SOL·LICITUD D'AJUT AL TRANSPORT URBÀ
LÍNIA TORTOSA – ROQUETES – RAVAL DE CRISTO - JESÚS

DADES DEL SOL·LICITANT / REPRESENTANT
Nom i Cognoms del sol·licitant

DNI/NIE/CIF

Domicili

Codi Postal

Que actua en:

Localitat

nom propi

en representació de

Nom i cognoms del representat

DNI/NIE/CIF

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili

Codi Postal

Adreça electrònica

Localitat

Telèfons

EXPOSO:
Que en data 19 de desembre de 2017 es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, número 242, les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts
per al transport urbà de la línia Tortosa – Roquetes – Raval de Cristo – Jesús, aprovades
pel Ple de l'Ajuntament de Roquetes en sessió de data 28 de novembre de 2017.
Que en data

es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de

Tarragona núm.
la convocatòria d'ajuts per al transport públic urbà de
la línia Tortosa – Roquetes – Raval de Cristo - Jesús, per als exercicis 2018-2019 .
Que estic interessat/ada en gaudir de l'ajut esmentat i que reuneixo els requisits
necessaris per beneficiar-me'n.

Que adjunto a aquesta sol·licitud els documents següents:
Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE del sol·licitant
Documentació acreditativa de la representació
Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE del representant
Fotocòpia de la declaració de renda o certificat d'imputacions ficals de cada membre de la
unitat de convivència
Fotocòpia de la resolució de l'ICASS, INSS o targeta acreditativa de la discapacitat

Que vaig presentar a l'Ajuntament de Roquetes, al lloc i data que s'indiquen, la
documentació requerida en el punt sisè de la convocatòria dels ajuts (documents que
han d'acompanyar a la sol·licitud):
Document

Lloc (registre, àrea...)

Data

Que NO AUTORITZO a l'Ajuntament de Roquetes a sol·licitar de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives
al compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de
comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la
subvenció.

(Si marqueu aquesta casella haureu d'aportar la certificació del compliment de les
vostres obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.)
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que no estic inclòs en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, que m'impedeixin obtenir la condició de persona
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de expedients, responsabilitat de l'AJUNTAMENT
DE ROQUETES, amb la finalitat de gestionar i coordinar els expedients de les diverses àrees. Conforme allò disposat als articles 15 i 16
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'avinguda Diputació s/n, 43520 Roquetes (Tarragona) o bé,
enviant un correu electrònic a ajuntament@roquetes.cat.

NIF: P-4313500-C

beneficiària de subvencions públiques.
Que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud, en els documents que s'adjunten i
en aquells documents que ja consten a l'Ajuntament són certes.
SOL·LICITO:
Que em sigui concedit l'ajut per al transport urbà de la línia Tortosa – Roquetes – Raval
de Cristo - Jesús.
Roquetes,

de 2018

(Signatura del sol·licitant o del representant)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de expedients, responsabilitat de l'AJUNTAMENT
DE ROQUETES, amb la finalitat de gestionar i coordinar els expedients de les diverses àrees. Conforme allò disposat als articles 15 i 16
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'avinguda Diputació s/n, 43520 Roquetes (Tarragona) o bé,
enviant un correu electrònic a ajuntament@roquetes.cat.

NIF: P-4313500-C

