El sr/a ......................................................................................................... major d’edat, amb domicili
al
carrer
...................................................................
núm.
.......................
de
............................................... (CP..............), amb DNI núm. ....................................., telèfon/s
.............................................................................. i actuant en nom propi, compareix en aquesta
Alcaldia i atentament
EXPOSO
Que, en virtut de l’ordenança reguladora relativa a l’atorgament de subvencions destinades a
l’adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i quadernets de l’ensenyament obligatori i per a
l’adquisició dels ordinadors portàtils als alumnes de 1r d’ESO.
Que, el meu fill/a .............................................................................., aquest any 2015-2016, farà el
curs ................., al centre ..............................................................................................
SOL·LICITO
Que, com sigui que reuneixo totes les condicions com a possible beneficiari que s’esmenten en la
present ordenança, em sigui concedida una subvenció en relació amb l‘opció que assenyalo a
continuació:
 Opció A) Cost d’adquisició́ dels llibres de text de caràcter obligatori de l’educació primària.
S’exclou el cost dels llibres de lectura, encara que siguin obligatoris, diccionaris, atles i demés material
didàctic complementari. Pel primer any l’import d’aquesta serà per un màxim equivalent al 80% del cost
de l’objecte subvencionable. Per a anys posteriors el percentatge pot ésser reduït discrecionalment per
l’Ajuntament si els llibres subvencionats l’any anterior no han estat retornats a finals de curs en bon
estat, segons criteri de l’equip docent del centre. Un incompliment absolut del deure de conservació dels
llibres comportarà̀ la denegació́ de la subvenció́ pel curs següent.
 Opció B) Cost d’Adquisició de llibres de lectura i quaderns obligatoris de l’educació primària,
en el cas que el centre educatiu dugui a terme un projecte de socialització de llibres i no sigui necessària
l’adquisició de llibres de text de caràcter obligatori. Pel primer any l’import d’aquesta serà per un màxim
equivalent al 50% del cost de l’objecte subvencionable. Per a anys posteriors el percentatge pot ésser
reduït discrecionalment per l’Ajuntament si els llibres subvencionats l’any anterior no han estat retornats
a finals de curs en bon estat, segons criteri de l’equip docent del centre. Un incompliment absolut del
deure de conservació dels llibres comportarà la denegació de la subvenció pel curs següent.
 Opció C) Cost de l’adquisició de l’ordinador portàtil per a les famílies amb alumnes al primer
curs de l’ESO en el marc del programa “educat 1x1” del Departament d’Ensenyament. L’import màxim
de la subvenció serà de 50 €, condicionat a què el valor de l’adquisició de l’ordinador sigui superior al
doble de l’ajut atorgat.
 Opció D) Cost d’adquisició dels llibres de text de caràcter obligatori o de llibres de lectura i quaderns
obligatoris per residents empadronats a la Jonquera, amb fills escolaritzats fora del municipi en educació
primària. S’exclou el cost, encara que siguin obligatoris, de diccionaris, atles i demés material didàctic
complementari. l’import d’aquesta serà per un màxim equivalent al 20% del cost de l’objecte
subvencionable.

Que, aquest ajut em sigui ingressat al compte núm.:

La Jonquera, a ..........
Signat,

de/d‘ ................................... de ...............

Adjunto la següent documentació:
¾ Factura original o bé fotocòpia compulsada dels llibres o altre material subvencionable.
¾ Document acreditatiu de la matriculació del/de la alumne/a, en el cas d’estar matriculat/da en un
institut de fora de La Jonquera
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

Acreditació de la petició

Diligència emesa pel negociat d’estadística per fer constar que, segons informació obtinguda del
padró municipal d’habitants, les persones que es relacionen a continuació hi figuren censades a
l’adreça .............................................................................................., essent la data de l’alta el
primer dia de l’any en què es sol·licita la subvenció o anterior;
1. ...............................................................................
parentiu .......................
2. ...............................................................................
parentiu .......................
3. ...............................................................................
parentiu .......................
4. ...............................................................................
parentiu .......................
La Jonquera, ....... de/d‘ ................................ de .......

El funcionari,

Diligència emesa pel negociat de rendes per fer constar que, les persones que es relacionen a
continuació no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de La Jonquera;
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
La Jonquera, ....... de/d‘ ................................ de .......

El funcionari,

Diligència per fer constar que, segons informació facilitada pel centre d’educació primària /
secundària de La Jonquera, la persona que es relaciona a continuació es troba matriculat en el curs
d‘ensenyament obligatori que s’indica;
1. ................................................................................... Curs ........................................
La Jonquera, ....... de/d‘................................ de .......

El funcionari,

Diligència per fer constar que, segons informació facilitada pel centre d‘educació primària /
secundària de La Jonquera, les persones que es relacionen a continuació no tenen cap deute
pendent amb el centre en el que està matriculat ni amb l’AMPA;
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
La Jonquera, ....... de/d‘................................ de .......

El funcionari,

