ANNEX 2
Sol·licitud d’ajuts de menjador (2019-2020)
Motius socioeconòmics

Motius de desplaçament

Codi de la sol·licitud: ________________

Dades de la persona sol·licitant
1rllinatge __________________________

2n llinatge ________________________________

Nom ___________________________________

NIF/NIE_______________________________

Telèfon ____________________Dom icili__________________________________________________________
M unicipi________________________CP ___________
Alumnes per als quals se sol·licita l’ajut
Nom
1r llinatge

Membres de la unitat familiar
1r llinatge
2n llinatge

2n llinatge

Nom

NIE/NIF

Parentiu1
pare
m are
alum ne/a

1

Indicau: germà, germana, avi, àvia

Documentació que s’ha d’aportar en totes les sol·licituds:
NIF/NIE de totselsm em bresfam iliars
Còpia delllibre de fam ília
Certificatde convivència
En elcasd’alum nesvíctim esde violència de gènere,la docum entació justificativa d’aquesta situació
Marcau l’opció triada

Puntuació a la qual es vol optar
Nivellde renda
Infanten acollim ent
M em bre de la unitatfam iliaram b
discapacitat
Fam ília nom brosa
Fam ília m onoparental
Tenirm ésd’un infantescolaritzatalcentre
que faciúsdelm enjador
Desatenció o m altractam ent
Situacionsde risc
Dificultatsen l’atenció perm otiusde
disponibilitatdelstutors

Documentació que cal aportar
Certificatdeldirectordelcentre d’acollim ento de
l’òrgan com petent
Certificatde discapacitat
Carnetde fam ília nom brosa vigent
Docum entació acreditativa de la m onoparentalitat
Certificatde ServeisSocials
Altres:__________________________________

Important: no oblideu marcar les opcions a les quals es vol optar de cara a la puntuació, així com la documentació
aportada. Només es tindran en compte les opcions marcades i amb la documentació corresponent.

Altra documentació que acrediti alguna causa de les indicades a la convocatòria

Autorització de gestió de l’ajut
D’acord am b elque disposa l’apartat novè de la Resolució delconseller d’Educació iUniversitat per la
qualesconvoquen ajutsindividualitzatsde m enjadorperalsalum nesque cursen estudis no universitaris
durant elcurs 2019-2020,icom a persona beneficiària dels ajuts de m enjador escolar atorgats per la
Conselleria d’Educació iUniversitat,
AUTORITZ:
El centre indicat perquè gestioni la quantitat rebuda en concepte d’ajuts de m enjador escolar
corresponentalcursescolar2019-2020.

[rúbrica]

Declaració responsable
Sota la m eva responsabilitat,en relació am b elprocedim ent pelquales convoquen ajuts de m enjador
perals alum nes que cursen estudis als centres docents no universitaris durantelcurs escolar2019-2020
convocatsperla Resolució delconsellerd’Educació iUniversitatde dia 16 de m aig de 2019,
DECLAR:
Que conec ino he incorreguten cap delsupòsitsde prohibició perserbeneficiariprevistsa l’article 10 del
Decretlegislatiu 2/2005,de 28 de desem bre,pelquals’aprova eltextrefósde la Lleide subvencions.
[rúbrica]

Autorització per obtenir les dades fiscals
Lespersonessegüents
1r llinatge

2n llinatge

Nom

NIE/NIF

Signatura

autoritzen la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè obtingui el
corresponent certificat d’ingressos de l’Agència Tributària a l’efecte d’elaborarelbarem perals ajuts de
m enjadordelcurs2019-2020.
__________________,___ d________________ de 2019
[rúbrica]

[segelldelcentre]

EXEMPLAR PER AL CENTRE EDUCATIU

