Ajuntament de Montagut i Oix

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL TRANSPORT ESCOLAR
Curs 2017/2018
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
(Pare, mare o tutor/a legal)
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

ADREÇA FAMILIAR

POBLACIÓ

DNI/NIF

TELÈFONS

BENEFICIARIS/ÀRIES
NOMS I COGNOMS
DATA NAIXEMENT
CENTRE EDUCATIU I CURS

NOMS I COGNOMS
DATA NAIXEMENT
CENTRE EDUCATIU I CURS

DECLARO:
Estar al corrent de les obligacions amb:
-

La Hisenda Pública.
La Seguretat Social.
El pagament dels tributs a l’Ajuntament de Montagut i Oix.
El pagament de la quota del transport escolar del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Ajuntament de Montagut i Oix – Av. De les Escoles, 6 – 17855 Montagut
Tel. 972.28.78.04

Així mateix faig constar que no rebo cap més ajut d’una altra administració o organisme públic o
privat pel mateix concepte, i que no em trobo en cap de les circumstàncies previstes en l’article
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
- Que totes les dades aportades en aquesta sol·licitud s’ajusten a la realitat i que de resultar provat, mitjançant l’oportuna investigació,
que no són veritat les circumstàncies declarades, podran incórrer en responsabilitat de falsedat o ocultació .
- Que d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem
que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Montagut i Oix.
Aquestes dades només seran utilitzades per a comunicacions derivades del seu tràmit i/o sol·licitud.
La que consta en les bases de la convocatòria.
Tanmateix, en qualsevol moment podreu exercir els drets d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les vostres dades, tal i
com preveu la normativa vigent mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament de Montagut i Oix fent-hi constar quin és el dret que voleu
exercir.
L’Ajuntament de Montagut i Oix comunicarà només les dades que siguin imprescindibles a d’altres organismes públics i/o oficials per tal
de dur a terme els tràmits i/o actuacions corresponents.

Per això,
SOL·LICITO:
Un ajut individual de desplaçament per al/s meu/s fill/s, restant assabentat de la documentació a aportar i
del termini establert.

(signatura del/s pares o tutor/s legal/s)

Montagut i Oix, ........ d...................................... de 2018
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Tel. 972.28.78.04

