ANNEX 1 SOL·LICITUD
Nom
Domicili

Número

Codi Postal
DNI / NIE

43560

Pis

Porta

Localitat LA SÉNIA
Telèfon

Teniu certificat digital per rebre notificacions? __SI

__NO

EXPOSO:
Que l’Ajuntament de la Sénia ha publicat les bases reguladores de beques per transport adreçades
a estudiants de la Sénia 2019.
MAJORS D’EDAT: Que el curs acadèmic 2018-2019 he cursat en el centre____________________
________________________de la ciutat de ___________________________ els estudis de
_________________________________ i compleixo amb els requisits establerts per a poder ser
beneficiari/a d’aquesta beca.
MENORS D’EDAT:Que el curs acadèmic 2018-2019, el meu fill/a_________________________
__________________________ ha cursat en el centre______________________________________
______________de la ciutat de ___________________________ els estudis de_____________
________________________________ i compleixo amb els requisits establerts per a poder ser
beneficiari/a d’aquesta beca.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:
• Còpia del DNI o document acreditatiu de la personalitat
• Certificat acreditatiu dels resultats acadèmics de l’estudiant del curs 2018-2019.
• Annex 2 (declaració jurada o promesa de la persona beneficiària/sol·licitant d’estar al corrent de
les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i les altres obligacions tributàries i de la
Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmesa a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador).
• Annex 3 (certificat bancari de les dades del compte corrent de la persona beneficiària/sol·licitant
en el qual se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la beca que es pugui concedir)
• Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2018, o si no se n’ha fet,
declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2018 segons model
d’Annex 4.
SOL·LICITO:Que m’admeteu aquest escrit i m’atorgueu la beca de conformitat a l’establert a les
bases reguladores de beques per transport adreçades a estudiants de la Sénia.

Signatura:

La Sénia, ___ d’___________ de 2019

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE
LA SÉNIA. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/Tortosa, 1 de LA SÉNIA 43560.

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 ·· CIF P-4304500-D

