AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
Regidoria d’Ensenyament
Sol·licitud del Programa Municipal d’Ajuts al Transport 2019-2020
EMPLENAR PEL SOL·LICITANT
1. Dades sol·licitant (

Pare

Mare

Tutor Legal)

Cognoms

Nom

Carrer

Núm

Esc

Planta

Porta

Codi Postal

Municipi

Telèfon 1

NIF

Adreça correu electrònic

Telèfon 2

Cognoms (Cònjuge)

Nom (Cònjuge)

Adreça correu electrònic (Cònjuge)

NIF (Cònjuge)

2. Dades bancàries
IBAN

Titular del Compte bancari

Entitat

Sucursal

DC

Núm Compte

3. Dades de l’alumne
Cognoms

Nom

ESTUDIS: _____________________________________________________________________________________________________________ ___________________

CENTRE PÚBLIC ON ES CURSA EL CICLE: _________________________________________________________________________________________ ___________________

S’adjunta:

Full de matrícula

Comprovant de pagament

4. Sol·licitud de subvenció
El pare / mare / tutor legal ………………………………………………………………. amb NIF ……………………
sol·licita la subvenció corresponent, n’accepta les bases, i autoritza a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant a consultar l'estat de les seves obligacions tributàries (AEAT) i amb la Seguretat Social a l'efecte
de tramitar aquest ajut. Així mateix, declara complir els requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció.
Signatura del sol·licitant
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ................ de ................................. de 2019

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. Les dades facilitades per vostè seran incorporades en un fitxer i tractades a fi
de gestionar de forma adient la seva sol·licitud de subvenció, així com pel posterior enviament d’informació. Les dades són confidencials i d’ús
exclusiu del Responsable del Fitxer, AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, amb domicili a 43891 Vandellòs
(Tarragona), Plaça de l’Ajuntament, 6, podent ser cedides a les administracions i/o organisme que corresponguin legalment responsables de
la concessió d’aquests tipus d’ajudes. Posem al seu coneixement el dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que
fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, en els termes establerts a la legislació vigent.

