
Àrea d’Acció
Comunitària i Benestar

Nom i cognoms del/s menor/s per al/s qual/s sol·licita ajut/s individual/s de menjador escolar curs 2018 - 2019:

  
La persona o persones sotasignades autoritzen l’Ajuntament de Granollers a sol·licitar a d’altres administracions públiques 
les dades necessàries per portar a terme la tramitació de la sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a 
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sostinguts amb 
fons públics de Catalunya curs 2018-2019.
En cas de no signar l’autorització per a la consulta de dades a d’altres administracions públiques, les persones sol·licitants 
hauran de presentar la documentació acreditativa obligatòria per a la tramitació de la sol·licitud.
Marqueu amb una X on correspongui, només la/les persona/es que es troba/en en aquesta situació. Anoteu-ne les dades 
identificatives (nom i DNI) i la signatura, i adjunteu-hi la fotocòpia del document d’identitat (NIF/NIE)

 Consulta les prestacions socials públiques a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), on consti si es percep una 
prestació i la seva quantia.

Nom i cognoms DNI/NIE Signatura

Tutor 1

Tutor 2

Germà de 16 a 24 anys 1

Germà de 16 a 24 anys 2

Germà de 16 a 24 anys 3

Avi 1

Àvia 2

Avi 3

Àvia 4

 Certificat de persona perceptora de la renda mínima d’inserció (PIRMI).

Nom i cognoms DNI/NIE Signatura

Tutor 1

Tutor 2

Avi 1

Àvia 2

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Granollers,   de   de 201  

Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment i en aplicació del que disposa la Llei 11/2007 de 22 de juny, pel que es permet, 
prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.

Ajuntament de Granollers
Serveis Socials

C. Portalet, 4 , 3a planta
Tel. 93 842 66 65. Fax 93 842 68 22
08401 Granollers
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