SOL∙LICITUD DE GRATUÏTAT DELS SERVEIS DE MENJADOR
TRANSPORT OBLIGATORI CURS 2019‐2020
DADES BÀSIQUES I DEL REPRESENTANT LEGAL

( Cal que totes les dades estiguin actualitzades)

COGNOMS PARE/MARE/TUTOR LEGAL

NOM PARE/MARE/TUTOR LEGAL

NIF/NIE

ADREÇA FAMILIAR

POBLACIÓ

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

TELÈFON MÒBIL A EFECTES DE NOTIFICACIÓ ELECTRONICA

DADES DE L'ALUMNAT SOL.LICITANT
Alumne 1

Centre escolar:

IDALU*

COGNOMS ALUMNE/A

NIF/NIE

DATA NAIXEMENT

DADES DEL SERVEI SOL∙LICITAT

-NOM ALUMNE/A

Nivell Curs 2019‐20

Telèfon 1

Telèfon 2

Podran quedar pendents les sol.licitdus sense signar o que manqui la documentació indispensable.

MENJADOR
Tots els dies

TRANSPORT:

Custòdia compartida (**), quins dies:

Tots els dies
Anada
Població:

www.ripolles.cat/ensenyament

Marcant aquesta casella accepto les pautes de transport escolar que es troben aquí:

Custòdia compartida (**), quins dies:
Tornada

Anada i tornada

-

Parada sol∙licitada:
‐ En cas de sol∙licitar servei de transport caldrà adjuntar una fotografia de carnet de l'alumne/a.
‐ En cas de presentació electrònica s'accepten formats digitals (jpg,pdf,..)

AUTORITZACIÓ PER AL LLIURAMENT DE L'ALUMNE/A:
AUTORITZO A L'ALUMNE/A PER TORNAR SOL A CASA, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT (a partir de 2n de primària)
PERSONA DESIGNADA PER RECOLLIR L'ALUMNE/A (major de 18 anys) :
NOM I COGNOMS

PARENTIU

TELÈFON

NOM I COGNOMS

PARENTIU

TELÈFON

* IDALU : Codi indentificador de l'alumne/a. Si no el desconeixeu cal que el sol∙liciteu al centre escolar
* * Aquestes situacions s'han de justificar amb la documentaió que correspongui

Consell Comarcal del Ripollès ∙ NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 ∙ 17500 Ripoll ∙ ripolles.cat ∙ 972 70 32 11 ∙ FAX 972 70 26 54 ∙ ccripolles@ripolles.cat

ALTRES DADES DE RELLEVÀNCIA
Dades que cal fer constar , que puguin ser rellevants per algun dels serveis sol∙licitats. Per exemple: al∙lèrgies, discapacitats, separació dels
progenitors…

Autoritzo l'enviament de notificacions electròniques del CC per tot allò que faci referència als actes administratius del servei de transport escolar.
SI

NO

DECLARACIÓ I SIGNATURA DE LA SOL∙LICITUD
DECLARO QUE:
‐ Que accepto les bases integres de la convocatòria per la qual sol.licito l'ajut.
‐ Que totes les dades incorporades a la present són certes i quedo assabentat que la falsetat, la inexactitud o ocultació de les dades
declarades podrà comportar la denegació o revocació de l'ajut.
‐ La documentació no aportada a la sol.licitud ja consta en poder d'aquesta administració i no ha sofert cap canvi en els últims 5
anys.
‐ En cas d'obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedent d'altres administracions, persones o entitats públiques o privades,
ho comunicaré al Consell Comarcal del Ripollès, per tal que, si escau, efectuï la corresponent reducció per tal que la totalitat dels
ajuts no superi el cost total del servei.
‐ Comunicaré al servei d'ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès qualsevol canvi de circumstàncies personals descrites.
‐ Autoritzo al CCR a consultar i/o sol.licitar les dades i documents que han estat elaborats per qualsevol administració i/o
organismes públics o que han estat aportats per l'interessat a qualsevol administració i/o organismes públics i que siguin necessaris
per fomalitzar la sol.licitud.
‐ Que soc coneixedor/a que el Consell Comarcal enviarà la informació de les dades de l'ajut concedit a l'agència Tributària als
efectes fiscals que corresponguin, i també a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
SIGNATURA I DATA

D’acord el que estableix la legislació de protecció de dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat
del Consell Comarcal del Ripollès per tal de gestionar l'ajut sol∙licitat. Per a mes informació podeu consultar la nostra política de privacitat a
http://ripolles.cat/avis‐legal/.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del
Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica del
Consell (https://seu‐e.cat/web/ccripolles).

Consell Comarcal del Ripollès ∙ NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 ∙ 17500 Ripoll ∙ ripolles.cat ∙ 972 70 32 11 ∙ FAX 972 70 26 54 ∙ ccripolles@ripolles.cat

INSTRUCCIONS
1. Complimentació de la sol·licitud
-Cal que els alumnes disposin de DNI o NIE i que aquest camp sigui omplert en el
model de sol·licitud.
-En cas de no conèixer el codi IDALU (codi identificador de l’alumne/a) es pot sol·licitar al
centre.
-Pel que fa l’autorització per al lliurament de l’alumne/a només es podrà marcar la casella
perquè l’alumne/a torni sol/a a casa a partir de segon de primària. En cas contrari serà
obligatori designar una persona responsable, major d’edat.
-En cas que la sol·licitud es presenti en paper, serà necessària la signatura de la sol·licitud. En
cas que es presenti per via electrònica, la identificació digital en l’inici del tràmit actuarà com
a signatura.
2.Documentació.
Per l’atorgament d’aquesta gratuïtat el Consell Comarcal haurà de comprovar
l’empadronament de l’alumne/a. Amb la signatura de la sol·licitud s’autoritza al Consell a
sol·licitar el volant de convivència directament a l’Ajuntament corresponent.
Les famílies amb custòdia compartida hauran d’aportar la documentació que acrediti la
situació familiar.
En cas de sol·licitud de transport caldrà adjuntar una fotografia de carnet de l’alumne/a. En cas
de presentació electrònica aquesta haurà de tenir format digital (jpg,pdf,...)
3.Llocs de presentació.
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la Seu electrònica a la pàgina www.ripolles.cat.
o presencialment a la seu del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés, 22, 17500-Ripoll) o per
correu ordinari.
També es podran presentar en paper als centres escolars en què l’alumne o alumna tingui
reserva de plaça per al curs 2019-2020.
4. Servei de suport.
Si us cal ajuda per emplenar o tramitar la sol·licitud podeu concertar visita amb el servei
d’Ensenyament de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal, o bé trucar al telèfon
972 70 32 11 en l’horari següent: De dilluns a divendres de 12 a 15h i els dimarts de 16 a 19h
5.Nota important.
El Consell Comarcal, de conformitat amb la legislació vigent, farà la comunicació d’ajuts
atorgats a l’Agència Tributària en la corresponent declaració anual d’operacions amb
terceres persones (model 347)

