MANCOMUNITAT PLANA ALTA
Plç. Ajuntament, s/n – 12.130 SANT JOAN DE MORÓ
Tel. 964 701 100 / Fax. 964 701 151
C.I.F. P-1200018-H
EN/NA________________________________________________________________,
amb D.N.I./NIE__________________________ i domiciliat a efectes de notificacions al
Carrer/Plaça
__________________________________________,Núm.__________,
Pis________, Porta______, de ___________________________________________________,
C.P. _________________ i núm telèfon ______________________________________
EXPOSA:
a)
Que
estic
interessat/da
en
formalitzar
la
sol.licitud
de
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
depenent de____________________________ (administració competent), sent necessària per a
la seua tramitació l' aportació d' Informe Social, el qual s'expedirà per l' Equip Social de Base la
Mancomunitat Plana Alta.
b) Que he sigut informat/da i he entés que la presentació de la sol.licitud ha de tindre lloc per
part meua, als llocs assenyalats en l' art. 38.4 LRJ-PAC i no a la Mancomunitat Plana Alta, per
no haver subscrit la Mancomunitat el conveni referit en l' art. 38.4 b) LRJ-PAC. No obstant,
donada la meua situació personal, estic interessat/da en obtindre la col.laboració de la
Mancomunitat a efectes de la presentació de la sol.licitud referida davant la
_______________________________________________________(administració competent),
manifestant expressament que eximisc totalment a la Mancomunitat Plana Alta de qualsevol
tipus de responsabilitat que puguera derivar-se com a conseqüència de la recepció i enviament
de la sol.licitud, ja siga com a conseqüència de la pèrdua de tota o part de la documentació
aportada, l' eventual presentació fora de termini, o qualsevol altra circumstància que puguera
passar i que comportara la pèrdua de la totalitat o part de les ajudes o prestacions sol.licitades.
c) Que als efectes de sol.licitar a___________________________________________________
les ajudes o prestacions referides, aporta la següent documentació:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SOL.LICITA:
1º. Que es fagi per part de l' Equip Social de Base de la Mancomunitat Plana Alta l' informe
referit en l' apartat a) anterior.
2º. Que una vegada expedit l' informe es remitisca, junt amb la sol.licitud referida en l' apartat a)
i la resta de documentació aportada relacionada en l' apartat c), a
_____________________________________________________________________________
(indicar organisme i adreça).
________________________, a_____ de _________ de ______________
Sg.

Vist i plau del President.
Sant Joan de Moró, a ____ de______de____
El President de la Mancomunitat,
_____________

Sg. Vicent Pallarés Renau

