Llar d’Infants Municipal
DE CAMPLLONG

SOL.LICITUD NÚM:
DATA:

SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ curs 2019-2020

GRUP D’EDAT:

1.- DADES DE L’INFANT
1r. COGNOM:

2n. COGNOM :

NOM:

DATA DE NAIXEMENT

LLOC:

DOMICILI FAMILIAR:

POBLACIÓ:

TELF.:

NACIONALITAT:

DNI:

TSI

2.- DADES DEL PARE, MARE o TUTOR/A
1r. COGNOM:

2n. COGNOM :

NOM:

DNI:

E-MAIL:

MÒBIL:

1r. COGNOM:

2n. COGNOM :

NOM:

DNI:

E-MAIL:

MÒBIL:

3.- DADES A EFECTES DE BAREM
Criteris generals
*Sols es pot escollir un domicili.

El domicili al·legat a efectes de proximitat és el familiar dins el municipi de CAMPLLONG
Sí No
En cas d’indicar la casella SI, especificar els anys de residència al municipi de Campllong: ________
En cas d’indicar la casella NO, especificar el municipi del domicili habitual: _____________________

El sol·licitant està empadronat en un municipi limítrof a Campllong -

Sí

No

L’infant té familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat ascendents empadronats en el
municipi de Campllong
SÍ
NO
El domicili al·legat a efectes de proximitat és l’adreça del lloc de treball
Sí No
Adreça lloc de treball ______________________ CP ________ Municipi _____________________
Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballin
Beneficiari/ària per renda mínima d’inserció

Sí

Sí

No

No

Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana

Sí

No

Criteris complementaris
Família nombrosa o monoparental

Sí

No

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs
Sí
No

Reserva de plaça, data en que s’incorporarà l’infant a la llar______________________
PLAÇA DE MENJADOR PEL CURS 2019-2020:

Sí

No

Llar d’Infants Municipal
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SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ curs 2019-2020
PRESENTACIÓ D’UNA SOL.LICITUD EN UNA ALTRE CENTRE: Sí
No
en cas afirmatiu nom del centre: _____________________________________
5.- OBSERVACIONS
________________________________________________________________________________

4.- DECLARACIÓ DEL PARE /MARE O TUTORS LEGALS
Nom: _____________________________________________, com a __________(pare/mare/tutor)___,
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

Campllong, _________de ____________ de 2019

Signatura

DOCUMENTACIÓ QUE TOTHOM HA DE PRESENTAR:
MARCAR AMB UNA x ELS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL.LICITUD

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a l’afiliació. Si està en situació
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestrar Social i Família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare/mare, tutor/tutora o guardador/guardadora de
fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracte de persones estrangeres. Les dades
d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport
o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia llibre de vacunes actualitzat
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER CÀLCUL BAREMS:
MARCAR AMB UNA x ELS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL.LICITUD

Criteris de generals:
Residència habitual: Certificat o volant municipal d’empadronament on ha de constar que l’alumna conviu
amb la persona sol·licitant.
Anys de residència al municipi de Campllong: Certificat històric d’empadronament del sol.licitant. Només
podran rebre els punts corresponents a un dels supòsits que s’hi detallen.

Residència a municipis limítrof a Campllong: Certificat o volant municipal d’empadronament del municipi
que correspongui on ha de constar que alumna conviu amb la persona sol·licitant.
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Residència familiars (avi/avia, germà/germana): Certificat d’empadronament del familiar i document
acreditatiu de consanguinitat o afinitat (declaració jurada).
Lloc de treball habitual i estable: Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per
l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a
l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en
el cens d’obligats tributaris (model 036).
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germans: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat
de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També
s’admeten els certificats de discapacitat emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels
organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o
superior al 33%.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els
de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent
per al servei o inutilitat.
Quan un infant tingui un germà o germana inscrit en el centre, o el pare, mare o tutor/a legal hi treballi,
al moment d’efectuar la preinscripció: No cal presentar cap document acreditatiu, es comprovarà
directament aquesta circumstància per l’orgàn competent.
Situació econòmica precària del sol·licitant Documentació acreditativa de ser beneficiàri de la prestació
econòmica de la renda mínima d’inserció.
Aplicació dels criteris (Decret 75/2007, de 27 de març – article 7): Ordenades les sol·licitud, d’acord amb els
criteris de prioritat esmentats anteriorment, en cas d’igualtat de puntuació de les sol·licituds, s’aplicaran els
següents criteris complementaris als efectes d’eliminar la situació d’empat:
Quan es tracti de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o
monoparental vigent.
Malaltia cònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocri o metabòlic Informe emès per un
metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial, en que s’indiqui expressament que l’alumne/a té
diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a
l’efecte de baremació, a menys que sigui per causa no imputable el sol·licitant i
justificable documentalment.

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Campllong creat amb finalitats
d’organitzar els serveis de la Llar d’Infants Municipal. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació adreçant-se a la Direcció de la Llar.

