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)
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ESCOLAR PER NO UNIVERSITARIS
Dades de la persona sol·licitant (en cas de menors, representant legal)
Cognoms

Nom

Domicili. Carrer

núm.

Municipi i Província

Telèfon de contacte

pis

C.P.

D.N.I.

Adreça electrònica:

Persones per les que sol·licita l’ajut

Estudis

Demano que se’m concedeixi la subvenció acordada pel Ple de Corporació pels següents conceptes:
Educació infantil (0-3 anys)

ESO, Batxillerat

Transport

Ed. Infantil (3-5 anys) o Primària

Cicles formatius

Ensenyaments d’idiomes

Cursos d’accés, PQPI.

i presento la següent documentació justificativa:
Matricula escolar
Certificat de pagament
Altres:

Compte on efectuar el pagament:
IBAN
Entitat
Oficina

DC

Compte

Així mateix, manifesto:
- Que compleixo tots el requisits establerts per a gaudir de les subvencions aprovades per l’Ajuntament en
materia de realització d’estudis
- Que em trobo al corrent en les meves obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament, així com
amb la Hisenda pública i la Seguretat Social

Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó per a que se m’enviïn notificacions i/o comunicacions per mitjans
electrònics*.
Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó a fer la consulta de les dades d’identitat a la Direcció General de Policia
per a portar a terme la tramitació de la present sol·licitud. En cas de no autoritzar la consulta de dades d’altres
administracions públiques, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació requerida.
Signatura
Data

* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la
representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o
destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

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

