
 
Abans de la vostra signatura, cal que tingueu en compte que: 
• Les vostres dades estan sotmeses a la normativa vigent de protecció de dades personals. Les dades no seran cedides a 
tercers. 
• Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició 
al seu tractament, adreçant-vos a l’apartat de protecció de dades de la seu electrònica de l’ens. 
• Igualment podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de protecció de Dades de l'ens, pel que fa a totes les qüestions 
relatives al tractament de les vostres dades personals i a l’exercici dels vostres drets. 

AJUNTAMENT DE LES PILES 
 

SOL∙LICITUD AJUDES PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE LES PILES CURS 

2018‐2019 

 

 Sol∙licitant:   (indiqueu el que correspongui)  

Dades d’identificació de la persona solꞏlicitant 
Nom i Cognoms 
 
 

NIF 

Adreça 
 
 

 

Municipi  Codi Postal 
 
 

Telèfon/Mòbil 
 
 

Adreça electrònica 

Número IBAN compte corrent per a realizar ingrés 
 

E  S                                             

 
 

 

Dades alumne/a 
Nom i Cognoms 
 
 

NIF 

Estudis matriculats: 

☐   Infantil 

☐   Primària 

☐   Secundària, batxillerat o grau mitjà 

☐   Cicle de grau superior o estudis universitaris 
 

Dades alumne/a 
Nom i Cognoms 
 
 

NIF 

Estudis matriculats: 

☐   Infantil 

☐   Primària 

☐   Secundària, batxillerat o grau mitjà 

☐   Cicle de grau superior o estudis universitaris 
 

Alumne/a ☐  Pare ☐    Mare ☐    Tutor ☐ 



 
Abans de la vostra signatura, cal que tingueu en compte que: 
• Les vostres dades estan sotmeses a la normativa vigent de protecció de dades personals. Les dades no seran cedides a 
tercers. 
• Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició 
al seu tractament, adreçant-vos a l’apartat de protecció de dades de la seu electrònica de l’ens. 
• Igualment podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de protecció de Dades de l'ens, pel que fa a totes les qüestions 
relatives al tractament de les vostres dades personals i a l’exercici dels vostres drets. 

Dades alumne/a 
Nom i Cognoms 
 
 

NIF 

Estudis matriculats: 

☐   Infantil 

☐   Primària 

☐   Secundària, batxillerat o grau mitjà 

☐   Cicle de grau superior o estudis universitaris 
 

 
 
 
EXPOSO: 
1. Que en la sessió plenària celebrada el passat 9 d’octubre de 2018 es van aprobar les 
bases Ajudes per llibres i material escolar pels alumnes de Les Piles curs 2018-2019 i 
ajudes pels alumnes de l'escola municipal de Santa Coloma de Queralt 
 
 
Per això, 
 
 
DEMANO: Participar en aquesta convocatòria i declaro que no he incorregut en 
omissió i/o falsedat en les dades de la solꞏlicitud. 
 
 
DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: 
 
1. Justificant acreditatiu del pagament del material escolar per al curs 2018-2019 (pels 
estudiants de primària i secundària) 
 
2. Justificant acreditatiu del pagament de la matrícula per al curs 2018-2019 (pels 
estudiants d’estudis universitaris o cicles formatius de grau superior) 
 
3. En cas de familia nombrosa, cal aportar el carnet acreditatiu. 
 
 
AUTORITZO QUE ES CONSULTIN LES MEVES DADES: 
 
• Autorització per tal que l'òrgan gestor pugui obtenir i consultar de forma electrònica 
les dadesnecessàries per a la tramitació correcta d’aquesta petició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abans de la vostra signatura, cal que tingueu en compte que: 
• Les vostres dades estan sotmeses a la normativa vigent de protecció de dades personals. Les dades no seran cedides a 
tercers. 
• Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició 
al seu tractament, adreçant-vos a l’apartat de protecció de dades de la seu electrònica de l’ens. 
• Igualment podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de protecció de Dades de l'ens, pel que fa a totes les qüestions 
relatives al tractament de les vostres dades personals i a l’exercici dels vostres drets. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Declaro de manera expressa i responsable: 
(Marqueu l’opció que correspongui) 
 
 
☐   Estar exempt d’obligacions tributàries davant l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). 
 
☐   En la data que s’indica, estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’AEAT i amb la TGSS, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 
del Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Que compleixo els altres requisits exigits a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de la 
subvenció que es solꞏlicita. 
Comprometre’m a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes en 
l’acord de concessió i acceptar, en cas d’incompliment, que aquesta circumstància 
doni lloc al reintegrament a la Diputació de Tarragona. 
Declarar que no he rebut cap altre ajut que sigui incompatible amb la beca 
solꞏlicitada. 
 
 
Les Piles, a  ___ de __________ de  20____ 
(signatura)  
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