
Annex 2. Imprès sol·licitud ajuts escolarització postobligatòria

AJUTS ESCOLARITZACIÓ POSTOBLIGATÒRIA  CURS 2018/19

Dades del / la sol.licitant :
Nom i cognoms:

Adreça: Núm: Pis-porta:

Població: CP: NIE/NIF:

Telèfon/s: Data naixement: Adreça electrònica:

Centre/ Institut curs 2017/18 Institut curs 2018/19 i localitat Tipus ensenyament  que cursarà
(BAT, Cicle, CAS..)

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2017 Empresa 

Signatura:

                                                  Col·laboren:



Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2017 Empresa 

Signatura:

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2017 Empresa 

Signatura:

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2017 Empresa 

Signatura:

                                                  Col·laboren:



Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2017 Empresa 

Signatura:

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL.LICITUD:

( ) Model normalitzat de sol·licitud.

( ) Certificat original de convivència actualitzat que acrediti la residència al municipi de Valls.

( ) Fotocòpia del llibre/s de família acompanyat de l'original.

( ) Certificat acadèmic d'haver aprovat el 100% els estudis el curs 2017/18 (o anteriors només per
a la convocatòria de setembre)

( ) Còpia, acompanyada de l'original de la declaració de la renda corresponent al darrer any fiscal,
o certificats demostratius de la totalitat d'ingressos del nucli familiar.

( ) Família monoparental: còpia de la sentència de separació o divorci amb el conveni regulador
i/o targeta de família monoparental.

( ) En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o, en cas de canvi de la situació
econòmica caldrà acompanyar la següent documentació:

- Certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), positiu o negatiu d'ingressos.
- Justificant de les pensions actuals.
- Fotocòpia dels contractes temporals i nòmines corresponents.
- Informe de vida laboral. 
- Altres.

( ) Còpia del resguard de la matrícula en cas que els estudis es realitzin en un altre municipi.

                                                  Col·laboren:



AVÍS LEGAL

Les seves dades  de caràcter personal s’incorporaran en els fitxers automatitzats de Càritas i Fundació Ciutat de Valls i només es

podran utilitzar per deliberar sobre la concessió de l'ajut i realitzar el seguiment del manteniment de les condicions de beneficiari.  La

persona afectada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Ajuntament de Valls indicant en el seu

títol: "Tutela de drets LOPD".

Valls, ..... de ......................... de 2018

Sg. El/la sol·licitant

                                                  Col·laboren:


