
  

  

SOL·LICITUD D’AJUDA FONS SOCIAL TRABALLADORS AJUNTAMENT SANT 
SALVADOR DE GUARDIOLA 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Concepte: Ajudes Fons Social Treballadors Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 

ANY: 2020 

Acord Ple Reglament Bases: 17.03.2016 Convocatòria JGL: 16.01.2020 

Període de presentació: Des de 17.01.2020 al 31.03.2020 

 

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar per registre i anirà adreçada a l’Alcalde-
President de la Corporació. 

 
 
EMPLEAT SOL·LITANT 

Nom i cognoms  
 

Núm. DNI 
 

Domicili  
 

Núm. Telèfon 
 

Població 
 

Província i codi postal    
 

Direcció correu electrònic per avís notificació (Llei 39/2015, d’1 d’octubre): 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ ORIGINAL O CÒPIA COMPULSADA A ADJUNTAR A LA 
PRESENT SOL·LICITUD: 

- Per als fill de més de setze anys, caldrà aportar el certificat de vida laboral pels ajuts 

dels fills. 

- Volant familiar de convivència quan els fills o filles tinguin 18 anys o més complerts. 

- En la factura justificativa del pagament haurà de constar el CIF-NIF del professional i 

del client, el nom del causant i la data. 

- Documentació específica requerida per a cada tipus d'ajut. 

   

SOL·LICITA 

  

Que em sigui concedida l’ajuda descrita en aquesta sol·licitud, d’acord amb el detall 
annex degudament signat, per complir tots els requisits establerts al reglament 
regulador del Fons Social i en aquesta convocatòria, tot declarant sota la meva 
responsabilitat que són certes totes les dades que es consignen en aquesta sol·licitud. 

  



  

  

 

 

Mitjançant la signatura d’aquesta sol·licitud, faig les manifestacions següents: 

 

- Que no hi ha cap altre membre de la meva unitat familiar treballant a 
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, que hagi sol·licitat l’ajut/s pel 
mateix supòsit i beneficiari. 

 

- Declaro que sóc responsable de la veracitat de les causes al·legades i de les 
dades que figuren en aquesta sol·licitud, i que em dono per assabentat/da de 
què qualsevol deformació dels fets, ocultació o falsedat de les dades 
consignades a la sol·licitud o en la documentació comportarà la denegació 
d’aquestes ajudes, d’acord amb el que preveu l’art. 38 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. 

 

- Dono el meu consentiment exprés a que l’Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola realitzi el tractament de les meves dades de caràcter personal que 
siguin necessàries per a la gestió, tramitació i resolució dels ajuts, i faci les 
comprovacions oportunes respecte de la documentació justificativa aportada. 
Aquest tractament s’haurà de realitzar d’acord amb el que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels 
drets digitals i en el Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679. 

 

- Que em dono per assabentat que les meves dades s’incorporaran al fitxer de 
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, amb la finalitat de gestionar el 
tràmit sol·licitat i que les meves dades no seran cedides a cap altra entitat, i 
que puc exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
adreçant-me per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Carrer de Dalt, 19, 
08253, Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), indicant clarament en 
l’assumpte: Exercici de Dret LOPD. 

 
- Que accepto íntegrament les bases de la convocatòria relatives a l’atorgament 

d’ajudes del Fons Social dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola, anualitat 2019. 

 
 

Lloc i data 

Sant salvador de Guardiola,  __ de _________ de 2020 
Firma 

 

Il·lma. Sra. ALCALDESSA-PRESIDENTA AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA 

 
  

 

 



  

  

 

  

ANNEX SOL·LICITUD - DETALL AJUDES SOL·LICITADES 

Dades identificatives de l’empleat/da i dels fills pels quals es sol·liciten els ajuts 

En les caselles indicar import sol·licitat per cada concepte i persona identificada 

 Empleat/da Fill/a 1 Fill/a 2 Fill/a 3 

1r Cognom     

2n Cognom     

Nom     

Data de naixement fill/a     

001. Ajuda per al tractament odontològic (indicar import total de l’ajut o ajuts per persona) 

Dentadura completa     

Dentadura superior o inferior     

Implants osteointegrats     

Tractaments de gingivitis     

Peces soltes     

Empastaments     

Endodòncies     

Ortodòncia     

002. Ajut per a pròtesis (indicar import total de l’ajut o ajuts per persona) 

1. Pròtesis oculars:     

Ulleres completes i-o lents de contacte     

Ulleres bifocals, multifocals i progressives     

Renovació de vidres     

Ulleres telelupa     

Renovació de vidres telelupa     

Prismes     

Intraoculars     

2. Pròtesis auditives:     

Audiòfon     

3. Ortopèdia:     

Sabates correctores seriades     

Plantilles     

4. Adaptacions funcionals de l’entorn      

003. Ajut per a tractament de foniatria i logopèdia (indicar import total de l’ajut o ajuts per persona) 

Tractament foniatria i logopèdia     



  

  

 Empleat/da Fill/a 1 Fill/a 2 Fill/a 3 

1r Cognom     

2n Cognom     

Nom     

Data de naixement fill/a     

004. Ajuts per a tractament de persones afectades de malaltia celíaca (indicar import total de l’ajut 
o ajuts per persona) 

Tractament celiaquia     

005. Ajut per a casaments, natalitat i adopcions (indicar import total de l’ajut o ajuts per persona) 

Casaments     

Natalitat o adopció     

006. Ajut per a estudis dels fills-filles dels empleats (indicar import total de l’ajut o ajuts per 
persona) 

Llar d'infants (fins compliment dels tres anys)     

P3, P4 i P5 (de 3 a 5 anys)     

Educació Primària     

Ensenyament Secundari Obligatori     

Batxillerat i Cicles Formatius     

Universitaris      

 

 

 

Lloc i data 

Sant salvador de Guardiola,  __ de ___________ de 2020 
Firma 

 

 

 

 

 

 


