CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DELS SERVEIS ESCOLARS DE
MENJADOR I TRANSPORT.
CURS 2017-2018
SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DE MENJADOR

SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT I PLAÇA DE TRANSPORT
EXPEDICIONS:

Anada i tornada

Anada
Tornada

PARADA:
AUTORITZACIÓ PER AL LLIURAMENT DE L'ALUMNE/A:

FOTOGRAFIA
Persona/es designada/es per recollir l'alumne/a:
Nom:
Parentiu:
Telèfon:

Per al carnet
de transport

Nom:
Parentiu:
Telèfon:
Autorització a l'alumne/a a tornar sol a casa.

ALUMNE/A
COGNOMS I NOM:

DNI/NIE

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT (PARE/MARE/TUTOR-A)
COGNOMS I NOM:

DNI/NIE:

DADES DEL DOMICILI FAMILIAR
TELÈFON:
NOM DE LA VIA:
CODI POSTAL:

NÚM:PIS/PORTA/ESCALA:
POBLACIÓ:

DADES ACADÈMIQUES (CURS 2017-2018)
CURS ESCOLAR:

NOM DEL CENTRE:

LOCALITAT:

CODI IDALU (1):
(1) Idalu: És el codi identificador que el Departament d'Ensenyament assigna a cada alumne. En cas de no conèixe'l, la família pot demanarlo al centre.

SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD

(nom i cognoms del pare/mare/tutor/a de l'alumne/a)
declara/en sota la seva responsabilitat que:
1. Les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.
2. En cas d'obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedent d'altres administracions, persones o entitats públiques o
privades, ho haurà/an de comunicar al Consell Comarcal del Ripollès, que, si escau, efectuarà la corresponent reducció
per tal que la totalitat dels ajuts no superi el cost del servei.
3. Està/an assabentat/s que la falsedat, la inexactitud o l'ocultació de les dades declarades podrà comportar la
denegació i revocació de la gratuïtat del servei escolar de menjador.
4. Autoritzo al Consell Comarcal del Ripollès a sol·licitar les meves dades de convicència a l'ajuntament del municipi
on estic empadronat/ada.
,

de

de 20….

Signatura

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
(LleiINSTRUCCIONS
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics)

1.Documentació.
A la sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència. En cas de no aportarlo, el Consell el demanarà a l’Ajuntament corresponent. (Amb la signatura
de la sol·licitud s’autoritza al Consell a sol·licitar el volant de convivència
directament a l’Ajuntament corresponent.)
En cas de NO autoritzar al Consell, s’haurà de fer constar expressament.
En aquelles famílies que hi hagi una separació o divorci, s’haurà d’aportar la
sentència judicial.
2.Llocs de presentació.
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la Seu electrònica a la pàgina
www.ccripolles.cat. o a la seu del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés,
22, 17500-Ripoll) presencialment o per correu ordinari.
També es podran presentar als centres escolars en què l’alumne o alumna
tingui reserva de plaça per al curs 2017-2018.
3. Servei de suport.
Si us cal ajuda per emplenar la sol·licitud podeu concertar visita amb el
servei ·d’Ensenyament de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell
Comarcal. Telèfon :972 70 32 11
4.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)

