SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI RUTES 29, 29 BIS I 24 BIS.
CURS ESCOLAR 2018-2019 (50%)
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI / Pas. / T.R.

Domicili

Núm., Pis / Porta

Població

Província

Telèfon

Correu electrònic

C.P.

Nom de l’alumne/a
Nom del centre escolar

SELECCIONI EL TIPUS DE PAGAMENT QUE HA ESCOLLIT:



Mensual

 Trimestral

 Un únic pagament

MANIFESTO:
Que he fet front a les despeses corresponents al transport escolar per un import total de _______________€.
Que estic al corrent de les meves obligacions amb l’AEAT, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Subirats i autoritzo
que es facin les consultes corresponents als diferents organismes.
Que reuneixo els requisits per ser beneficiari/ària de l’ajut establert a les bases de la convocatòria.
Que totes les dades assenyalades en aquesta sol·licitud així com la documentació aportada són certes.

SOL·LICITO:

Que se’m concedeixi un ajut equivalent al 50% de l’import pagat i se m’aboni al següent compte bancari:

DADES DEL COMPTE:
Nom i cognoms del titular
Núm. IBAN

E

Nom de l’entitat

S

DOCUMENTACIÓ APORTADA:



Fotocòpia del DNI del titular del compte corrent



Fotocòpia dels rebuts liquidats al Consell Comarcal de l’Alt Penedès



Altres: ............................................................................................................................. ..........................

Lloc i data de la sol·licitud

Signatura

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter pers onal, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida de documents, de l que és responsable l’Ajuntament de
Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competè ncies municipals, en
l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza
una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de l’Ajuntament,
s/n de Sant Pau d’Ordal.

