R/N: Y0388/Y712

Segell de registre d’entrada

Convocatòria de beques i ajuts a l’estudi. Curs 20___ - 20___. Recurs de reposició
Dades personals
Cognoms i nom del/de la sol·licitant

DNI / NIE

Cognoms i nom del pare, mare o tutor/a legal

DNI / NIE

Adreça del domicili familiar (carrer, número i pis)
Codi postal

Municipi

Adreça electrònica

Província
Telèfon

Dades acadèmiques
Estudis per als quals heu sol·licitat beca en el curs de referència

Curs

Centre

Municipi

Beca o ajut sol·licitat objecte del recurs (marqueu el quadre que pertoqui)
General i altres estudis superiors
Llibres de text i material didàctic i informàtic
Necessitat específica de suport educatiu
Beques de desplaçament i de residència
Bon rendiment
Formulo aquest recurs de reposició d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Motiu del recurs (cal exposar les circumstàncies econòmiques, acadèmiques, etc. que puguin influir en la resolució)

Documentació que s’adjunta (Cal presentar els documents compulsats; també cal aportar la fotocòpia del document per mitjà del qual se us ha denegat la beca)

Lloc i data

A363-V01-17

Signatura de la persona interessada

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Beques, ajuts
i subvencions a la comunitat educativa”, amb la finalitat de planificar, coordinar i tramitar les convocatòries per a la concessió de beques, ajuts i subvencions a l’estudi i a altres
serveis als alumnes. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
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