MODEL ESPECÍFIC

SOL∙LICITUD DE SUBVENCIÓ MUNICIPAL
MATERIAL ESCOLAR CURS 2020‐2021
DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT
Nom:

Cognom:

NIF:

Actuant com a (pare/mare/tutor/a legal):
DADES PER A NOTIFICACIONS
Adreça:

Núm./Pis/porta:

Municipi:

Telèfon:

Mòbil:

Adreça electrònica:
EXPOSA:
‐ Que s’ha assabentat de la convocatòria per a la concessió de subvencions pel pagament de material escolar
dels alumnes de l’Escola Vall‐llobrega i compleix el requisit establert a les bases i la convocatòria.
‐ Que els següents infants estan al seu càrrec i durant el curs 2020 / 2021 cursaran estudis al centre educatiu
objecte de la convocatòria:
Nom infant:
Curs:
Nom infant:
Curs:
Nom infant:
Curs:
Nom infant:
Curs:
‐ Que les dades bancàries de les quals n’és el/la titular per percebre la subvenció son les següents:

E S_ _ _ _ _ _

____

____

____

____

‐ Que adjunta la documentació següent:
Justificant del pagament del material escolar del curs 2020 ‐2021.
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SOL.LICITA:
Que previs els tràmits pertinents, sigui admesa la seva sol∙licitud i se li concedeixi la subvenció d’import fix,
de 35€ per alumne, corresponent al curs 2020‐2021.
DECLARA RESPONSABLEMENT
Que totes les dades facilitades i la documentació adjuntada són certes i vigents.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
qualsevol obligació econòmica amb l’Ajuntament de Vall‐llobrega i la resta d’administracions
públiques.

L’INTERESSAT/DA,

Vall‐llobrega a

de

de 2020

NOTA
La Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 66, estableix que les
sol∙licituds que es formulin hauran de contenir les dades que es sol∙liciten al formulari.
Així doncs a l’article 14.2 obliga a totes les persones jurídiques a relacionar‐se amb l’Administració per mitjans
electrònics.
Les notificacions sobre aquests i d’altres tràmits que us lliurarà l’Ajuntament de Vall‐llobrega seran generades pel
gestor documental del consistori i dipositades, mitjançant l’e‐Notum, a la carpeta ciutadana del nostre web, a la qual
podreu accedir identificant‐vos.

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que estableix l’article 11 de la LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia de
Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament de Vall‐llobrega, que n’és el responsable,
tal com s’indica:
Responsable del tractament: Ajuntament de Vall‐llobrega. Plaça de la Vila, núm.3 Vall‐llobrega (17253)
Girona. Telèfon: 972315464 ajuntament@vall‐llobrega.cat
Finalitat del tractament: Tramitació de sol∙licitud per la subvenció de material escolar del curs 2020‐2021
per alumnes d’infantil i primària a l’Escola Vall‐llobrega. La oposició a aportar les dades de caràcter personal
necessàries implica la impossibilitat de dur a terme la finalitat de referència i per tant el tràmit indicat.
Legitimació: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD)
Drets: Podeu exercir, en tot cas davant l’Ajuntament de Vall‐llobrega, els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat, si escau, i a no ser objecte de
decisions automatitzades. A través de les dades de contacte de l’Ajuntament de Vall‐llobrega i a la seu
electrònica del mateix.
Termini de conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la
normativa vigent en cada moment.
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