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SOL·LICITUD D’AJUT MUNICIPAL DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 
2020-2021 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF 

Adreça 

Població Codi Postal 

Telèfon Telèfon mòbil Adreça electrònica 

SOL·LICITO 

La concessió d’un ajut econòmic per a llibres i material escolar. 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

 Fotocòpia DNI, NIE o passaport del sol·licitant i de l’infant beneficiari

 Fotocòpia del llibre de família

 Volant de convivència

 Fotocòpia de la matrícula dels estudis que està cursant

DADES 

Nom i cognoms menor 
Data 

naixement 
DNI/NIE Centre escolar 

1 

2 

3 

4 
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REQUISITS: 

1.- Poden sol·licitar ajuts escolars els pares, mares, els tutors legals o les persones encarregades, 
temporalment o definitivament, dels menors  quals es sol·licita l’ajut de llibres i material escolar. 

2.- Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els menors que visquin i estiguin empadronats a Fonollosa i 
escolaritzats en un dels centres de referència del municipi: Llar d’infants municipal Rexics, CEIP Sant 
Jordi de Fonollosa, IES Quercus o SINS Cardeneri i AMPANS. 

3.- Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en 
aquesta convocatòria. No s’admetran sol·licituds fora del termini establert ni amb mancances o 
deficiències de documentació requerida. 

DECLARO: 

La persona sotasignat DECLARA: 

1.- Que no ha demanat ni obtingut cap altre ajut pel mateix concepte, afegir declaració responsable. 

2.- Que reuneix i accepta les següents condicions: 

La comprovació d’altres ingressos relacionats amb la sol·licitud, seran causa de no atorgament de 
l’ajut. 
El fet de reunir tots els requisits no genera cap dret d’obtenció d’ajut, ja que dependrà del nombre 
de sol·licituds rebudes i dels recursos disponibles. 
El fet de no lliurar tota la documentació requerida en els terminis establerts (15 dies des de la 
sol·licitud escrita) es causa de desestimació de la sol·licitud. 

3.- Que totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud són absolutament certes, i que es poden 
demostrar amb els documents que s’aporten. 

Que autoritzo a l’Ajuntament de Fonollosa perquè pugui consultar les dades que siguin necessàries 
per tal de comprovar la veracitat d’aquestes dades. 

4.- I, Autoritzo a l’Ajuntament de Fonollosa per a que pugui dur a terme la notificació electrònica de 
tots els actes d’aquest procediment, de conformitat amb allò que estableix la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Signatura 

Fonollosa   de    de 2020 
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D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes 
dades, s’informa: 

Responsable del 
tractament 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
Carrer de l’Església, s/n 
08259 FONOLLOSA 

Dades de contacte 
del delegat de 
protecció de dades 

Per a fer consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: 

fonollosa@fonollosa.cat 
C/Església, s/n 08259 FONOLLOSA 
Tel.93.836.60.05 

Finalitat del 
tractament 

Poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari complint amb les condicions 
de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 

Temps de 
conservació 

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 

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. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de  
la Seu electrònica www.fonollosa.cat o presencialment al Registre de 
l’Ajuntament, carrer Església, s/n. 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota 
persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una 
autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva 
residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera 
que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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