
 
ÀREA D´ACCIÓ SOCIAL 
 

SOL.LICITUD D´AJUT MUNICIPAL DE CASAL-KMPUS D´ESTIU 2017 
 

Termini de presentació de les sol.licituds: del 8 al 19 de maig de 2017 (amdós inclosos) 
 

 
Nom i Cognom de la persona sol.licitant: __________________________________________________ 
DNI/NIE o PASSAPORT: ________________________________________________________________ 
Adreça: ______________________________________________________________________________ 
Municipi:  _____________________________________________ Codi Postal:____________________ 
Telèfon fix: ___________________________ Telèfon Mòbil: ___________________________________ 
Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

- Omplir les següents dades dels menors pels quals sol·licita AJUT MUNICIPAL DE CASALS-KMPUS D´ESTIU: 
 

 

Nom i Cognoms menor DNI/NIE 
Data 

naixement 

Curs 

escolar 
Centre escolar 

Municipi 

del centre 

escolar 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
(*) És imprescindible aportar document justificatiu de l´entitat que organitza el Casal-Kmpus d´Estiu conforme l´infant està inscrit. 
 
REQUISISTS: 

 
1. Poden sol·licitar ajuts escolars els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades, temporal o definitivament, 

dels menors pels quals es sol·licita l’ajut de llibres i material escolar. 

2. Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els menors empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en centres públics i privats 

concertats d’educació infantil, primària i secundària, amb necessitats socials i/o econòmiques. 

3. Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria. No 

s’admetran sol·licituds fora del termini establert ni amb mancances o deficiències de documentació requerida. 

DECLARO: 

• Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

• Que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud passarà per Junta de Govern 

Local, i per tant, són dades de caràcter públic tot i que restringit. 

• Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant dels òrgans de control de 

l’Administració per, si escau, verificar-ne les dades. 

Nom i cognoms de la persona sol·licitant: 

Signatura: 

 

Caldes d’Estrac, ___ de _____________________ de 2017. 
 

 

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades a la 

base de dades de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, 

llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de 

les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: 

oac@caldetes.cat o a la Plaça de la Vila, s/n, planta baixa – 08393 Caldes d’Estrac – Més informació a: www.caldetes.cat 



 


