
A N N E X : Model de sol·licitud Línia A - CASAL D’ESTIU 

Procediment: Convocatòria de subvencions a famílies 2020 
Expedient: X2020000107 

NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR: 
DNI / NIE / NIF : 
ADREÇA, POBLACIÓ I CP: 

NOM I COGNOMS DEL NEN/NENA: 
TELÉFON MÒBIL: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

MANIFESTO: 

- Que compleixo les condicions exigides a les bases 3 i 4-A de la convocatòria. En particular:

 Soc pare/mare/tutor del nen/a de 3 a 12 anys assenyalat a l’encapçalament

 El nen està empadronat a Sant Llorenç de la Muga amb un any o més d’antiguitat

 El nen/a s’ha inscrit al Casal d’Estiu 2020  mes/sos sencers 

 Els pares/mares/tutors estan al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament

- Que accepto les bases de la convocatòria, que declaro conèixer.

- Accepto rebre les notificacions d’aquest procediment per mitjans electrònics: si 
no 

- Que acompanyo a la present sol·licitud els següents documents:

 DNI  Llibre de família  Rebut d’inscripció al Casal

Per això, DEMANO: 

La concessió de la subvenció per les famílies, Línia A (CASAL D’ESTIU) de l’Ajuntament de 
Sant Llorenç de la Muga pel 2020, per import de 30 € per cada mes sencer d’inscripció, per 
un total de                          .  

Signatura i data:  

Sra. Alcaldessa 
Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 

_____________ 
NOTA LOPD: Les dades facilitades seran incorporades a un expedient administratiu per tal de tramitar el procediment 
per a la concessió de subvencions al que la sol·licitud fa referència. L’interessat pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació davant l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. Responsable: la Sra. Alcaldessa
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