
    
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PERAFORT 
 

C/ Nou, 7-11   43152 Perafort – P4310500F – Tel. 977 625006 – Fax 977 610027 – mail: ajuntament@perafort.com 

 

   A J U N T A M E N T 
    DE 

   P  E  R  A  F  O  R  T 
 Com. del Tarragonès         

N.P. 

Dades de l’interessat/a: 
 

En/Na_________________________________________________________________ 

major d’edat, amb DNI núm.______________________, veí/na de ________________ 

i domiciliat al carrer __________________________________ núm._______________  

 
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud: sí         no 

En cas d’haver marcat sí: correu electrònic ___________________________________ i 

telèfon mòbil _________________ 

 
EXPOSA: 
Atès que en data 15 de novembre de 2017 s’inicià el termini per a presentar les 
sol·licituds d’ajuts per a llibres i transport escolar per al curs 2017-2018. 
 
Us sol·licito ajut de: 
 
 LLIBRES Mòdul núm......................... 
  
 TRANSPORT Mòdul núm................... 
  
Nom i cogmons de l’alumne/a:______________________________________________ 
 
Dades bancàries:  
 
ES__ __  -  __ __ __ __  -  __ __ __ __  -  __ __ __ __  -  __ __ __ __  -  __ __ __ __  
 
Titular del compte:_____________________________________________________ 
 
DEMANA: 
 
Que li sigui concedit l’ajut sol·licitat. 
      

                 (Signatura) 
Perafort, ............, d......................................... de 2017 
 
 
Ajuntament de Perafort, entitat amb CIF número P4310500F posa en coneixement que les seves dades, recollides com a 
conseqüència de la present relació, seran incloses en un fitxer automatitzat pel seu tractament. La finalitat del tractament és per 
sol·licitar ajut escolar. 
L’Ajuntament de Perafort tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, 
i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les senyalades per la normativa vigent (en cas d’existir cessió no 
derivada d’una norma legal o necessària en funció de la relació existent, s’haurà de incloure al destinatari).  
El contribuent té dret a efectuar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, d’acord amb la LOPD 15/1999, a les instal·lacions 
de l’Ajuntament de Perafort, situat al C/ Nou, 7-11, CP 43152, Tarragonès. 


