Sol·licitud d’ajut individual de llibres pel curs escolar 2019-2020 de l’Ajuntament de Torrelles
de Foix

1.- Dades personals del sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal)
Nom i cognoms del pare, la mare o tutor/a

DNI / NIE / Passaport

Nacionalitat

Adreça (Anoteu l’adreça on esteu empadronats)

Codi Postal

Municipi

Telèfon/s de Contacte

2.- Dades de/ls l’alumne/a/es pel/s qual/s se sol·licita l’ajut
1.- Nom i Cognoms

Data de Naixement

Nacionalitat

Curs que realitzarà

/
/
2.- Nom i Cognoms

Data de Naixement

Nacionalitat

Curs que realitzarà

/
/
3.- Nom i Cognoms

Data de Naixement

Nacionalitat

Curs que realitzarà

/
/
4.- Nom i Cognoms

Data de Naixement
/

P

Nacionalitat

Curs que realitzarà

/

usC
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3.- Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
3.1.- Certificat d’empadronament de la unitat familiar (pare i/o mare i/o tutor/a amb els
menors a càrrec) en el municipi, amb una antiguitat continuada de, com a mínim, un any
consecutiu i immediatament anterior a la data de la sol·licitud. Aquest document serà expedit
pel propi Ajuntament i s’acompanyarà a l’expedient en el moment de presentació de la
sol·licitud.
3.2.- Rebut de compra on consti el cost dels llibres de text adquirits per al curs escolar 20192020.
3.3.- Rebut de pagament de la quota de socialització. En el cas de que el/la sol·licitant tingui
un deute amb l’escola o amb l’AMPA per el mateix concepte que la subvenció sol·licitada,
l’import del 30% del rebut es destinarà a liquidar el deute pendent.
3.4.- Document verificat per l’entitat bancària corresponent amb el número de compte
corrent per tal d’efectuar l’ingrés.
4.- Sol·licito
Que em sigui concedida la subvenció per adquisició de llibres de text escolars per al curs
2019-2020.
5.- Declaració del/de la sol·licitant
Declaro:
• Que són certes totes les dades aportades.
• Que accepto les bases reguladores d’aquesta convocatòria
• Que estic assabentat/da de que la inexactitud de les circumstàncies declarades
portarà lloc a la denegació o revocació de l’ajut
6.- Termini
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Torrelles de Foix i
s’admetran fins el dia 31 d’octubre de 2019.
7.- Observacions
-

-

L’Ajuntament podrà, en tot moment, fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar
la veracitat de les dades facilitades en aquesta sol·licitud i els ajuts seran retirats total
o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades
sol·licitades.
Aquest ajut es concedeix per un sol curs escolar.
Les sol·licituds desestimades per manca de documentació o les variacions en la
situació familiar, no s’atendran com a reclamacions.

Signatura del/de la sol·licitant

P

usC

Localitat i data
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