INSTÀNCIA PEL RECONEIXEMENT CONTINUÏTAT I RENDIMENT ACADÈMIC
JUVENIL
DADES DEL COMUNICANT
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NOM

N.I.F.

ADREÇA

TELÈFON

CODI POSTAL

MÒBIL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT
NOM

N.I.F.

ADREÇA

TELÈFON

CODI POSTAL

MÒBIL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR

MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ

Sol·licitant

Notificació postal

Representant

Notificació electrònica

EXPOSO
M’he assabentat de la convocatòria de la subvenció per a estudis 2018-19, d’acord amb el que
estableix a l’Ordenança reguladora pel Reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic
juvenil.

SOL·LICITO
Poder participar en la convocatòria per la concessió dels ajuts previstos.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
-

Original del DNI, NIE.
Original del butlletí notes de Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
*La no aportació dels documents pot ser motiu de la denegació de la beca.
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La qual cosa espera obtenir.

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Sils.
Finalitat: gestionar les sol·licituds d’ajuts en matèria d’educació i ensenyament.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic.
Destinataris: En el cas d’ajuts concedits es comunicaran dades a l’Administració Tributària i a entitats bancàries amb
finalitat d’abonament dels imports. Amb la finalitat d’atendre sol·licituds d’ajuts complementaris, es comunicaran
també al Departament d’Ensenyament.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sils.
> Trobareu informació addicional sobre protecció de dades a www.sils.cat.

Il·lustríssim Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Sils
Signat a

, en data

Sol·licitud de subvenció per estudis
Dades de la persona interessada
NOM

N.I.F.
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Declaro
-

DATA

Que compleixo els requisits establerts per a la sol·licitud d’ajut social
Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sils i la resta
d’Administracions o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
per reglament.
Que no he estat sancionat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o
ajuts públics.
Que estic informat que la percepció d’aquesta subvenció pot implicar l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF.
SIGNATURA

