Les dades facilitats per Ud. en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Xirivella i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Ud. podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància
presentada davant del Registre Gral d’Entrada de l’Ajuntament de Xirivella.
Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatisats propropietat de l’Ajuntament de Xirivella i
podran ser utilitzats per a l’exercici dels funcions pròpies en l’àmbit dels seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mijançant instància
presentada davant el Registre Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de Xirivella.

www.xirivella.es
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2070112

Sol·licitud Escola Matinera
Solicitud Escola Matinera

Dades de les persones sol·licitants / Datos de las personas solicitantes
Nom i cognoms
Nombre y apellidos
En representació de
En representación de
Domicili per a notificacions
Domicilio para notificaciones
Municipi
Municipio
Província
Provincia

NIF*
NIF*
Núm.

Planta

Pta.

CP
Fax

Tel.

Adreça electrònica
Correo electrónico

(o Passaport, targeta de residència, etc.)
(o Pasaporte, tarjeta de residencia, etc.)

Expose / Expongo
*

Sol·licite / Solicito
Alta al servei de Escola Matinera del xiquet/a xiquets/es - Alta en el servicio de Escola Matinera del niño/a
niños/as:

Mes de començament - Mes de comienzo:
Bono 12 usos - Bono 12 usos

/

Bono curs ( sept.-junio) 10 usos- Bono curso ( sept.-junio) 10 usos

Mensual - Mensual
Firma de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante
Xirivella,

Data d'atenció / Fecha de atención
de

de

Pl. de la Concòrdia, núm 6
46950-Xirivella (l’Horta)
Tel. 963135050 Fax 963703179

Barris de Sant Ramon i Mont de Pietat
C/ Montealegre, 6 (l’Horta)
46950 -Xirivella Tel. 963836424

Barri de la Llum
Av. de la Llum, s/n (l’Horta)
46950-Xirivella Tel. 963830657

de

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

En cas de baixa o modificació es comunicarà al departament de serveis socials per escrit durant els últims 5
dies del mes en curs. Es cas contrari, s´assumirà que continua el servei en les mateixes condicions del mes
anterior - En caso de baja o modificación se comunicará al departamento de servicios sociales por escrito
durante los últimos 5 días del mes en curso. En caso contrario se asumirá que continua el servicio en las
mismas condiciones del mes anterior.
El pagament de la taxa es realitzarà com a màxim el 10º dia del mes - El pago de la tasa se realizará como
máximo el 10º día del mes

Signat:

