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SOL·LICITUD DELS AJUTS ECONÒMICS  ESCOLARS PER AL C URS 2015/2016 DE 

L'AJUNTAMENT DE  CALDES DE MONTBUI 
 
Dades persona responsable de l'alumne/a (pare, mare  o tutor/a): 
 

 
Nom i cognoms de la persona sol·licitant: 
DNI/NIE o passaport:                                                         Data de naixement: 
Adreça: 
Municipi: 
Telèfon mòbil:                                                                     Telèfon fix: 
Dades de/dels alumne/s sol·licitants dels ajuts:  
 

Beca que sol·licita  Material i llibres  Colònies i crèdits de 
síntesi 

Nom i cognoms de l'alumne/a  

DNI/NIE o passaport:   Núm. T. sanitària  

Centre escolar  

1 

Curs escolar 2015-2016   Data de 
naixement 

 

 
 

Beca que sol·licita  Material i llibres  Colònies i crèdits de 
síntesi 

Nom i cognoms de l'alumne/a  

DNI/NIE o passaport:   Núm. T. sanitària  

Centre escolar  

2 

Curs escolar 2015-2016  Data de 
naixement 

 

 
 

Beca que sol·licita  Material i llibres  Colònies i crèdits de 
síntesi 

Nom i cognoms de l'alumne/a  

DNI/NIE o passaport:   Núm. T.sanitària  

Centre escolar  

3 

Curs escolar 2015-2016   Data de 
naixement 

 

 
 

Beca que sol·licita  Material i llibres  Colònies i crèdits de 
síntesi 

Nom i cognoms de l'alumne/a  

DNI/NIE o passaport:   Núm. T. sanitària  

Centre escolar  

4 

Curs escolar 2015-2016   Data de 
naixement 
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Beca que sol·licita  Material i llibres  Colònies i crèdits de 
síntesi 

Nom i cognoms de l'alumne/a  

DNI/NIE o passaport:   Núm. T.sanitària  

Centre escolar  

5 

Curs escolar 2015-2016   Data de 
naixement 

 

 
Beca que sol·licita  Material i llibres  Colònies i crèdits de 

síntesi 

Nom i cognoms de l'alumne/a  

DNI/NIE o passaport:   Núm. T.sanitària  

Centre escolar  

6 

Curs escolar  2015-2016  Data de 
naixement 

 

 
Relació d’ingressos/despeses nucli convivència fami liar:  

Parentiu Nom i cognoms Situació laboral Ingrés net 
mensual 

    

    

    

    

    

 
Despeses mensuals habitatge  

 
Declaració jurada:  
   
El/ la senyor/a ……………………………………………………………., pare,/mare, tutor legal o persona 

encarregada, temporalment o definitivament, de la guarda de les persones beneficiàries  

………...........…………………………………………………. 

DECLARO:         

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

2. Que estic informat/ada de l'obligatorietat de presentar els documents adients davant els òrgans de 

control de l'Administració per, si escau, verificar-ne les dades.  

 

3. Que estic assabentat/ada que la informació derivada de la formalització d'aquesta sol·licitud 

passarà per la Junta de Govern Local i, per tant, són dades públiques. 

 

Signatura de la persona sol·licitant:       

Data de la sol·licitud: 
 
APROVACIÓ:  
DENEGACIÓ Motiu:      


