AJUNTAMENT DE CARDONA
SERVEIS SOCIALS

Instància sol·licitud per acollir-se a les subvencions per a l’adquisició de llibres, material escolar,
llibre verd i/o reutilització i quota Ampa per al curs 2021/2022 impulsades des de l’Ajuntament
de Cardona
DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Adreça

Telèfon

Membres unitat familiar

Correu electrònic

Despesa total presentada

Observacions

EXPOSA
Estant informat de les bases reguladores dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs
2021/2022, aprovades per acord del Ple de la Corporació de data 3 de maig de 2018 per l’Ajuntament de Cardona,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 17 de maig de 2018 i la Convocatòria en règim de concurrència
competitiva aprovada per Junta de Govern Local, declara complir els requisits que s’exigeixen i entrega la
documentació requerida a tal efecte.
S’ADJUNTA
 Instància de sol·licitud correctament omplerta.
 DNI, NIE o passaport de la persona que signa la sol·licitud.
 Llibre de família.
 Justificant dels ingressos mensuals de la unitat familiar. En el cas de treballadors per compte aliena:
contracte de treball i sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral. En el cas de
treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social.
 Certificat de l’OTG o INEM que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la
unitat de convivència i de l’import de la prestació o, en el seu cas, certificat negatiu. Certificat de la targeta
d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en situació d’atur laboral.
 Justificació de despeses de l’habitatge: últim rebut de lloguer o de l’hipoteca.
 Altra documentació addicional: Títol de família nombrosa o monoparental, Certificat de l’ICASS (per
acreditar discapacitat física, psíquica o sensorial)...
 Resolució judicial en cas de separació o divorci.
 Declaració jurada d’ingressos de la unitat de convivència en cas de no poder justificar ingressos mensuals
d’alguna altra manera .
 Despeses de material escolar: rebuts de llibres, quota AMPA, material escolar...
 Número de compte corrent en el que efectuar l’ingrés de l’ajut (imprès normalitzat).
 Altra documentació:
SOL·LICITA

Que li sigui concedit l’ajut indicat

Signatura

Cardona,

de

de 2021

AJUNTAMENT DE CARDONA
SERVEIS SOCIALS

Jo, ____________________________amb DNI/NIE _________________afirmo:

-

l’autenticitat de totes les dades presentades

-

en el cas de ser beneficiari de l’ajut accepto les obligacions recollides en les Bases
aprovades per acord del Ple de la Corporació de data 3 de maig de 2018 per
l’Ajuntament de Cardona, publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 17
de maig de 2018 i la Convocatòria en règim de concurrència competitiva aprovada
per Junta de Govern Local el 28 d’agost de 2018 i que, en cas de disposar-ne,
presentaré tota aquella documentació exigida per a tramitar l’ajut.

Per a que així consti, signo la present sol∙licitud a Cardona, el

de

de 2021,

Signat:

D’acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat d’informació dels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament per al seu
tractament informàtic.
En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant
fotocòpia del DNI dirigint-se al Registre General de l’Ajuntament de Cardona.

AJUNTAMENT DE CARDONA
SERVEIS SOCIALS

DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS
Jo _______________________________________________________________________
amb DNI / NIE _____________________, i domicili a ______________________________
________________________________________________, a efectes d’acreditar els
ingressos de la unitat de convivència per a sol·licitar l’atorgament de subvencions per a
l’adquisició de llibres, material escolar, llibre verd i/o reutilització i quota Ampa per al curs
2021/2022, segons les Bases aprovades per acord del Ple de la Corporació de data 3 de
maig de 2018 per l’Ajuntament de Cardona, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
data 17 de maig de 2018 i la Convocatòria en règim de concurrència competitiva
aprovada per Junta de Govern Local.

DECLARO
PRIMER: No haver realitzat la Declaració sobre la Renda de les Persones Físiques
corresponents a l’any 2020 per no estar obligat/da en aplicació de la normativa
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, ni disposar de la
documentació requerida per justificar la situació econòmica.

SEGON, que els ingressos econòmics, per tots els conceptes, dels membres de la unitat de
convivència durant els darrers 6 mesos són de __________________ euros/mensuals.

A Cardona, el ____ de/d’ _________________ de 2021

Signat:

