
DIR 3 de l'Entitat: L01070380
Codi SIA del Procediment:

Ajuts adreçats a famílies d'infants inscrits a l'Escola 
d'Estiu 2020 de Montuïri

Dades de l'interessat

Tipus de persona NIF/CIF

Nom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Primer cognom Segon cognom

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Dades del representant

Tipus de persona NIF/CIF

Nom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Primer cognom Segon cognom

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Poder de representació que ostenta

Nom del Conveni

(Solament si Poder de representació que ostenta = Estic adherit a un conveni amb aquesta administració per representar a l'interessat)

Dades a l'efecte de notificacions

Mitjà de notificació Correu electrònic Mòbil

Pais Província Municipi Nucli disseminat Codi Postal

Tipus Via Adreça Nombre / Km Bloc Escala Planta Porta Extra

Informació addicional

Informació addicional



Documentació Obligatòria

Resguard de la inscripció de l’infant a les activitats de l’Escola d’Estiu 2020 de Montuïri

Certificat d'empadronament de l'infant inscrit

Número IBAN al qual es sol·liciti rebre l'ingrés

Documentació a aportar segons el cas

Documentació acreditativa de les circumstàncies definides a la base 3

Declaro

Que ha realitzat la inscripció de l'infant pel qual es sol·licita la subvenció a l'activitat per a aquest objecte.

Que l'infant participarà al període per al qual ha estat inscrit.

No haver sol·licitat i/o rebut ajudes o subvencions pel mateix concepte (la participació a l’Escola d’Estiu durant l’any 

2020) de qualsevol administració tant sigui municipal, com supramunicipal (Consell de Mallorca o Govern de les Illes 

Balears), que superin en total l’import total de l’activitat.

Que la persona sol·licitant es troba en alguns dels supòsits següents:

En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.

Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació.

Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi 

sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat 

laboral.

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la 
realització d'actuacions administratives

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament de Montuïri

Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a 
tercers països.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació 
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
https://montuiri.eadministracio.cat/privacy



Signatura

PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'entitat realitzi consultes de les dades del sol·licitant/representant a través de la Plataforma 
d'Intermediació de Dades i altres serveis interoperables

Signatura

En

Municipi

, el

Data

(dd/mm/aaaa)
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