AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 – 977 460 547 Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

SOL·LICITUD D’AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DELS LLIBRES ESCOLARS
CURS 2021/2022
Nom i cognoms progenitor 1
Nom i cognoms progenitor 2
Nom i cognoms del tutor legal (si escau)
Domicili
Telèfon contacte

amb DNI/NIE
amb DNI/NIE
amb DNI/NIE
de
e-mail:

Sol·licito per al curs 2021/2022 que em sigui concedit l’ajut econòmic per l’adquisició de llibres escolars, i
que el mateix es faci efectiu al següent número de compte (IBAN)
Entitat bancària:

E

S

DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT:
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Centre en el que està matriculat:
Carnet de família nombrosa:
Carnet de família monoparental:

Curs:
SI
SI

NO
NO

Documents que s’adjunten a la sol·licitud:
- Fotocòpia del llibre de família, DNI o document substitutiu
- Factura o rebut acreditatiu de l’adquisició dels llibres
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o carnet de família monoparental
- Al mateix temps faig constar que són certes les dades d’aquesta sol·licitud i que conec les bases i
l’obligatorietat d’adjuntar la documentació requerida.
- Declaro que no sóc beneficiari/a de cap tipus d’ajuda per part de cap organisme públic o privat per
aquest mateix concepte i període.
- També declaro trobar-me al corrent de les meves obligacions tributàries en l’Ajuntament de l’Ampolla, i ser
sabedor/a que en cas contrari, l’Ajuntament retindrà l’import del deute existent.
L’Ampolla, ____ de____ de
Signat:

SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre(LOPD) les dades de caràcter personal podran ser incorporades a un fitxer automatitzat del qual n’és responsable
l’Ajuntament de l’Ampolla, que les tractarà de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat aquí assenyalada. Les dades podran ser cedides a les entitats col·laboradores
en la gestió i a Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències. L’interessat pot revocar el consentiment atorgat i exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició , adreçant-se a: Ajuntament de l’Ampolla, Plaça Manel Ferré, 3, CP: 43895 l’Ampolla.

