ACCIÓ SOCIAL
SOL·LICITUD CARNET I BONIFICACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC LÍNIA SALT-GIRONA

501 - M042.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu-e

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu-e

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

Que vull acollir-me a la bonificació per al transport interurbà entre Salt i Girona, tal com es preveu en el Conveni
entre l'Ajuntament de Salt i l'Empresa TEISA, SA, aprovat en l'acord de la Junta de Govern Local de data 30 de
gener de 2004.
Data de naixement

DOCUMENTS A PRESENTAR:
Justificant de la pensió / ingressos

SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, se'm concedeixi la bonificació i el carnet
acreditatiu per al transport interurbà entre Salt i Girona.
IMPORTANT

Salt,
Signatura:

La persona interessada autoritza l'Ajuntament de Salt a:
- Consultar telemàticament les seves dades fiscals
- Obtenir les dades de convivència del sol·licitant en el
Padró Municipal d'Habitants
Sempre als efectes exclusius de la tramitació de la
present sol·licitud i en compliment del que disposa la
Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: registre de persones que disposen de carnet / targeta de bonificació de transport públic..
Legitimació: compliment de missió d'interès públic.
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E

AS2

(A omplir pels Serveis Tècnics)

RESOLUCIÓ
Requisits:
Sí

No

2.- Empadronament a Salt: Sí

No

3.- Viu sol o amb parella: Sol

Parella

1.- Majors de 65 anys:

4.- Pensió inferior a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional: Sí

No

Quantitat
Modalitat
Denegada: Sí

No

Motiu

Salt,
El/La tècnic/a

AS 2

