SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DELS SERVEIS DE MENJADOR I
TRANSPORT OBLIGATORI CURS 2018-2019
DADES ALUMNE/A

COGNOMS I NOM ALUMNE/A:
DOMICILI:
CODI POSTAL:
POBLACIÓ:
NOM DEL CENTRE ESCOLAR:
CURS:
DNI/NIE:
IDALU:

(el podeu sol·licitar al centre)

DADES DEL SOL·LICITANT

COGNOMS I NOM PARE/MARE/TUTOR LEGAL:
DNI/NIE:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
TELÈFON:

DADES DEL SERVEI
MENJADOR:
Tots els dies

Custodia compartida (*)

TRANSPORT: marcant aquesta casella accepto les pautes de transport escolar que es troben aquí.
(www.ripolles.cat/ensenyament)
Tots els dies

Custodia compartida (*)

(*) Aquestes situacions s’han de justificar amb la
documentació que correspongui.

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:
AUTORITZACIÓ A L’ALUMNE/A PER TORNAR SOL A CASA (a partir de 2n de primària)
PERSONA DESIGNADA PER RECOLLIR ALUMNE/A
NOM:

NOM:

PARENTIU:
TELÈFON:

PARENTIU:
TELÈFON:

______________________________________________________________
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
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DECLARACIÓ I SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD
DECLARO QUE :
-Les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.
-Autoritzo al Consell Comarcal del Ripollès a sol·licitar les meves dades de convivència a
l’Ajuntament del municipi on estic empadronat/ada.
-En cas d’obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedent d’altres administracions,
persones o entitats públiques o privades, ho hauré de comunicar al Consell Comarcal del
Ripollès, el qual, si escau, efectuarà la corresponent reducció.
-Estic assabentat que la falsedat, la inexactitud o l’ocultació de les dades declarades podrà
comportar la denegació i revocació de la gratuïtat del servei.
-M’obligo a comunicar a la subàrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès, qualsevol
canvi de circumstàncies personals descrites.
Data i signatura
(només serà necessària per la presentació en paper)

En aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Consell Comarcal
del Ripollès informa, que amb la signatura d’aquesta sol·licitud, accepteu:
1r.Les dades de caràcter personal que s’han facilitat en aquest imprès s’incloguin en el Fitxer Serveis municipals, del qual n’és
responsable el Consell Comarcal del Ripollès, amb la finalitat d’atorgar o denegar l’ajut de menjador escolar.
2n.Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades subministrades, adreçantse a la persona titular del Departament de Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès (carrer Progrés 22, 17.500 – Ripoll).
3r.Les dades de caràcter personal facilitades es poden cedir o comunicar a una altra administració pública en els supòsits
previstos a l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Fora
d’aquests supòsits, i sempre que no es tracti dels casos regulats en l’article 11 de la Llei 15/1999, caldrà per a fer-ho el
consentiment de la persona interessada.
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INSTRUCCIONS

1. Complimentació de la sol·licitud
-És recomanable 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.
-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 2018-2019.
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 9 a 12h 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)

