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Període de sol·licitud del 20 maig al 5 de juny de 
2019 

 
 

  SOL·LICITUD AJUTS EDUCACIÓ ESCOLAR CURS 2019/2020 
 
  
Dades del sol·licitant:  
Nom i cognoms de la mare/tutora:  _________________________________ DNI/NIE ________________ 
Nom i cognoms del pare/tutor: ____________________________________ DNI/NIE ________________ 
Adreça familiar:  ______________________________________________________________________ 
Número de membres a la família:______ Telèfon: _________________________________ 

 
Nom dels/les nens/es pels que es sol·licita beca                       CURS 19/20         CENTRE ESCOLAR  

(Alumnes d’infantil,  primària i secundària)                                             (es farà constar el curs i centre corresponent al curs vinent) 

1. _____________________________________________   _______   _____________________ 
2.- ____________________________________________   _______   _____________________ 
3.- ____________________________________________   _______   _____________________ 
4.- ____________________________________________   _______   _____________________ 
5.- ____________________________________________   _______   _____________________ 
6.- ____________________________________________   _______   _____________________ 
 
És imprescindible omplir totes les dades sol·licitades. 
 
DECLARO: 

- Sota la meva responsabilitat, que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’hi adjunta i la 
informació que he donat als professionals de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallés.  

- Que estic assabentat/da de l’obligació de comunicar al servei pertinent on estic fent el tràmit, qualsevol variació que pogués produir-se d’ara 
endavant. Aquest incompliment podria ser motiu de cancel·lació i podria deixar sense efecte l’ajut.     

- Que he informat a la resta de persones membres de la meva unitat familiar econòmica de convivència que l’Ajuntament podrà comprovar d’ofici i 
sense consentiment previ, les seves dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els 
ingressos (atesa l’habilitació legal establerta a l’ article 102 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que 
modifica el Títol i l’ apartat 1 de la D.A. 7ª de la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic), 
amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per la percepció de la beca i en la quantia legalment 
reconeguda.   

- Que autoritzo a que les meves dades personals i dels meus fills/es, o qualsevol altre document derivat de l’esmentat servei seran incloses en els 
fitxers creats corresponents que es troben sota la responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.  

- D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, de 
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades personals que subministreu, inclosa la vostra adreça electrònica, 
s’inclouran en el fitxer automatitzat  corresponent i seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement 
de l’assumpte d’acord amb la política de protecció de dades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés. 
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament, o a altres 
administracions per a l’exercici de les mateixes competències, segons l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable. 
Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen adreçant-vos al Servei d’Atenció a la 
Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,  mitjançant instància genèrica al nostre web o bé per correu postal a l’adreça 
següent: Carretera de Ribes, 2 , 08520 – Les Franqueses del Vallès. Referència: Protecció de dades.    

 

     SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat d’ aquesta sol·licitud.  
     Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 
Tanmateix  podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
 

Signatura dels sol·licitants 
 
 
 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès,...........de..............................de 2019 



 

  
 

 

Documentació a presentar:  
 

1. Documentació obligatòria 
 

 Sol·licitud degudament emplenada, on totes les dades sol·licitades estiguin omplertes 
correctament i llegibles.  

 Signatures dels sol·licitants en l’apartat de declaració de la sol•licitud. 
 Original i fotocòpia DNI / NIE/ Passaport dels progenitors o tutors. 
 Original i fotocòpia Llibre de família (dels pares i fills menors de 25 anys i majors de 25 

anys amb discapacitat). 
 Certificat de Convivència. 
 Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca satisfet, entès com el del mes en curs o 

anterior a la convocatòria. (abril o maig). 
 Declaració jurada de béns i propietats signada per tota la unitat de convivència majors de 

16 anys.  
 Si es troben en actiu: Nòmines dels tres darrers mesos (febrer, març i abril) 
 Autònoms: declaració de renda  
 Vida laboral (es podrà extreure telemàticament si l’usuari té el número de afiliació a la 

Seguretat Social i el número de telèfon actualitzat a la base de dades)  
 En cas d’obtenir rentes o altres fonts d’ingressos: adjuntar el certificat de rentes/ingressos.  
 En el cas d’obtenir altres ingressos sense documentar: declaració formal d’ingressos 

 
2. Documentació complementària: 

 
              En cas de separació o divorci dels progenitors, presentar el document que escaigui:  

- Sentència judicial o divorci: si el progenitor obligat efectua el pagament de la pensió 
d’aliments o en custòdies compartides.  

- Denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments de la sentencia 
judicial de la separació o divorci. 

- Declaració formal d’ingressos feta pel progenitor que rep pensió d’aliments sense 
que hagi acord judicial de separació o divorci. 

- En cas que un dels pares o parella del pare/mare té fills d’altres parelles i paga una 
pensió, conveni regulador i rebut de pagament del darrer més.  

 Altres documents acreditatius. 
 En cas d’acolliment: Resolució de la DGAIA o de l’EAIA  

 
 

 Informació important:   
 
Les famílies que tinguin una resolució positiva de la beca, i no tinguin als infants 
escolaritzats en centres educatius dintre del territori de Les Franqueses del Vallès, hauran de 
presentar un pressupost per cada un dels beneficiaris on consti el nom de l’infant, l’import a 
pagar i el número de compte del centre per realitzar el pagament abans del dia 29/11/2019. 
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