Ajuntament d´Olesa de Bonesvalls

_

ALT PENEDÈS

SOL·LICITUD AJUTS PER INFANT EN EDAT ESCOLAR: TRACTAMENTS LOGOPÈDICS I/O
PSICOLÒGICS
DADES IDENTIFICATIVES DE LA/LES PERSONES SOL·LICITANTS:
Nom i Cognom del sol·licitant
DNI:
Telèfon
Nom i Cognom del sol·licitant
DNI:
Telèfon
Adreça

DADES DELS INFANTS BENEFICIARIS
NOM
COGNOMS

DATA NAIXEMENT

CURS
ESCOLAR

DOCUMENTACIÓ
1-La sol·licitud (emplenada i signada).
2-Volant de convivència
3- Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca, si s’escau
4- Les dues últimes nòmines o certificat en què especifiqui si s’està cobrant alguna prestació i, en cas
afirmatiu, que indiqui l’import mensual de la prestació , de tots els membres computables de la unitat
familiar.
5-Informes mèdic i/o psicològic, emès per un servei públic o centre escolar en el que es reflecteixi la
necessitat per l’infant o adolescent de tractament de logopèdia i/o psicològic.
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DECLARO :
1-Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
2-Que s’han acompanyat tots els documents inicialment necessaris per l seva tramitació.
3-Que estic obligat a comunicar a l’ajuntament qualsevol variació que pogués produir-se d’ara en
endavant i de facilitar tot la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
4-Declaro que no he sol·licitat i/o rebut altres subvencions i/o ajuts pel mateix objecte.

Signatura de la persona/es sol·licitants:

La distribució d’aquest ajut esta condicionada a la distribució pressupostària.
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclusos a la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat en el registre General de l’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a
fer us de les dades personals facilitades per la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
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