Registre d'entrada

SOL·LICITUD

Núm.:

TARJETA CIUTADANA

Data:

Núm. exp.:1681/ 2015
1. SOL·LICITANT
Nom i llinatges

DNI

Data de Naixement
Adreça
Codi postal

Província

Municipi

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Fax

2. REPRESENTANT (si s'escau)
Nom i llinatges o raó social

DNI

Adreça
Codi postal

Província

Municipi

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Fax

3. DATOS DE LA NOTIFICACIÓ
Persona a qui es notifica:
Mitjà preferent de notificació:

SOL·LICITANT
NOT. EN PAPER

REPRESENTANT
NOT. TELEMÀTICA A L'@:

4. DECLAR
1.Que actualment estic cursant els següents estudis a Palma de Mallorca

Formació professional de grau mitjà o superior.
Universitari
CURS

2.Que no em trob incurs en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de persona

beneficiària, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.Que no he rebut ajudes econòmiques, en el mateix any natural, d'altres organismes pel mateix concepte o, en el
cas d'haver-ne rebudes, que no cobreixen totalment la necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest
cas, de la quantitat rebuda:
4.Que complesc tots els requisits de la convocatòria:
- Ser major de 16 anys
- Cursar estudis universitaris o de formació professional de grau mitjà o superior.
- Residir temporalment a Palma de Mallorca per motiu dels estudis
- Estar empadronat a Alaior.
5.Que no he sol·licitat ni s'ha m'ha concedit cap ajuda per a la subvenció del transport urbà.
5. SOL·LICIT
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6.Que

em sigui concedida la subvenció per al transport vàlida fins al 31 d'agost de 2016 mitjançant la «Targeta
Ciutadana»

•
•
•

Autoritz l'ajuntament d'Alaior per dur a terme les consultes necessàries amb altres administracions
públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per a
l’atorgament de la subvenció.
Autoritz l'ajuntament d'Alaior per a comprovar les meves dades d'empadronament.
Autoritz l'ajuntament d'Alaior per emplenar l'annex de l'Ajuntament de Palma que acompanya a aquesta
sol·licitud i que serà remés a l'Ajuntament de Palma de Mallorca.

6. DOCUMENTACIÓ (marcau la documentació que presentau)
Sol·licitud degudament emplenada.
Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant
Acreditació de cursar estudis a Palma per mitjà del carnet d'estudiant o qualsevol document que ho justifiqui.

7. NOTES IMPORTANTS
• La concessió de la subvenció serà vàlida fins al 31 d'agost de 2016
• Les subvencions es concediran d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, fins
a l'esgotament del crèdit existent.
Obligacions de les persones beneficiàries:
•Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Administració que tengui atribuïda la competència d'instruir els ajuts.
•Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca i, en qualsevol cas, l'obtenció
concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot
donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
Es revocarà la subvenció quan, posteriorment a la resolució de la concessió, la persona que en resulti beneficiària incompleixi
totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió
de la subvenció, especialment en aquests casos:
•L'incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció .
•L'obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions requerides per a això o quan s'alterin les condicions tingudes
en compte per concedir-la sempre que sigui per causes imputables a la persona beneficiària.
•La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o l'obstrucció
injustificada d'aquestes actuacions.
•Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

8. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
- Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat d'aquest
Ajuntament.
- Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
- Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una comunicació
escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.

,d

de 20 1

[Rúbrica]

SRA. BATLESSA PRESIDENTA
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