ANNEX 1 – Model de reconeixement de drets
SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL “Programa d’ajuda al servei de menjador escolar dels
alumnes de nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o
Torroella de Baix), disseminat o habitatge aïllat d’escoles públiques”
1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI

Telèfon

Adreça

2. DADES DE L’ALUMNE RECEPTOR DE L’AJUT
Nom i cognoms
Centre educatiu
Rebo beca menjador del Consell Comarcal del Bages

Curs
SÍ

NO

3. SOL·LICITA
Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat, matriculat al centre educatiu
indicat i empadronat a la urbanització de .......................................................... que es
reconegui el dret a rebre l’ajut destinat a finançar el 50% dels tiquets del servei de
menjador, curs 2020-2021.
Els sota signants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria.
2. Que les dades presentades són verdaderes.
3. Que queden assabentats que la manca de dades o la inexactitud de les situacions
declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
4. Que tenen coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut per a la mateixa finalitat,
procedent de qualsevol altre administració per al mateix curs, hauran de comunicarho a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sant Fruitós de Bages, .......... de/d’ .............................. de 20....
Signat,

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: realització dels tràmits relatius a la concessió de subvencions.
Legitimació: compliment de missió realitzada en interès públic en base a les funcions pròpies de l’Ajuntament (art. 6.1.e
RGPD).
Destinataris: els resultats de l’avaluació de les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament, donat
també compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes a les Lleis 38/2003, general de
subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.
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ANNEX 2 - DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS.
Dades del titular
NIF

Nom i Cognoms

Adreça

Codi Postal

Població

Dades de compte de càrrec/Abonament
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

IBAN

Codi entitat

Oficina núm.

D.C

C. Corrent o llibreta d’estalvi

Adreça

Codi Postal

Població
Signatura i segell de l’ entitat

Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al meu
nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 2020

Signatura del titular
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: identificació d’obligats tributaris o d’altres persones deutores de l’Ajuntament, gestió de tributs i d’altres
ingressos de dret públic, cobrament i acreditació d’ingressos i comptabilitat.
Legitimació: exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a l’Administració Tributària i a organismes públics esmentats a l’art. 95
de la Llei General Tributària.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.
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