
 
BEQUES DE MENJADOR I LLIBRES/MATERIAL ESCOLAR CURS 2009/10 

 
És un conjunt d’ajuts econòmics individualitzats mitjançant els quals es facilita la compra 
de llibres i/o material escolar i l’accés al menjador escolar a les famílies amb dificultats 
econòmiques i socials garantint un correcte seguiment del curs. 
 
La convocatòria està adreçada a totes les famílies empadronades a Ripollet amb infants 
escolaritzats a cicle infantil (P-3,P-4,P-5) i primària (de 1er. a 6è.).  
 
Les sol·licituds poden trobar-se, als centres educatius de Ripollet (CEIPs i Col·legis 
concertats), a les oficines de Serveis Socials (c/ de la Salut, 1), a l’OAC (c/ Balmes, 2) i a 
la pàgina web de l’Ajuntament (www.ripollet.cat) 
 
DATES I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  
 
El període de presentació de sol·licituds es del 23 de març fins al 9 d’abril de 2009 en la 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), de l’Ajuntament de Ripollet al carrer Balmes, 2.  
 
Del 23 de març fins al 3 d’abril l’horari és de dilluns a divendres de 8 h. a 19 h. i dissabtes 
de 10 h. a 12’30 h. 
 
Del 6 al 9 d’abril l’horari és de dilluns a divendres de 8 h. a 14 h.  
 
Posteriorment el departament de Serveis Socials, en el cas que ho consideri necessari, 
concertarà entrevista amb els pares o tutors dels nens. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  
 

1. Justificant de convivència (S’obté a l’OAC de l’Ajuntament). 
 

2. Acreditació de la situació laboral (2 últimes nomines, fotocòpies de Contractes 
laborals, de pensions, baixes laborals, Etc). 

 
3. Certificació de l'Oficina de Treball de la Generalitat  (O.T.G. Rbla. Sant Jordi 66-

68) En cas d’atur dels majors de 16 Anys, indicant si es cobren prestacions i 
temporalització d’aquestes. 

 
4. Justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (Rebut lloguer o rebut hipoteca). 

 
5. Certificat de béns (S’obté a l’OAC de l’Ajuntament) 

 
6. Fotocòpia del DNI dels pares. 

 
7. En cas de separació dels pares, justificant que ho acrediti (Sentència, Etc...) 

 
8. En cas de no tenir cap ingrés econòmic cal fer una declaració personal d'activitats 

laborals i ingressos econòmics de què es disposin (model inclòs) 



SOL⋅⋅⋅⋅LICITUD I FULL DE PUNTUACIÓ D'AJUT PER A:   MENJADO RS ESCOLARS ∗∗∗∗  
  
 LLIBRES ESCOLARS ∗∗∗∗ 
DADES DEL PARE/MARE O TUTOR /A 
 

COGNOMS  I NOM  ______________________________________________________________________                 

ADREÇA __________________________________________ DNI ________________________ 

MUNICIPI   ________________________________ TELÈFON  __________________ 

 

DADES DELS ALUMNES: 

COGNOMS I NOM       ESCOLA        DATA NAIXEMENT       CURS 09-10 

a) _______________________________         _______________________      __________________        _____ 

b) _______________________________         _______________________      __________________        _____ 

c) _______________________________         _______________________      __________________        _____ 

d) _______________________________         _______________________      __________________        _____ 

 

1.- DADES FAMILIARS  

 A) Nombre de fills (fins a 16 anys)   

 B) Família monoparental *      

 D) Nombre total de membres de la unitat familiar  

2.- DADES ECONÒMIQUES I FAMILIARS  

A) PARENTIU  INGRESSOS MENSUALS  SITUACIÓ LABORAL 

Pare  _______________________  ____________________ 

Mare  _______________________  ____________________ 

_________________  _______________________  ____________________ 

_________________  _______________________  ____________________ 

_________________  _______________________  ____________________ 

_________________  _______________________  ____________________ 

_________________  _______________________  ____________________ 

TOTAL  
     

  
 B) Puntuació renda 

 C) Puntuació situació laboral 

 D) Despeses mensuals d’habitatge  ____________________  € 

3.- DADES SOCIALS I FAMILIARS   
 
     TOTAL PUNTUACIÓ   
El sotasignant declara que les dades exposades són certes i adjunta la documentació que ho acredita. 

Ripollet, ........... de ................... de 2009 
Signatura del responsable,

                                            
∗ Poseu una creu en la casella corresponent 
No ompliu les caselles ombrejades 
Posteriorment el departament de Serveis Socials, en el cas que ho consideri necessari, concertarà entrevista amb els tutors. 

