SOL·LICITUD D’AJUT PEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI
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

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES ¹
Vull rebre notificacions electròniques

 Sí

 No

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 .
Que reuneixo els requisits per ser beneficiari/ària de l’ajut establert a les bases de la convocatòria.
Que les dades i possibles documents aportats en aquest formulari són certs i autoritzo a l’administració
a verificar-les.

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 BANCARI:
Nom i cognoms del titular
Núm. IBAN

ES

Nom de l’entitat

Qui subscriu formula la sol·licitud a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Subirats i autoritza
perquè es consultin les dades necessàries per a la resolució d’aquesta petició a les administracions
públiques competents.

Lloc i data de la sol·licitud

Signatura

NOTIFICACONS ELECTRÒNIQUES ¹
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament
de Subirats i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la
persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud, tot indicant que
voleu rebre la notificació electrònica, i caldrà que ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic i el vostre
número de telèfon mòbil.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals (5 dies en el cas de contractació) per
accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini abans indicat no heu accedit a la
notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.
Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment, mitjançant la presentació d’una
sol·licitud a tal efecte al Registre de l’Ajuntament.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de
Protecció de dades, l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del
servei que esteu realitzant.
Al respecte, s’indica que l'ens Ajuntament de Subirats és el responsable del tractament d’aquestes dades
personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l'ens Ajuntament de Subirats per mitjans electrònics, o en format
paper, ja sigui presencialment o per correu postal.
Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat: https://www.seu-e.cat/ca/web/subirats/tramits-igestions/politica-de-privacitat

