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Nom i cognoms 

Domicili Num. C.P 

Localitat DNI 

Telèfon Mail 

 

   Exposo 

Segons publicació al BOPT per part de l’Ajuntament de Canyelles de les 

Basses reguladores de beques  per transport per estudis postobligatoris 

curs 2019/2020. 

Esposo que estic matriculada al nivell i modalitat d’estudis 

...................................................................... al centre 

....................................................................... de la ciutat 

................................................. i manifesto que compleixo el requisits 

establerts en les basses reguladores per a beques de transport per poder 

ser beneficiari/a d’aquesta beca. Adjunto documentació requerida. 

 

   Documentació que s’adjunta 

 

-DNI, passaport o document equivalent en vigor de la persona 

interessada i de tots els membres de la unitat familiar. 

-Fotocopia del llibre de família. En cas d’al·legar ser família nombrosa o 

monoparental, el carnet corresponent. 

-Volant de convivència de l’Ajuntament de Canyelles. 

-Certificat de discapacitat.(si escau) 

-Certificat original de matrícula del centre d’Estudis, amb indicació del 

curs, matèries en les que es troba matriculat i els crèdits corresponents a 

cada matèria. Aquest certificat podrà ser substituït per un informe 

acadèmic per mateix centre, que indiqui el percentatge de crèdits o 

assignatures cursades per l’alumne/a. 

-Fotocòpia del compte bancari. IBAN i nom del titular. 

SOL·LICITUD DE BECA DE TRANSPORT ALS ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS CURS 2019/2020 
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-certificat d’ingressos del darrer exercici fiscal, emès per l’Agència 

Tributària, per cadascun dels membres de la unitat familiar. 

 

 

   Sol·licito 

 

Que admeteu aquest escrit i em faig responsable de:  

 

-Comunicar a l’Ajuntament de Canyelles l’acceptació  o la renúncia 

de la beca en els termes de la resolució de la conc essió. En 

qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda automà ticament si en el 

termini de quinze dies comptadors des que s’hagi no tificat la 

resolució no es fa constar el contrari. 

-Respectar les actuacions de comprovació i control que pugui dur a 

terme l’Ajuntament de Canyelles o qualsevol dels òr gans de control 

financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que 

se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control. 

 

 

 

 

 

A canyelles a                   de                          de 2019 

signatura 

 

  

Les dades de caràcter personal que consten en la present       sol·licitud són 
tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de AJUNTAMENT DE 
CANYELLES, per tal de gestionar els seu dret d’accés. Conforme allò 
disposat en els 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 a: Plaça Onze 
de Setembre núm. 1, 08811 CANYELLES (BARCELONA). 


