S.TAD.Model Sub. TAD

Expedient núm:
SOL.LICITUD DE

SUBVENCIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
ANY :

2019

DADES PERSONALS
Cognoms, nom
titular
Cognoms, nom,
persona usuària
Telèfon fix
Adreça
Promoguda per:

NIF
NIF
Telèfon mòbil
Població
Representant legal:

□ si

□ no

El / la sotasignant declaro sota jurament que durant l’any en curs he estat beneficiari del servei del
teleassistència del Consell Comarcal, i visc i estic empadronat /empadronada a un municipi de les
Garrigues, i he satisfet els rebuts facturats pel Consell Comarcal per aquest concepte. També
declaro que em trobo en el supòsit que es detalla a continuació i marco amb una x.
Perfil de persona titular del Servei de
teleassistència del Consell Comarcal
Persones usuàries del servei d’ajuda a domicili
del Consell Comarcal
Amb 90 anys o més
Fins a 89 anys

Percentatge de subvenció del preu públic

Marcar amb una x

Fins al 75% de l’import no bonificat del preu públic
Fins al 75% de l’import no bonificat del preu
públic
Fins al 50% de l’import no bonificat del preu públic

IGUALMENT DECLARO: Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud. De tot això
n’aportaré els documents que calguin i estem assabentats que la falsedat o ocultació de dades
podria ser motiu de cancel·lació o podria deixar sense efecte la subvenció, sense perjudici que es
puguin emprendre les accions legals pertinents. Consentim perquè es consultin les dades
necessàries de □ identitat □ residència, a efecte de poder comprovar que reunim les condicions
requerides per a l’accés a la subvenció sol·licitada.
D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal autoritzo al Consell Comarcal de les Garrigues a que inclogui les dades
personals recollides al fitxer propietat del mateix Consell, amb la finalitat de gestió d’aquesta
sol·licitud. En qualsevol moment puc exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les dades personals facilitades, adreçant-me al Consell Comarcal de les Garrigues. Avda.
Francesc Macià, 54. 25400 Les Borges Blanques. O també per correu electrònic a
ssocials@garrigues.cat fent una petició identificant degudament l’expedient i la meva persona.
Signatura:

________________________, a ______, _____________, de 2020

El termini màxim per a lliurar aquest imprès, SIGNAT, al Registre
del Consell Comarcal de les Garrigues és el dia 31 de gener del
2020