 
 

 

 

 

 Sí No 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

AJUTS DE MENJADOR I LLIBRES O MATERIAL ESCOLAR (CUR S 2009/10) 
 
 

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  DEL 23 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 
C/ Balmes, 2 
Tel. 93 504.60.01 

HORARI 

DEL 23 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8.H A 19 H 
DISSABTES DE 10.00H A 12.30 H 
 
DEL 6 AL 9 D’ABRIL 
DE DILLUNS A DIJOUS DE 8 H A 14 H 
 

 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:  

 
 

� JUSTIFICANT DE CONVIVÈNCIA (S’OBTÉ A L’OAC DE L’AJUNTAMENT). 
 

� ACREDITACIÓ DE LA SITUACIÓ LABORAL (FOTOCÒPIES DE NOMINES, DE CONTRACTES 
LABORALS, DE PENSIONS, BAIXES LABORALS, ETC). 
 

� CERTIFICACIÓ DE L'OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT  (O.T.G. Rbla. Sant Jordi 
66-68) EN CAS   D’ATUR DELS MAJORS DE 16 ANYS, INDICANT SI ES COBREN PRESTACIONS I 
TEMPORALITZACIÓ D’AQUESTES. 
 

� JUSTIFICANT DE DESPESES D’HABITATGE DE L’ÚLTIM  MES (Rebut lloguer o rebut 
hipoteca). 
 

� CERTIFICAT DE BENS (S’OBTÉ A L’OAC DE L’AJUNTAMENT) 
 

� FOTOCÒPIA DEL DNI DELS PARES. 
 

� EN CAS DE SEPARACIÓ DELS PARES, JUSTIFICANT QUE HO  ACREDITI (Sentencia, etc...) 

 

� EN CAS DE NO TENIR CAP INGRÈS ECONÒMIC CAL FER UNA DECLARACIÓ PERSONAL 
D'ACTIVITATS LABORALS I INGRESSOS ECONÒMICS DE QUÈ ES DISPOSIN. 



 
 
 
 
 
 

ACCÉS ALS SERVEIS SOCIALS GESTIONATS PER L'AJ. DE R IPOLLET 
 
 
Jo (tutor/a) ............................................................................. amb DNI ....................... i 
Jo (tutor/a) ..............................................................................amb DNI ....................... 
 
SOL·LICITO EL SERVEI O RECURS : .............................................................. 
 
 
 I DECLARO: 
 
- Que conec i accepto les condicions del servei o recurs. 
- Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que 

l'acompanya. 
- Que tinc l'obligació de comunicar al Departament de Serveis Socials qualsevol variació  que pogués 

produir-se.  
- Que estic assabentat que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per 

cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud o l’atorgament del servei o programa, sense 
perjudici que es puguin emprendre es accions legals procedents. 

- Que autoritzo al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet a efectuar les consultes 
necessàries a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a l'efecte de comprovar que es compleixen  
les condicions requerides  per a l'accés a l'ajut sol·licitat i a revisar-les fins a l'extinció de l'ajut. 

- Que autoritzo al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ripollet a efectuar les consultes 
necessàries en el Cadastre a l’efecte de comprovar l’existència de propietats a altres municipis. 

- Que autoritzo al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ripollet al pagament de les 
quantitats resultants de la concessió de les beques de llibres a les escoles o entitats que gestionen 
l’adquisició de llibres o material escolar. 

- Que autoritzo al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ripollet al pagament de les 
quantitats resultants de la concessió de les beques de menjadors a les escoles o empreses que 
gestionen el servei de menjador.  

 
______________________________________________________________ 
D'acord amb la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els informo que estic assabentat que les dades  que s'enregistren en aquest formulari  
s'inclouran  en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Ripollet, al XISSAP de gestió d’expedients de Serveis Socials i fitxers del Consell Comarcal, i s'utilitzaran amb l'objecte 
pel qual han estat recollides; i que puc fer ús del dret d'accés, rectificació  o cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a l'Oficina d'Atenció ciutadana (OAC) de 
l'Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, núm. 2, 08291 Ripollet, a l'atenció del Responsable del fitxer 

 
Signatura1,  
 
 
 
 
 
 
Ripollet,        ,                     de 2009.  

                                            
1 Signatura dels pares (2) o tutors  



 
 
 
 
 
 

BEQUES ESCOLARS CURS 2009-2010 

 
 

Jo, ________________________________________________________ 

amb DNI_____________________, DECLARO sota la meva responsabilitat que els 

meus ingressos són: 

 
CONCEPTE  IMPORT 
  
  
  
  
  
  
TOTAL € 
 
A efectes de tramitar la sol·licitud d’ajut per a: 
 

� Beques de llibres escolars 

� Beques de menjadors escolars 
 
 
 
 
Ripollet, ________ de _____________ de 2009 
 
Signatura de l’interessat 

 


