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CONSELL COMARCAL 

DE LES GARRIGUES 

 AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR I/O DESPLAÇAMENT PER RAONS SOCIOECONÒMIQUES 
CURS 2010/2011 

 
Cal tenir en compte: 

1. La sol·licitud consta de tres parts: la valoració econòmica, la valoració familiar i la valoració 
social. En la valoració econòmica es té en compte els dipòsits bancaris (un màxim de 
3.951,87€) i els ingressos mensuals nets per càpita (un màxim de 303,94€). En el cas que es 
superin els barems establert es desestimarà l’ajut. I si no es supera els barems econòmics es 
procedirà a valorar la situació familiar i social. 

2. La primera part de la sol·licitud (fitxa de dades personals) la podreu trobar al vostre centre 
educatiu, ajuntament  i/o Consell Comarcal de les Garrigues. Juntament amb aquesta és 
necessari aportar la documentació general i, si s’escau, la documentació específica. En el cas 
queCal presentar-ho al Consell Comarcal de les Garrigues o a l’ajuntament de la població dins 
el termini establert. 

3. El termini de presentació de les sol·licituds comença el 26 d’abril i finalitza el 14 de maig de 
2010.  

4. Posteriorment la família sol·licitant de l’ajut rebrà una carta per desestimar l’ajut per superar els 
barems econòmics o per citar-la a una entrevista amb l’educadora social per poder valorar la 
situació familiar i social. 

5. Les bases de la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar per raons 
socioeconòmiqes es poden trobar al Consell Comarcal de les Garrigues. 

6. L’ajut atorgat té vigència màxima d’un curs anual. És necessari presentar una nova sol·licitud 
cada curs escolar. 

 
DOCUMENTACIÓ GENERAL 

a) Documentació personal:*  
 Fotocòpia del carnet d’identitat de tots els membres de la família. 
 Fotocòpia del llibre de família. 
 Certificat de convivència de l’ajuntament. ( en cas d’autoritzar al Consell Comarcal a consultar les 

seves dades a l’ajuntament no caldrà aportar aquesta documentació. 
b) Documentació econòmica:  caràcter obligatori de presentació 

 Fotocòpia dels últims 6 fulls de salari, o certificat d’ingressos de l’empresa; en el seu defecte, 
declaració jurada d’ingressos del sol·licitant i de qualsevol membre de la família major de 16 anys. 

 Fotocòpia dels justificants de: pensions, atur, ajuda familiar, etc. de qualsevol membre de la família 
major de 16 anys. 

 Fotocòpia de la última declaració de la renta. 
 Certificat del saldo a 31/12/2009 de totes les llibretes bancàries. 
 Fotocòpia del rebut de lloguer o préstecs hipotecaris 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 
 Fotocòpia del títol de família nombrosa. 
 Resolució d’acolliment i/o adopció  
 Informe mèdics actualitzats 
 Reconeixement del grau de disminució per l’ICASS 
 Conveni de separació i/o divorci 
 Rebut de crèdits bancaris 

                                                 
* En el cas d’haver presentat  documentació personal al Consell Comarcal de les Garrigues en exercicis anteriors, 
reomplir l’apartat 4 de la sol·licitud.  
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CONSELL COMARCAL 

DE LES GARRIGUES 

 
 
 
 
SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR I/O DESPLAÇAMENT PER A 
NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES.  CURS 20010/2011 
 
DADES DE L’ALUMNE 
 
NOM I COGNOM............................................................................................................................................. 
DATA DE NAIXEMENT................................................................................................................................... 
ADREÇA.......................................................................................................................................................... 
POBLACIÓ...................................................................................................................................................... 
CURS.............................................................................................................................................................. 
CENTRE ESCOLAR........................................................................................................................................ 
TELÈFONS DE CONTACTE........................................................................................................................... 
 
