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Ajuntament 
Sant Pere de Ribes 

 

SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 

Curs escolar 2016/17 

 

Dades de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal) 

Nom: Cognoms: 

 

NIF / NIE:  Telèfon fix:  Telèfon mòbil: 

 

Adreça (Nom de la via, carrer, plaça):  

Núm. :  Pis: Porta:  

Població: CP:  

 

Adreça electrònica (e-mail):  

 
Alumne/s beneficiari/s 

Nom Cognoms Data naixement Centre educatiu 

    

    

    

    

    

 
Situació familiar (persones que formen part de la unitat familiar): 

Nom Cognoms Data naixement 
Relació amb 

l’alumne 
Situació 
laboral 
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Les persones que consten i signen aquest full 
 

 Nom i cognoms DNI/NIE Signatura 

   

   

   

   

   

 

DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

1. Que són coneixedores de les Bases per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar 

curs 2016-2017, així com també de la convocatòria aprovada.  

2. Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queden assabentats que 
la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció 
i/o de l’ajut/s. 

3. A fi de verificar tot allò declarat a la sol·licitud, i es pugui comprovar l’adequat compliment de totes les 
condicions necessàries per a l’accés a la subvenció/ajuda sol·licitada i les prohibicions i limitacions 
imposades per la legislació,  

� AUTORITZEN a l’Administració a: 

□ Sol·licitar al Consell Comarcal del Garraf la informació de la Renda de la meva unitat, d’acord 
 amb la documentació presentada per obtenir un ajut individual de menjador escolar, pel curs 
 2016 – 2017, si és el cas. 

□ Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost sobre la 
 Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar, 
 presentada en període voluntari, i si s’escau, de les declaracions complementàries o 
 rectificades presentades fora del període. 

□ En cas de ser pensionista: Comprovar a l’INSS les prestacions públiques (pensions). 

□ En cas d’estar en situació d’atur: Consultar al SOC el certificat de demandant d’ocupació i el 
 certificat perceptor de prestacions. 

 

� DENEGUEN expressament el seu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa 

 aquestes dades. Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud ha d’estar 
 complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció 
 de les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de 
 subvenció, a no ser que la persona sol·licitant aporti personalment i adjunti a aquest formulari 
 totes les certificacions corresponents. 

 

Sant Pere de Ribes, ......... d .............................. de ........... 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (Marcar amb una X): 

 

� En tots els casos: 

� Document del centre educatiu on s’indiqui que l’alumne pel que se li demana la beca està 
 matriculat en el curs corresponent, així com el sistema de pagament de l’ajut. 

 (Pag. 4/6 d’aquest formulari).  

� Fotocòpia del/s Llibre/s de família on constin tots els membres de la unitat familiar. 

� Còpia de la/es Declaració/ons de Renda del 2015 de la unitat familiar.  

(En el període de valoració de les sol·licituds en convocatòria ordinària, la Declaració de Renda de l’any anterior no està 
disponible per a ésser consultada per VIA OBERTA, per aquest motiu es demana que s’aporti una còpia). 

� En cas de separació o divorci dels progenitors, conveni regulador o sentència de divorci. 

� Si algun dels membres de la unitat familiar és beneficiari d’una RMI, cal acreditar-ho amb el 
 certificat corresponent. 

 

� Si no s’ha fet la Declaració de Renda del 2015, i: 

 

S’ha signat l’autorització  

per consultar VIA OBERTA: 
□ Declaració jurada relativa als ingressos de la unitat familiar, 

segons formulari (Pag. 5/6 d’aquest formulari) 

  

 

 

S’ha denegat l’autorització 

per consultar VIA OBERTA: 

□ Certificat d’ingressos obtinguts l’any anterior per rendiments 
del treball. 

□ Informe de Vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat 
Social 

□ Jubilats / pensionistes: acreditació de la pensió / prestació que 
cobren. 

□ En cas d’estar aturat, certificat acreditatiu del SOC , on consti si 
rep prestació i la quantitat i duració de la mateixa. 

