B429

Sol·licitud de beca
d’Estudis Superiors i Educació Especial
Sol·licitant:
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Tlf. mòbil:

Correu electrònic:

Adreça:
CP:

Municipi:
Representant: (s'aporta document d'autorització de representació)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Tlf. mòbil:

Correu electrònic:

Adreça:
CP:

Municipi:
Notificació:

D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPAAP), en relació a aquesta
sol·licitud, el mitjà preferent per rebre les notificacions que se’n derivin és el següent:
Notificació electrònica (Correu electrònic i/o telèfon mòbil).

Notificació en paper

Declaro:
1. Que compleixo amb els requisits establerts a l’article 5.1 i 5.2.H de les bases reguladores per a l’atorgament de
beques i ajuts en matèria d’educació l’Ajuntament de Pineda de Mar, aprovades per Acord del Ple núm.
PLE/5/24/2021 de 29 de març (BOPB de 14.04.2021 i DOGC núm. 8392-22.04,2021).
2. Que respecte l’obtenció d’altres subvencions d’altres administracions per a la mateixa finalitat:
La persona beneficiaria NO OBTÉ cap altre tipus de subvenció per a la mateixa finalitat.
La persona beneficiària OBTÉ altres ajuts per a la mateixa finalitat, d’acord amb el detall següent:
Administració que atorga la subvenció

Import

3. Que estic al corrent amb les obligacions tributaries i de seguretat social.
4. D’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2019, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, l’Ajuntament consultarà i incorporarà a l’expedient administratiu la documentació
aportada per la persona interessada que sigui necessària per resoldre aquesta sol·licitud. Així mateix, verificarà les
dades econòmiques i personals d’altres Administracions Públiques a través de les xarxes corporatives, plataformes
d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics.
L’apartat anterior serà efectiu excepte que la persona interessada manifesti la seva oposició. En aquest sentit, es FA
CONSTAR:
NO AUTORITZO a la consulta o a la verificació de l’esmentada documentació.
Documentació a adjuntar:
L’Ajuntament de Pineda de Mar té en possessió la documentació requerida:
D’acord amb el que disposa l’article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, comunico que la documentació
relacionada anteriorment es troba en possessió de l’Ajuntament de Pineda de Mar
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Documentació general:
DNI/NIE del sol·licitant.
Matrícula dels estudis pels quals es sol·licita la beca (ha de constar l’import dels estudis)
Certificat de la nota d’accés als estudis pels quals es sol·licita la beca
Documentació específica a presentar necessàriament referida a la UNITAT FAMILIAR:
Declaració de la renda de l’any 2020 de tots els membres de la unitat familiar emesa per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, o en el seu defecte:
Certificat de retribucions percebudes de l’any 2020 expedit per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària
Certificat negatiu emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
Certificat acreditatiu dels períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur i la seva
quantia emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya
Certificat de prestacions emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social
Rebuts salarials dels últims 6 mesos i contracte de treball
Certificat d’estar al corrent de les obligacions davant d’hisenda (interoperable)
Certificat d’estar al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social (interoperable)
Documentació complementària:
Document notarial, justificants d’interposició de demanda, sentència judicial, conveni regulador o altre
documentació anàloga on consti la pensió alimentària i la guàrdia i custodia dels fills i/o filles.
Títol de família nombrosa emès per la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Títol de Família monoparental emès per la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Targeta acreditativa de la discapacitat emesa per la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat
del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Dades bancàries:
Compte corrent de l’entitat (IBAN):
Compte bancari:

IBAN

-

Entitat

-

Oficina

-

DC

-

Número

Sol·licito:
La inclusió de la present sol·licitud a l'expedient corresponent, de conformitat amb la convocatòria i les bases esmentades, i a
aquest efectes faig constar:

Cognoms

Nom

Data naixament

Centre educatiu

Curs escolar
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Sol·licitud de beca
d’Estudis Superiors i Educació Especial
A Pineda de Mar,

de

del 20

Signatura de la persona interessada:

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del tractament, facilita la següent
informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestió de les sol·licituds de les subvencions en l’àmbit de drets socials i serveis a les persones.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del
responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web: https://seu.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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