AJUNTAMENT DE CAMÓS

Ajuts municipals per a l’adquisició de llibres i material escolar (Curs 2017-2018)
Dades de la persona interessada
Cognoms i nom / Raó social

DNI/NIF/NIE

Domicili

Número

Escala

Població

Pis

Porta

CP

Telèfon

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Dades per a notificacions
D’acord amb la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra legislació vigent,
autoritzo l’Ajuntament de Camós, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï comunicacions
mitjançant missatges:
o
o

Al telèfon mòbil via SMS
A l’adreça de correu electrònic

Us informem que l’adreça que feu constar en el present document serà utilitzada per aquesta
administració en la pràctica de qualsevol notificació administrativa derivada dels procediments que
tramita l’Ajuntament de Camós.

Fets i motius de la petició
Com a pare / mare / tutor del/s següent/s alumnes empadronats a Camós:

1. NOM DEL NEN/A:
Curs que farà el 2017-2018:
Escola:
2. NOM DEL NEN/A:
Curs que farà el 2017-2018:
Escola:
3. NOM DEL NEN/A:
Curs que farà el 2017-2018:
Escola:
DECLARO:
•
•
•

Que el meu fill/a està matriculat per al curs 2017-2018 en algun dels cursos objecte de
la convocatòria.
Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Camós.
Que aporto còpia dels justificants de pagament de llibres i/o material adquirit per a
l’alumne per a qui es sol·licita l’ajut com a mínim pel mateix import de l’ajut que es
sol·licita.
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AJUNTAMENT DE CAMÓS
Sol·licitud
Rebre l’ajut atorgat per l’Ajuntament de Camós per al curs 2017-2018.
DADES BANCÀRIES
Número del compte corrent (IBAN 24 dígits):
E

S

Autorització

o

Sí

o

No

Autoritzo l’Ajuntament de Camós a consultar i verificar, mitjançant les plataformes
habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en
altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels
corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la
resolució d’aquesta tramitació.

Documents aportats
a) Còpia de la matrícula o inscripció en el centre escolar, o certificat del centre acreditant
la matriculació de l’alumne i el curs.
b) Justificació de l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, com a
mínim pel mateix import de l’ajut que es sol·licita.

Signatura

,

de/d’

de 20

AJUNTAMENT DE CAMÓS
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest
organisme, com a responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès,
documentació aportada i annexos, podran ser incloses en un o més fitxers destinats a la gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipal.
En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per
escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l’adreça següent:
C/ Cruanyes, 2 – 17834 Camós

2/2

