ANNEX II / ANEXO II

CERTIFICACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR (Sol·licituds d'ajuda
assitencial de menjador)
CERTIFICADO DEL CONSEJO ESCOLAR (Solicitudes de ayuda asistencial
de comedor)

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR / SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

CODI DEL CENTRE / CÓDIGO DEL CENTRO

CERTIFICAT / CERTIFICACIÓN
CERTIFICO:
Que en la reunión extraordinaria del consejo escolar
del día ________________________, una vez
comprobadas las solicitudes de ayuda asistencial de
comedor en número ____, efectuada la valoración
cuando corresponda, e introducidas en la aplicación
informática y convenientemente contrastada la
veracidad y exactitud de los datos con la
documentación acreditativa pertinente, se toma el
acuerdo de dar por finalizada la tramitación de las
ayudas, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca la concesión de ayudas de comedor escolar
en los centros educativos no universitarios públicos y
privados concertados para el curso escolar
2017-2018, y se comunica a la Dirección Territorial
de Educación para que se recaben los datos
económicos que consten en la Agencia Tributaria y
se determinen las puntuaciones que correspondan a
cada solicitud.

d

de

CHAP - IAC

,

DIN - A4

SR./A. DIRECTOR/A TERRITORIAL D'EDUCACIÓ D
SR./A. DIRECTOR/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té
atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ D
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE

02/05/17

IA - 18723 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

CERTIFIQUE:
Que en la reunió extraordinària del consell escolar
del dia ________________________, una vegada
comprovades les sol·licituds d'ajuda assistencial de
menjador en número ____, efectuada la valoració
quan corresponga, introduïdes les sol·licituds en
l'aplicació informàtica i convenientment contrastada
la veracitat i exactitud de les dades amb la
documentació acreditativa pertinent, es pren l'acord
de donar per finalitzada la tramitació de les ajudes,
de conformitat amb el que disposa la Resolució de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca la concessió d'ajudes de
menjador escolar en els centres educatius no
universitaris públics i privats concertats per al curs
escolar 2017-2018, i es comunica a la Direcció
Territorial d'Educació perquè es demanen les dades
econòmiques que consten en l'Agència Tributària i es
determinen les puntuacions que corresponguen a
cada sol·licitud.
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CERTIFICACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR (Sol·licituds d'ajuda
assitencial de menjador)
CERTIFICADO DEL CONSEJO ESCOLAR (Solicitudes de ayuda asistencial
de comedor)

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR / SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

CODI DEL CENTRE / CÓDIGO DEL CENTRO

CERTIFICAT / CERTIFICACIÓN
CERTIFICO:
Que en la reunión extraordinaria del consejo escolar
del día ________________________, una vez
comprobadas las solicitudes de ayuda asistencial de
comedor en número ____, efectuada la valoración
cuando corresponda, e introducidas en la aplicación
informática y convenientemente contrastada la
veracidad y exactitud de los datos con la
documentación acreditativa pertinente, se toma el
acuerdo de dar por finalizada la tramitación de las
ayudas, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca la concesión de ayudas de comedor escolar
en los centros educativos no universitarios públicos y
privados concertados para el curso escolar
2017-2018, y se comunica a la Dirección Territorial
de Educación para que se recaben los datos
económicos que consten en la Agencia Tributaria y
se determinen las puntuaciones que correspondan a
cada solicitud.

d

de

CHAP - IAC

,

DIN - A4

SR./A. DIRECTOR/A TERRITORIAL D'EDUCACIÓ D
SR./A. DIRECTOR/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té
atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

CERTIFIQUE:
Que en la reunió extraordinària del consell escolar
del dia ________________________, una vegada
comprovades les sol·licituds d'ajuda assistencial de
menjador en número ____, efectuada la valoració
quan corresponga, introduïdes les sol·licituds en
l'aplicació informàtica i convenientment contrastada
la veracitat i exactitud de les dades amb la
documentació acreditativa pertinent, es pren l'acord
de donar per finalitzada la tramitació de les ajudes,
de conformitat amb el que disposa la Resolució de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca la concessió d'ajudes de
menjador escolar en els centres educatius no
universitaris públics i privats concertats per al curs
escolar 2017-2018, i es comunica a la Direcció
Territorial d'Educació perquè es demanen les dades
econòmiques que consten en l'Agència Tributària i es
determinen les puntuacions que corresponguen a
cada sol·licitud.