 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
DOCUMENTACIÓ GENERAL 

c) Documentació personal:†  
 

 Fotocòpia del carnet d’identitat de tots els membres de la família. 
 Fotocòpia del llibre de família. 
 Certificat de convivència. (En cas d’autoritzar al Consell Comarcal de consultar les seves dades a 

l’ajuntament no caldrà aportar aquesta documentació.) si autoritza marqui la casella □ 
 

d) Documentació econòmica:  caràcter obligatori de presentació. 
 

 Fotocòpia dels últims 6 fulls de salari, o certificat d’ingressos de l’empresa; en el seu defecte, 
declaració jurada d’ingressos del sol·licitant i de qualsevol membre de la família major de 16 anys. 

 Fotocòpia dels justificants de: pensions, atur, ajuda familiar, etc. de qualsevol membre de la família 
major de 16 anys. 

 Fotocòpia de la última declaració de la renta. 
 Certificat del saldo a 31/12/2009 de totes les llibretes bancàries. 
 Fotocòpia del rebut de lloguer o préstecs hipotecaris 

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

 Fotocòpia del títol de família nombrosa. 
 Resolució d’acolliment i/o adopció  
 Informe mèdics actualitzats 
 Reconeixement del grau de disminució per l’ICASS 
 Conveni de separació i/o divorci 

 
 
 
 

                                                 
† En el cas d’haver presentat  documentació personal al Consell Comarcal en exercicis anteriors, reomplir l’apartat 
4 de la sol·licitud.  
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CONSELL COMARCAL 

DE LES GARRIGUES 

 
DECLARO: 
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’hi adjunta, i que 
estic assabentat/da de l’obligació de comunicar al Consell Comarcal qualsevol variació que pogués produir-se 
d’ara endavant. 
 
2. Que em comprometo a aportar els documents que calgui i que estic assabentat/da que la falsedat o l’ocultació 
de dades podria deixar sense efecte l’ajut o serà motiu de cancel·lació. 
 
3. Que autoritzo al Consell Comarcal a efectuar les consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i 
a la Tresoreria General de la Seguretat Social  que l’agencia tributària  i la Direcció General del cadastre, dipositàries de 
les nostres dades personals, les cedeixin al Consell Comarcal de les Garrigues, a efecte de poder comprovar que es 
compleixen les condicions requerides per a l’accés a l’ajut sol·licitat i a revisar-les fins que s’extingeixi. 
 
4. Que he aportat al Consell Comarcal de les Garrigues, en exercicis anteriors la documentació següent amb el detall 
que s’especifica tot seguit, sense que hagin transcorregut més de 3 anys ni s’hagi produït cap modificació en el seu 
contingut. 
 
 
Relació de la documentació                                 any de presentació 
 
- Fotocòpia del carnet d’identitat de tots els membres de la família                             _____________ 
- Fotocòpia del llibre de família.                                                                                         ____________ 
- Fotocòpia del títol de família nombrosa.        ____________                     
- Resolució d’acolliment i/o adopció        ____________ 
- Reconeixement del grau de disminució per l’ICASS     ____________ 
- Conveni de separació i/o divorci       ____________ 
 
 
 
 
 
 
Població:                                                                                                                                  Data: 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Signatura de la persona sol·licitant 
 
 
 
 
 
 
 
En aplicació de l’article 5.2. de  la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter personal, el 
Consell Comarcal de les Garrigues informa del següent: 
Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’obtenció de l’objecte d’aquesta sol·licitud s’inclouen 
en el fitxer automatitzat, el responsable del qual és el Consell Comarcal de les Garrigues. La finalitat de la 
recollida de dades és la gestió d’aquesta sol·licitud i la de les vostres dades puguin ser cedides, si se us aprova 
aquesta sol·licitud al Consell Comarcal de les Garrigues. 
Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que 
ens heu facilitat ,adreçant-se a Consell Comarcal de les Garrigues, Avda. Francesc Macià, 54. 25400 Les Borges 
Blanques. 


