INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD PER ASSIGNACIÓ DE PLACES
COMPLEMENTARI DE TRASPORT ESCOLAR CURS 2009-2010

AL

SERVEI

Sol·licitant
Cognoms i nom:
D.N.I:
Adreça particular:
Codi Postal – Població:
Telèfon:
Nom dels infants beneficiaris
Cognoms i nom:
Cognoms i nom:
Cognoms i nom:
Cognoms i nom:
"D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu
tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, qui garanteix la confidencialitat en el
tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament
es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigirvos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

SOL·LICITA:
ASSIGNACIÓ DE PLACES AL SERVEI COMPLEMENTARI DE TRASPORT ESCOLAR
CURS 2009-2010

Sant Cebrià de Vallalta ,...... d ............... de 2009
(signatura sol·licitant)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR : D'ACORD AL FULL QUE S'ADJUNTA

EXCM. AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

DOCUMENTACIÓ PER ASSIGNACIÓ DE PLACES AL SERVEI COMPLEMENTARI DE
TRASPORT ESCOLAR CURS 200-2010
IMPRESCINDIBLE APORTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD
Període de 17 de juny a 3 de juliol de 2009

DOCUMENTACIÓ GENERAL
Certificat escola conforme estan matriculats

DOCUMENTACIÓ PER LA BAREMACIÓ DE L’ANNEX 1
Sol·licitud degudament omplerta i signada pel pare, mare o tutor/a legal ( omplir una per
cada fill/a)
.

Declaració d’ingressos de la unitat familiar complimentada (segons model)
Fotocopia del llibre de família
Fotocòpia de la declaració de renda 2008
Documentació per demostrar els ingressos percebuts l’any 2008
(en cas de no fer declaració de renda):
Nòmina ó PIRMI ó Subsidi d’atur ó justificant pensions
Justificant del pagament de lloguer ó hipoteca . Any 2008
En cas de separació: Sentencia separació ó divorci.
Certificat empresa incompatibilitat horaris treball i entrada/sortida centre escolar
Carnet de família nombrosa
•

Altra documentació, si cal.
Declaració jurada justificant ingressos 2008-2009

