Ajuntament de La Bisbal del Penedès

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER AL TRANSPORT ESCOLAR INTRAMUNICIPAL
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER AL CURS 2019 – 2020

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (PARE, MARE, TUTOR/A LEGAL I ALUMNE/S):
Pare / mare / tutor/a legal:
Nom i cognoms:

DNI, NIE o passaport:

Adreça
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Població:

CP:

Telèfon fix:

Porta:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (e-mail):

Pare / mare / tutor/a legal:
Nom i cognoms:

DNI, NIE o passaport:

Adreça
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Població:

CP:

Telèfon fix:

Porta:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (e-mail):

Alumnes beneficiaris/àries:
Nom i cognoms

DNI

Data de naixement

Curs
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DECLARACIÓ RESPONSABLE:
1. Declaro sota la meva responsabilitat que sóc coneixedor/a de l’Ordenança reguladora de les
bases de les subvencions per al transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix
Penedès, així com també de la convocatòria de dites subvencions per al curs 2019 – 2020.
2. Declaro sota la meva responsabilitat que totes les dades incorporades a la present sol·licitud
s’ajusten a la realitat i que quedo assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies
declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció.
3. Declaro sota la meva responsabilitat que em trobo en la situació que fonamenta la concessió
de la subvenció o que hi concorren les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la
convocatòria, d’acord amb l’article 13.1 Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions; en concret:
3.1. Que sóc el pare / la mare o tutor/a legal d’un/a alumne/a de l’escola Ull de Vent del curs
2019 – 2020.
3.2. Que l’alumne/a fa ús del transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Baix
Penedès.
3.3. Que estic empadronat/da al municipi de La Bisbal del Penedès (l’alumne i els seus
progenitors o representants legals). En cas que només consti empadronat/da l’alumne i un
els dos progenitors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
3.4. Que em trobo al corrent de pagament de les meves obligacions amb l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència
Tributària Catalana i la Hisenda Municipal.
4. Declaro sota la meva responsabilitat que no em trobo inclòs/a en cap dels supòsits previstos
als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
que impedeixen obtenir la condició de beneficiari/ària.
5. Declaro sota la meva responsabilitat:
 Que no he obtingut altres subvencions o ajudes que financin les activitats
subvencionades, així com el compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin
en el moment de la justificació de la subvenció atorgada.
 Que he obtingut o sol·licitat les subvencions o ajudes que s’indiquen a continuació:
Organisme on s'ha
sol·licitat

Concepte

Import sol·licitat

Import obtingut
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AUTORITZACIÓ:
□ AUTORITZO a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès a sol·licitar a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència Tributària
Catalana la informació d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions.
□ DENEGO expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa
aquestes dades. La denegació de l’interessat/da a autoritzar l’obtenció de les dades dels
apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de subvenció, a no ser
que la persona sol·licitant aporti personalment i adjunti a aquest formulari totes les certificacions
corresponents.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
— Documentació acreditativa de la personalitat del/la sol·licitant: DNI, NIE o passaport.
— Declaració responsable segons el model normalitzat que acrediti que el/la sol·licitant no està
inclòs/a en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari/ària de
subvencions públiques, establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
— Dades bancàries del compte corrent en el qual, si s’atorga la subvenció, es podrà transferir
l’import d’aquesta, segons el model normalitzat.
— Llibre de família.

— Si escau, informe favorable de serveis socials.

La Bisbal del Penedès, ....... de/d’ .............................. de 2020

Signatura/res del/la/dels sol·licitant/s

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició,
en els termes establerts a la legislació vigent.