□ Declaració jurada relativa als ingressos de la unitat familiar, 
segons formulari (Pag. 5/6 d’aquest formulari). 
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 (A emplenar pel centre educatiu) 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 

Curs escolar 2016/17 
 

 

Centre docent:  ............................................................................................................................ 
 
 
FAIG CONSTAR 
 
Que En/ Na  ................................................................................................................................. 
està matriculat al curs de ................................. 
 
i que  la quota de llibres i materials per aquest curs és de  .............................. €  als efectes de 
presentar una petició de beca a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.  
 
Cas de que sigui concedida la beca, el pagament de l’ajut s’ha d’efectuar a  
 
(escola, centre, AMPA, ...) .............................................................. 
NIF................................................................................................... 
Adreça ............................................................................................ 
Població........................................................................................... 
 
És necessari realitzar un pagament per participar en el projecte de socialització de llibres?   

S I     NO 

 

Si la resposta és S I   indicar la quantitat .......................... € 

En cas d’obtenir un ajut per aquest concepte, si el proveïdor és diferent del que subministra 
el llibres, cal fer-ho constar a continuació : 
 
(escola, centre, AMPA, ...) .............................................................. 
NIF................................................................................................... 
Adreça ............................................................................................ 
Població........................................................................................... 
 
 
Sant Pere de Ribes, a        d                                    de 2016 
 
El representant del centre educatiu, 
 
 
 
Nom: ................................................ 
DNI: ................................................. 
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 

Curs escolar 2016/17 

 
 

DECLARACIÓ JURADA 
 
En/Na .......................................................................................  amb DNI ................................... 
Tutor/a legal de ........................................................................................................................... 
amb domicili a ............................................................................................................................. 
de la població de .......................................................................................................................... 
mòbil 1 ........................................ mòbil 2 .................................        tel. fix ............................ 
 
 
DECLARO sota jurament o promesa, 
 
 

� Que cap membre de la unitat familiar no ha fet la Declaració de Renda de l’any 2015. 

 

� Que els ingressos de la unitat familiar durant l’any 2015 han estat inferiors a 18.000,00 €, 
 a efectes de poder acreditar el llindar de renda per al tram garantit d’ajut del 75% del 
 cost dels llibres i materials escolars. 

 

� Altres circumstàncies: ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

 
 
Sant Pere de Ribes, .............. d ........................................ de 2016 
 

(signatura) 
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ANNEX (Informació d’interès) 
 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 

Curs escolar 2016/17 

 
 
Període de peticions: 

Període ordinari:  Del 21 de juny al 22 de juliol de 2016 
Període extraordinari: Només per a aquells alumnes que s’hagin incorporat als centres per matrícula viva. 
 

Procediment de Tramitació: 

Les sol·licituds s’han de presentar a les OAC’s, durant el període que s’estableixi en la convocatòria: 

• OAC Ribes  Masia Can Puig, c/ Major 110. 
  De dilluns a divendres de 8’30 h a 14:00 h.  Dilluns i dimecres de 16 a 19 h. 

• OAC les Roquetes  Pl. de la Vinya d’en Petaca s/n.  
De dilluns a divendres de 8’30 h a 14:00 h. Dimarts i dijous de 16 a 19 h. 

( Del 15 de juliol al 15 de setembre, l’OAC tanca per les tardes. S’aconsella consultar el calendari de tardes i 
festius de les OAC’s publicat al web municipal: www.santperederibes.cat ) 
 

En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació necessària, el Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes reclamarà a la persona sol·licitant la seva aportació, la qual disposarà d’un 
termini màxim de 3 dies per lliurar-la a l’OAC, a comptar des de l’endemà de la corresponent recepció del 
requeriment per mitjà de correu electrònic (si han indicat l’adreça electrònica) o correu ordinari (si no disposem 
d’adreça electrònica), en cas contrari serà causa de DESESTIMACIÓ de la sol·licitud. 
 
 
 


