
ANNEX 1
SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I /O MATERIAL ESCOLAR CURS 2021-2022
..........................................  ................................................(NOM I LLINATGES)
Com a pare           mare          tutor/ tutora legal
Que visc a ...........................................................................núm.............pis.........
Població.................................................................................................................
Telèfon fix.............................................Telèfon mòbil...........................................
Amb DNI...............................................
Núm. Compte corrent (20 dígits)      _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXPÒS:
Que tenc interès a sol·licitar a l’Ajuntament d’Esporles la subvenció per a
l’adquisició de llibres de text i/o material escolar per al curs escolar 2021/2022 pels
següents alumnes dels quals tenc la representació legal(pare/mare o tutor/ tutora):

1. Nom i cognoms................................................................................................
En qualitat de            pare           mare          tutor/tutora legal
Centre educatiu.....................................................................................................
curs............         Educació Infantil         Primària           Secundària           PISE
 
2. Nom i cognoms..................................................................................................
En qualitat de            pare           mare          tutor/tutora legal
Centre educatiu.....................................................................................................
curs.............         Educació Infantil         Primària           Secundària           PISE
 
3. Nom i cognoms..................................................................................................
En qualitat de            pare           mare          tutor/tutora legal
Centre educatiu.....................................................................................................
curs............       Educació Infantil              Primària            Secundària          PISE
 
4. Nom i cognoms..................................................................... ............................
En qualitat de            pare           mare          tutor/tutora legal
Centre educatiu.....................................................................................................
curs.............         Educació Infantil         Primària           Secundària           PISE

Que el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertanyem la conformen
un total de ....................persones.
Que les persones que integren la unitat familiar són (a excepció dels alumnes abans
detallats):



Nom i
cognoms

DNI/NI
E

Relació amb l’alumne (pare, mare, germà, germana,
padrí/na, padrí...)

1

2

3

4

5

6

7

8

Per això,

DEMAN
Que s’accepti a tràmit aquesta sol·licitud de subvenció en els termes que regula la
convocatòria DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT
I/O MATERIAL ESCOLAR,  PER AL CURS 2021/2022.

Esporles a ........... de .............................. de 2021

Signatura

           



ANNEX 2
DECLARACIÓ JURADA

Jo............................................................................................................................
Amb DNI ...................................................
Declar que
 ( ) SI He sol·licitat un altre subvenció per a la mateixa finalitat a una altra entitat
pública.
 ( ) NO He sol·licitat un altre subvenció per a la mateixa finalitat a una altra entitat
pública.
I perquè surti a efectes on correspongui signo aquest document a

Esporles, ...................... de ..................................... de 2021

Signatura

         



ANNEX 3
FULL DE COMPROMÍS

Jo...............................................................................................................................
Amb DNI ..................................................., com a pare/mare/tutor/a de
......................................................., alumne/a del centre educatiu
...................................................., em compromet a acollir-me al programa de
reutilització de llibres de text del centre del qual el meu fill/a n’és alumne/a .
I perquè surti a efectes on correspongui signo aquest document a

Esporles, ...................... de ..................................... de 2021

Signatura


