
 

AJUNTAMENT DE PONTILS 
 

SOL·LICITUD AJUDES PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE PONTILS CURS 

2019-2020 

 

 Sol·licitant:  (indiqueu el que correspongui)  

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

Nom i Cognoms 
 
 

NIF 

Adreça 
 
 

 

Municipi Codi Postal 
 
 

Telèfon/Mòbil 
 
 

Adreça electrònica 

Número IBAN compte corrent per a realitzar 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 ☐ 



 

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 23 de setembre de 2019 es van aprovar 
les bases Ajudes per llibres i material escolar pels alumnes de Pontils curs 2019-2020. 
 
Per això, 
 
 
DEMANO: Participar en aquesta convocatòria i declaro que no he incorregut en 
omissió i/o falsedat en les dades de la sol·licitud. 
 
 
DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: 
 
1. Justificant acreditatiu del pagament del material escolar per al curs 2019-2020 (pels 
estudiants de primària i secundària) 
 
2. Justificant acreditatiu del pagament de la matrícula per al curs 2019-2020 (pels 
estudiants d’estudis universitaris o cicles formatius de grau superior) 
 
3. En cas de família nombrosa, cal aportar el carnet acreditatiu. 
 

 
 
OPOSICIÓ/ NO OPOSICIÓ A CONSULTA DADES ELECTRÒNIQUES: 
 

 M’oposo a que l’Ajuntament accedeixi electrònicament als meus documents/dades, 
mitjançant les xarxes corporatives o consulta a les plataformes d’intermediació de dades 
o altres sistemes electrònics habilitats per la qual cosa presento els documents que es 

relacionen a continuació i que formen part de la documentació requerida.   

En cas de no oposar-me, NO aporto la documentació/dades amb indicació de l’òrgan 

davant el que ho vaig presentar i la data de presentació: 

 

 
DOCUMENTS/DADES 
REQUERIDES  

APORTO 
(marqueu 
amb X) 

NO APORTO amb indicació de l’òrgan 
davant el que es va presentar i la data de 
presentació 

1. Justificant acreditatiu del 
pagament del material 
escolar per al curs 2019-2020 
(pels estudiants de primària i 
secundària) 
 

 Òrgan: ... Data: .... 



 

2. Justificant acreditatiu del 
pagament de la matrícula per 
al curs 2019-2020 (pels 
estudiants d’estudis 
universitaris o cicles 
formatius de grau superior) 
 

 Òrgan: ... Data: .... 

3. En cas de família 
nombrosa, el carnet 
acreditatiu 

 Òrgan: ...  Data: .... 

 
 
 
 
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 sol·licita. 

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 
sol·licitada. 
 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades                                (Més informació al revers) 

Responsable L’Ajuntament de Pontils 

Finalitat Gestionar la seva sol·licitud per a l’obtenció d’una subvenció 

municipal. 

 

Drets  Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui, 

oposar-se al tractament. 

Informació addicional Podeu consultar-la al revers d’aquest formulari 

 
 
Pontils, a  ___ de __________ de  20____ 
(signatura)  



 

 

Informació sobre protecció de dades      

                            

 

 

 

Qui és el Responsable? 

Ajuntament de Pontils 

Adreça: c/Freginal, 2       43421 - Pontils 

Telèfon: 977 88 02 02 

Adreça electrònica: aj.pontils@altanet.org 

 
Delegat de protecció de dades:  

Adreça:  C/ Pere Martell, núm. 2, 43001 Tarragona 

A/e: sam.protecciodades@dipta.cat 

Telèfon: 977-29.66.99 

 

Amb quina finalitat 

recollim les teves 

dades? 

Gestió de les subvencions municipals.  

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 

Quina és la legitimació 

per al tractament de les 

vostres dades? 

 

- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics      
*Article 6.1.e) RGPD: compliment d'una missió d'interès públic              
*Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  
 
La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder 

gestionar la vostra sol·licitud. 

A quins destinataris es 

comunicaran les 

vostres dades? 

 

Sindicatura de comptes; Base Nacional de Subvencions; Altres 

administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades 

conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord 

amb l’article 28, de la Llei 39/2015; . Portal transparència d’acord amb el que 

preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  

Transferències 

internacionals 
No es preveuen 

Quins són els vostres 

drets? 

 

  

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de 

Conesa està tractant dades personals que li concerneixen, o no. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, 

així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, 

sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja 

no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats 

poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest 

cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. 

Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius 

relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que li 

afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en 

interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del 

tractament; o bé basat en que el tractament és necessari per la satisfacció 

d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un 

tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o 

els drets o llibertats fonamentals de l’interessat. 

 



 

Com podeu exercir els 

drets?  

 

Mitjançant un escrit adreçat Ajuntament de Pontils 

Adreça: c/Freginal, 2       43421 - Pontils 

Telèfon: 977 88 02 02 

Adreça electrònica: aj.pontils@altanet.org 

 

Mitjançant el formulari electrònic disponible a: 

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/ 

Termini de conservació 

de les dades 

 

 

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a 

les taules  d’avaluació documental  del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, entre d’altres: 

Codi TAAD 745 Expedients d’atorgament de subvencions: conservació 

permanent de les subvencions nominatives. En el cas de les subvencions de 

lliure concurrència adjudicades, conservació permanent del projecte, la 

memòria i les actes d’avaluació, sempre que n’hi hagi i destrucció de la resta 

de documentació en el termini de  sis anys des de la remissió del Compte 

General a la Sindicatura de Comptes. 

Obligatorietat 

 

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les 

dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat 

corresponent. 

 

Quines vies de 

reclamació hi ha? 

 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret 

a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades. 

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 

 


