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Vull rebre notificacions a través d'e-NOTUM: (1)
Adreça electrònica:
Sí
Telèfon mòbil:
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/filla
el curs

, aquest any 2018-2019, farà
al centre

Assumpte / demano
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, _____ de/d'____________________ de 2018
Signatura,

Adjunto la següent documentació:
 Factura original o bé fotocòpia compulsada dels llibres o altre material subvencionable.

IL·LMA. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
Pl. De l'Ajuntament, 4 - 17700 La Jonquera - Tel. (+34) 972 55 40 05 - www.lajonquera.cat -CIF: P1709300F
En el supòsit de no autoritzar l'Ajuntament de la Jonquera a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, la persona
interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Jonquera amb la finalitat d'exercir les seves competències i funcions
conforme als termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides
a altres administracions, sempre dins l'exercici de les seves competències. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de
l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 - 17700 La Jonquera.
(1) El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics, basat en l'art. 41.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, és vàlid a efectes jurídics per a totes
les que fan referència a aquest procediment.

