
SOL·LICITUD AJUTS   D’ACTIVITATS   D’ESTIU 2023 i EXTRAESCOLARS 2023-2024  

Dades del/la sol·licitant (pare, mare, tutor legal): 

 

Nom dels infants pels quals es sol·licita beca                                Data de             Sexe       Beca         Beca
(edat compresa entre els 3 i 18 anys)                                                                 naixement         (M/F/NB)     Estiu    Extraescolar

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 segons la Normativa de concessió d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives,
culturals o socials de Les Franqueses del Vallès, els infants hauran de ser sol·licitants de casals d’estiu i activitats extraescolars organitzats i/o
sota la supervisió del Patronat d’Esports i/o el patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut i fer una sola activitat amb les casuístiques que
es relacionen anteriorment.

- 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

- D’acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 del Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i
d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les
dades de caràcter personal que ens heu facilitat lliure i  expressament, seran tractades amb l’única finalitat de gestionar la tramitació de la
sol·licitud d’ajuts educació escolar del curs 2023-2024, en l’àmbit de les funcions pròpies de l’àrea de Polítiques Socials. 

         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 seran cedides a persones jurídiques públiques o privades  relacionades amb aquesta convocatòria
d’ajuts. 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 del/la sol·licitant:

Les Franqueses del Vallès,...........de..............................de 2023

Carretera de Ribes, 2 – 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 467 676 - Fax. 938 467 767 - ajuntament@lesfranqueses.cat - www.lesfranqueses.cat

Presentació del 13 al 26 de març de 2023

Nom i cognoms del/la sol·licitant: ___________________________________________DNI/NIE ________________

Adreça familiar: ________________________________________________________________________

Número de membres a la família:________ Telèfons:___________________________________________

Adreça de correu electrònic @: ____________________________________________________________

        Disposo de rebut de lloguer o hipoteca de febrer de 2023

         (En cas de no disposar-ne, s’haurà d’omplir l’annex 1 indicant la situació concreta)

        Sóc beneficiari/a de la Renda Garantida de Ciutadania

1. __________________________________________    __________     ____                        
2. __________________________________________    __________     ____                    
3. __________________________________________    __________     ____  
4. __________________________________________    __________     ____  
5. __________________________________________    __________     ____ 

mailto:aj.franqueses@lesfranqueses.cat
mailto:delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat
http://www.lesfranqueses.cat/


FULL DECLARACIÓ JURADA   DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR  

Jo,____________________________________________________________,amb DNI/NIE/Passaport/_______________,

Jo,____________________________________________________________,amb DNI/NIE/Passaport/_______________,

Jo,____________________________________________________________,amb DNI/NIE/Passaport/_______________,

Jo,____________________________________________________________,amb DNI/NIE/Passaport/_______________,

I que vivim al carrer _____________________________________________________________, núm. _____, pis _______ 

de les Franqueses del Vallès,

declarem:

     Que no percebem cap altre ingrés ni tenim cap més propietat que les ja indicades a la sol·licitud.                  

Que jo _______________________________________________ rebo ingressos per import de _________ € mensuals,

que no puc justificar i que provenen de ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

Que no presentem rebut de lloguer o hipoteca atès que no tenim aquesta despesa.

Que____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

Estem informats que la falsedat o ocultació de dades consignades en la sol·licitud i/o declarades als professionals de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallés és motiu de cancel·lació de la sol·licitud i podria deixar sense efecte l’ajut.   

Autoritzem,  LLIURE  i  EXPRESSAMENT,  que  les  nostres  dades  personals  siguin  tractades  amb  l’única  finalitat
d’aquesta sol·licitud, de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals.

Autoritzem, LLIURE i EXPRESSAMENT, a que les  nostres dades personals i dels  nostres fills/es, o qualsevol altre
document derivat de l’esmentat servei  siguin cedides a persones jurídiques públiques o privades relacionades amb
aquesta convocatòria d’ajuts i incloses en els fitxers creats corresponents que es troben sota la responsabilitat del
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-nos a l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 

Autoritzem, LLIURE i EXPRESSAMENT, a que en cas que en la propera convocatòria d’ajuts D’ACTIVITATS D’ESTIU I
EXTRAESCOLARS  es  pugui  renovar  automàticament  (mitjançant  un  sistema  de  SMS  certificat  o  equivalent),
l’Ajuntament pugui reutilitzar la documentació aportada o autoritzada al seu ús en la convocatòria per  l’any vinent. 

En cas de no estar d’acord marqueu la casella següent:
Ens oposem a la reutilització de les dades aportades per a la següent convocatòria.

I per què així consti, signem tots els majors de 16 anys de la unitat familiar:

Sol·licitant Membre 2 Membre 3 Membre 4

Les Franqueses del Vallès, a _____ de _______________ de 2023
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