AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

SOL·LICITUD D’AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES / MATERIAL ESCOLAR PER AL
CURS 2018-2019.
Dades del sol·licitant
Nom i Cognom

DNI

En qualitat de

Domicili

Telèfon

Dades de l’Alumne/a/es:
Nom i Cognom

Data de Naixement

Centre Educatiu

Dades de l’Alumne/a/es:
Nom i Cognom

Data de Naixement

Centre Educatiu

Dades de l’Alumne/a/es:
Nom i Cognom

Data de Naixement

Centre Educatiu

EXPOSA:
El/la sotasignant sol·licita l’ajut de 60 euros per l’adquisició de llibres i de material escolar per
al curs 2018-2019 a l’Ajuntament del Port de la Selva.
Així mateix, declara sota la seva responsabilitat la certesa de les dades que s’hi indiquen a
continuació:
1. El beneficiari de l’ajut, està empadronat a la població del Port de la Selva.
2. El beneficiari és alumne d’un centre públic o concertat d’educació infantil, primària o
secundària ja sigui en la població del Port de la Selva o en altres poblacions de
Catalunya.
3. La unitat familiar del beneficiari no té deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament
del Port de la Selva.
4. Que la unitat familiar no es troba incursa en cap de les circumstàncies previstes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
impedirien la nostra condició de beneficiaris, i específicament, que ens trobem al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i front de la Seguretat Social.
5. Tot i que el present ajut és compatible amb altres ajuts que pel mateix concepte la
persona beneficiària pugui rebre d’altres administracions o entitats, en cap cas la
totalitat dels ajuts rebuts no pot superar el cost real dels llibres de text i/o material
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escolar obligatori adquirits, i així ho constata i declara sota la seva responsabilitat el
sol·licitant.
DEMANA:
L’ajuda econòmica de 60 euros per l’adquisició de llibres i material escolar obligatori pel curs
2018/2019 de l’alumne/a que s’indica, amb les declaracions ja exposades, acceptant les
condicions del present ajut aprovades per acord de la Junta de Govern de 24/4/2020, en la
seva totalitat i manifestant acceptar l’ajut concedit en el cas que sigui atorgat,
El Port de la Selva, ....... de ............::::::::::........ de 2020

Signatura,

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, es presumeix que la consulta i obtenció d’aquella
documentació que hagi estat elaborada per qualsevol altre administració, és autoritzada per
l’interessat que signa la present sol·licitud.
En aquest sentit, manifesto el meu dret d’oposició i no autoritzo la consulta de les meves
dades personals i aporto els documents requerits.

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament del Port de la Selva.
Nota: No cal adjuntar la còpia del DNI i del llibre de família en cas d’haver sol·licitat l’ajut de
llibres en l’anterior convocatòria.
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SOL·LICITUD D’AJUT PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES / MATERIAL ESCOLAR PER AL
CURS 2019-2020.
Dades del sol·licitant
Nom i Cognom

DNI

En qualitat de

Domicili

Telèfon

Dades de l’Alumne/a/es:
Nom i Cognom

Data de Naixement

Centre Educatiu

Dades de l’Alumne/a/es:
Nom i Cognom

Data de Naixement

Centre Educatiu

Dades de l’Alumne/a/es:
Nom i Cognom

Data de Naixement

Centre Educatiu

EXPOSA:
El/la sotasignant sol·licita l’ajut de 70 euros per l’adquisició de llibres i de material escolar per
al curs 2019-2020 a l’Ajuntament del Port de la Selva.
Així mateix, declara sota la seva responsabilitat la certesa de les dades que s’hi indiquen a
continuació:
6. El beneficiari de l’ajut, està empadronat a la població del Port de la Selva.
7. El beneficiari és alumne d’un centre públic o concertat d’educació infantil, primària o
secundària ja sigui en la població del Port de la Selva o en altres poblacions de
Catalunya.
8. La unitat familiar del beneficiari no té deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament
del Port de la Selva.
9. Que la unitat familiar no es troba incursa en cap de les circumstàncies previstes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
impedirien la nostra condició de beneficiaris, i específicament, que ens trobem al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i front de la Seguretat Social.
10. Tot i que el present ajut és compatible amb altres ajuts que pel mateix concepte la
persona beneficiària pugui rebre d’altres administracions o entitats, en cap cas la
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totalitat dels ajuts rebuts no pot superar el cost real dels llibres de text i/o material
escolar obligatori adquirits, i així ho constata i declara sota la seva responsabilitat el
sol·licitant.
DEMANA:
L’ajuda econòmica de 70 euros per l’adquisició de llibres i material escolar obligatori pel curs
2019/2020 de l’alumne/a que s’indica, amb les declaracions ja exposades, acceptant les
condicions del present ajut aprovades per acord de la Junta de Govern de data 24/4/2020, en la
seva totalitat i manifestant acceptar l’ajut concedit en el cas que sigui atorgat,
El Port de la Selva, ....... de ............::::::::::........ de 2020

Signatura,

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, es presumeix que la consulta i obtenció d’aquella
documentació que hagi estat elaborada per qualsevol altre administració, és autoritzada per
l’interessat que signa la present sol·licitud.
En aquest sentit, manifesto el meu dret d’oposició i no autoritzo la consulta de les meves
dades personals i aporto els documents requerits.

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament del Port de la Selva.
Nota: No cal adjuntar la còpia del DNI i del llibre de família en cas d’haver sol·licitat l’ajut de
llibres en l’anterior convocatòria.
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