SOL·LICITUD BEQUES CONSERVATORI MÚSICA - Convocatòria ajuts curs 2020-21
Dades sol.licitant
Nom i Cognoms

DNI/NIE/PASSAPORT

Adreça

Correu electrònic

Telèfon

Discapacitat
Si No 

Renda Garantida
Si No 

Dades alumne/a
Nom i cognoms

Data
naixement

Nivell

Estudis
Curs 20-21

Aprofitament acadèmic
2019-20
Si 
No 
Si 

No 

Si 

No 

Dades dels membres de la unitat familiar (majors de 16 anys):
Nom i cognom

Parentesc

DNI/NIE/Passaport

Discapacitat

Renda
Garantida

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Signatura

Les persones signants que consten en el nucli familiar esmentat autoritzen a l’Ajuntament de Manresa a consultar les dades de caràcter tributari o
econòmic legalment pertinents a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a la Tresoreria de la Seguretat Social,a l’INSS, al Servei Públic
Ocupació Estatal (SEPE) i a les altres administracions que consideri oportunes per comprovar el nivell d’ingressos del nucli familiar.

Manresa a__________de_______________de 2020
Signatura,

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 938782300. www.manresa.cat
Finalitat: La finalitat és per a la convocatòria de beques pel conservatori de música de Manresa.
Legitimació: Consentiment de l'interessat
Persones destinatàries: Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les, a oposar-vos al seu tractament, i
sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@ajmanresa.cat
(article 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd
Consentiment per al tractament de dades
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.

REQUISITS PER DEMANAR L’AJUT:
•

Tenir una renda mensual de la unitat familiar no superior a la que s’indica d’acord amb el nombre
de membres de la unitat familiar:
•

2 persones
Tram B
(fins a)
Tram D
(fins a)

•
•
•

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 o més
persones

17.290,00

21.280,00

25.270,00

29.260,00

33.250,00

37.240,00

21.612,50

26.600,00

31.587,50

36.575,00

41.562,50

46.550,00

Estar empadronat a Manresa
No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior, sempre i quan no estigui degudament
justificat
No rebre cap més ajut pel mateix concepte

Documentació que cal aportar junt amb el full de sol·licitud:

 Llibre de família (original i fotocòpia pàgines emplenades)
 DNI/ NIE i/o passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 Resolució d’acolliment, si s’escau
Justificació dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
 Declaració de la renda corresponent a ingressos any 2019 o si no s’ha presentat: 4 últimes
nòmines.
 Cas separació o divorci: Conveni regulador de la separació. Si s’al.lega impagament de la pensió
cal còpia de la sentència.
 Discapacitat amb grau superior al 65% o persones majors de 65 anys: Certificat de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social en relació a la percepció de pensions. Si la pensió que es rep és
no contributiva o no es rep cap pensió: Certificat de l’Oficina de Benestar Social i Familia.
 Certificat de prestacions per fill a càrrec (Tresoreria General de la Seguretat Social)
 Certificat d’ingressos vinculats a la llei de la dependència (Oficina de Benestar Social i Família).
 Resolució favorable de l’Ajut de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

