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SOL·LICITUD D’AJUTS MUNICIPALS PER A LA PRÀCTICA
ESPORTIVA

A) Dades dels pares o tutors:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal:
DNI/NIE:
Domicili familiar:

Telèfon:

Municipi:

Nucli:

Adreça Electrònica :

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei ;
Per S.M.S :

Telèfon

Per e-mail:

Vull rebre notificació electrònica

de totes les actuacions relacionades amb aquest

procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015 , de 1 d’octubre. A tal, facilito en la
present sol·licitud/instància, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un
número de PIN que us permetrà accedir al document).
Podeu

consultar

les

condicions

a

:

https://www.seu-e.cat/web/mediona/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-

tramits/tramits/notificacions-electroniques.

B) Dades dels alumnes pels quals es sol·licita l’ajut:
Nom i cognoms:
Data de Naixement:
Escola:
Va demanar beca el curs anterior:

Si

No

Nom i cognoms:
Data de Naixement:
Escola:
Va demanar beca el curs anterior:

Si

No

Nom i cognoms:
Data de Naixement:
Escola:
Va demanar beca el curs anterior:

Si

No

AJUNTAMENT DE MEDIONA
Dr. Trueta, 10 - 08773 MEDIONA - (ALT PENEDÈS)
Tel. 93 898 50 02 - Fax 93 898 52 99
NIF. P-0812100-F
mediona@diba.cat - www.mediona.cat

Nom i cognoms:
Data de Naixement:
Escola:
Va demanar beca el curs anterior:

Si

No

Si
Si
Si

No
No
No

C) Dades Familiars:
Membres de la unitat familiar:
Membres de la unitat familiar que treballen:
Ingressos de la unitat familiar:
Familiars amb discapacitat
Família monoparental
Família nombrosa

Autoritzo consultar documentació econòmica familiar aportada en
anterioritat a la Beca Escolar del curs 2019-2020.
No Autoritzo a consultar documentació econòmica familiar aportada
en anterioritat a la Beca Escolar del curs 2019-2020, degut a que la
situació econòmica en els darrers 6 mesos ha canviat.
E) Dades de la unitat familiar (majors de 16 anys no beneficiaris de
la beca):
Parentiu
Pare
Mare

NIF/NIE

Nom i cognoms

D.
Naixement

Estat Civil
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Els signants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:





Que accepten les bases de la convocatòria per les que sol·liciten
l’ajut.
Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la
realitat.
Que queden assabentats que la inexactitud de les circumstàncies
declarades comportarà la denegació o revocació de l’ajut.
El sotasignat/ada declara que totes les dades assenyalades son
certes.

L’Ajuntament podrà, en tot moment, fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar
la veracitat de les dades facilitades en aquesta sol·licitud i els ajuts seran retirats
totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les
dades facilitades.

SIGNATURA

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de
protecció da dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al fitxer d’aquest ajuntament per a
la gestió específica de la seva sol·licitud, del qual és responsable l’ajuntament de Mediona. Podeu exercir el
dret a sol·licitar al responsable del tractament d’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o
suprimir—les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades
mitjançant escrit dirigit a l’ajuntament de Mediona, Dr. Trueta, 10, 08773 Mediona, tel. 938985002,
mediona@diba.cat. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de dades en l’adreça electrònica:
dpd.ajmediona@diba.cat

