INSTÀNCIA DE COMPACTACIÓ
d’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR
curs 2017-2018
L’Interessat
Dades del tutor o de la tutora

Nom i Cognoms
DNI

mòbil

correu electrònic
Accepto rebre comunicació electrònica per posar-se en contacte amb mi

en representació del menor / dels menors que a continuació es relacionen
inscrits al centre
RALC / IDALU

que cursen

1r
2n
3r
4t
5è

SOL·LICITO
Tal i com preveu el punt 9 de les bases de la convocatòria dels ajuts de menjador, poder
compactar, a partir del dia/mes/any

/

/ 201 , l’ajut de menjador de

€/dia del

preu del servei que li ha estat adjudicat al meu fill/a.
La compactació em permet utilitzar el servei de menjador amb l’ajut de

€/dia, durant un

màxim de 88 dies i a fer-ho de forma distribuïda els dilluns, dimecres i divendres de cada
setmana del curs escolar.
Data d’avui:

Signatura de la DIRECCIÓ i SEGELL del centre

Signatura del sol·licitant

Avís Legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
facilitades podran ser registrades en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser usada per a la
tramitació de l’expedient associat a aquesta petició i cedida a altres administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan sigui necessari
pel compliment de les seves finalitats. Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit al Consell Comarcal de l’Anoia.
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segueix al darrere

Notificació Electrònica
El consentiment per a rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest
procediment.
(Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’administració pública i la
ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica es requereix l’autorització de la persona interessada. Aquesta
autorització la podeu fer el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de
telèfon mòbil.
Quan el Consell Comarcal de l’Anoia hagi resolt la vostra sol·licitud/instància rebreu un correu electrònic a l’adreça que heu donat
en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions
electròniques del Consell Comarcal de l’Anoia, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:
1. Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat...) podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
2. Amb clau d’accés. El sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una clau
d’accés, que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació.
La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit s’entendrà
com a efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, a.28).

Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’Ajuts Individuals de Menjador adreçats a alumnat
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons
públics de la comarca de l’Anoia per al curs 2017-2018 (extracte)
9.

Compatibilitat i compactació d’ajuts

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat,
d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import dels ajuts concurrents no pot superar
el cost de la despesa realitzada.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts parcials. En aquest cas, però,
aquesta situació excepcional de compactació, s’ha de fer de forma distribuïda, és a dir, es pot
compactar en períodes setmanals (p.e. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d’uns mesos (p.e. de
setembre a febrer). Caldrà, però, la sol·licitud explícita per part de la família i del centre d’acord amb el
model normalitzat, abans de la data d’inici de la utilització de la beca compactada i requerirà
d’acord amb els dies del model normalitzat, amb el vistiplau del Consell Comarcal.
En qualsevol cas, l’import diari de la beca compactada no podrà superar el preu màxim del servei de
menjador establert pel Departament.
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