En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
STM
INSTÀNCIA PEL SERVEI DE CADIRES D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms

Nom

Domicili. Carrer

núm.

Municipi

pis

Telèfon de contacte

CP.

DNI.

EXPOSO:
Per motius de minusvalia sol·licito el servei domiciliari:
Persona per la que es sol·licita el servei:
Motiu:
Festa familiar

Visita mèdica

Altres

Comprovació prèvia in situ de les condicions per dur a terme el servei: (a emplenar pels STM)
Apte

No Apte

Aquest punt sol se complimentarà el primer cop que es fa el servei, En cas de ser apte caldrà adjuntar una còpia
d’aquesta instància en properes sol·licituds.
DEMANO:
Que se’m faciliti el servei de cadires d’assistència domiciliària:
Data recollida:

Hora recollida:

Data de tornada:

Hora de tornada:

Adreça de recollida:
Nota: L’usuari de la cadira ha d’estar acompanyat en tot moment per un responsable legal. Els operaris de
l’ajuntament només són responsables de la manipulació de la cadira i en cap cas manipularan la persona
usuària. S’eximeix de qualsevol responsabilitat als operaris que dugin a terme el servei.
S’haurà de demanar el servei en dos dies hàbils d’antelació. Per serveis en cap de setmana cal fer la sol·
licitud fins dimecres aquest inclòs. (Veure més condicions al dors)

Signatura

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

Data:

Condicions específiques per fer ús del servei de les cadires d’assistència domiciliària.
1. El sol·licitant ha de residir a Ascó i només és realitzarà aquest servei dins del casc urbà.
2. Per sol·licitar aquest servei s’ha de fer una instància a l’ajuntament, amb un marge de 3 dies
hàbils abans de la data sol·licitada.
3. Prèviament a la realització del servei, l’ajuntament es posarà en contacte amb el sol·licitant
per tal de comprovar la viabilitat del servei i emetre el corresponent informe.
4. Els operaris facilitaran una còpia de la instància on hi constarà si el servei és apte o no. En
els cas que sigui apte, aquesta verificació s’haurà d’adjuntar a totes les sol·licituds posteriors
i presentar-la sempre que se li demani.
5. Si l’informe és NO APTE o no es demana dins del termini establert, no es podrà oferir el
servei.

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

