Termini de presentació: del 21/11/2019 al 12/12/2019

SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS (CURS 2019-2020)
En/na ________________________________________________________, amb
DNI __________________, amb domicili al C/ ______________________________,
de ___________________________, telèfon_________________ en representació
del
beneficiari/ària
____________________________________,
curs
_________________________________
Acompanyo la següent documentació:
Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat
Factura original, tiquet de caixa, justificant o document acreditatiu de l’ingrés
bancari que acrediti la despesa efectuada per a l’adquisició dels llibres
Fotocòpia acreditativa del número de compte
Declaració jurada dels sol·licitants (part de la pròpia sol·licitud) que acrediti trobarse al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb la Seguretat Social i
amb l’Ajuntament d’Alcanar
Fotocòpia del carnet de família monoparental o família nombrosa, si s’escau.
En el cas de primera sol·licitud:
Fotocòpia del llibre de família

DECLARACIÓ JURADA:
El/la sotasignant DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que es troba al
corrent i compleix amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
així com amb les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Alcanar.

Signatura:
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AUTORITZO:
A tractar confidencialment les meves dades personals, d’acord amb el que
estableix el Reglament Europeu 2016/679 y Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre de Protecció de Dades.(1)
A comprovar les dades corresponents a l’AEAT i la TGSS acreditatives de trobar-se
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Signatura:

DECLARO:
Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents
que l’acompanyen
Que compleixo i accepto tots els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la convocatòria de subvencions
Que NO rebo altres subvencions o ajudes públiques per al mateix concepte
Que SÍ rebo/o he sol·licitat a __________________________________ altres
subvencions o ajudes públiques per al mateix concepte, i que en cas de ser
atorgada presento renúncia a la subvenció de l’Ajuntament d’Alcanar.
Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts en les Bases d’aquesta convocatòria, mitjançant
aquest acte es requereix la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils des d’aquesta notificació,
l’esmeni o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, se la considerarà per desistida de la seva
sol·licitud, d’acord amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

L’INTERESSAT/DA,

Alcanar, ____ de ___________________ de 2019
(1) NOTA:Informació Bàsica sobre protecció de Dades: De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 y Llei Orgànica 3/2018 de 5
de desembre de Protecció de Dades. Responsable del Tractament: Ajuntament de la Ciutat d’Alcanar, con CIF P-4300400-A amb adreça al
carrer Generalitat, 10, 43530 Alcanar (Tarragona) i email d’atenció desenvolupament@alcanar.cat. Finalitat: La base legal es un interès públic
de recerca de la plena ocupació i el foment de la formació de la llengua catalana, el seu consentiment al registrar-se i les normes habilitadores
locals. Destinataris: No se cediran les dades a tercers. Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al
mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint-se a la adreça postal indicada o contactant amb el DPO. Conservació: Les dades
seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per la qual han estat recollides o terminis de prescripció legal.
Informació Addicional: Poden accedir a més informació en la nostra política de privacitat/avís legal en la web www.alcanar.cat.

2

