
Nom i cognoms:

Adreça  PoblacióCodi postal

Telèfon Correu electrònic

2. Notes importants

Signatura: 

1. Dades de la persona beneficiaria de la beca 
 

DNI/NIF

SOL·LICITANT:

Telèfon mòbil

Sant Vicenç de Torelló, de de

No vull rebre notificació electrònica.

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015. Amb 
aquesta finalitat, facilito en aquesta sol.licitud, l'adreça electrònica i el telèfon mòbil. Aquesta es donarà per practicada quan 
hagin transcorregut deu dies des de la posada a disposició encara que no s'hagi accedit al seu contingut.

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer de dades automatitzat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló únicament per a la resolució d'aquesta 
tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, 
modificació cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló o al registre telemàtic 
habilitat al web www.santvicensdetorello.cat  

 

SOL·LICITUD AJUT BEQUES D'ESTUDIS SUPERIORS. Dades identificatives i bancàries 
 

ver: 24032020

- Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancaria a favor de les persones que 
s'atorga la beca d'estudis superiors. 

- Aquesta declaració és valida per temps indefinit o mentre el beneficiari no declari la modificació o la baixa de forma 
expressa. 

- La persona que signa declara que les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló de qualsevol responsabilitat derivada d'una manca de coincidència entre el beneficiari i el titular del 
compte bancari. 

- Per a més informació podeu contactar amb l'Ajuntament al telèfon 93 850 00 03  

 

Data naixament: de de

Dades bancàries (per a realitzar la transferència): 

 


2. Notes importants
Signatura: 
1. Dades de la persona beneficiaria de la beca
 
SOL·LICITANT:
Sant Vicenç de Torelló,
de
de
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015. Amb aquesta finalitat, facilito en aquesta sol.licitud, l'adreça electrònica i el telèfon mòbil. Aquesta es donarà per practicada quan hagin transcorregut deu dies des de la posada a disposició encara que no s'hagi accedit al seu contingut.
Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer de dades automatitzat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló o al registre telemàtic habilitat al web www.santvicensdetorello.cat 
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SOL·LICITUD AJUT BEQUES D'ESTUDIS SUPERIORS. Dades identificatives i bancàries
 
ver: 24032020
- Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancaria a favor de les persones que s'atorga la beca d'estudis superiors.
- Aquesta declaració és valida per temps indefinit o mentre el beneficiari no declari la modificació o la baixa de forma expressa.
- La persona que signa declara que les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló de qualsevol responsabilitat derivada d'una manca de coincidència entre el beneficiari i el titular del compte bancari.
- Per a més informació podeu contactar amb l'Ajuntament al telèfon 93 850 00 03 
 
Data naixament:
de
de
Dades bancàries (per a realitzar la transferència):
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