbasics@teia.cat

Data

