ANNEX 0
DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT:
Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.
•
•

•
•
•
•

•

Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la
representativitat en què actua.
Fotocòpia o document que acrediti la titularitat del/la sol·licitant del compte corrent o
llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la concessió de la
subvenció.
Fotocòpia del Llibre de família o certificat de naixement, en què es puguin identificar el/la
menor i els seus progenitors.
En cas de fills discapacitats, fotocòpia del document original oficial acreditatiu.
En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el conveni regulador.
Certificat/llistat oficial del centre educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material
escolar lectiu substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el material
substitutori (nombre d’unitats, títols o qualsevol altra referència que possibiliti identificar
el material i el seu nombre a la factura i justificants de despesa).
Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit (pagades o degudament
justificades).

Annex 2 – Declaració responsable.
Annex 3 – Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si n’és el cas.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ
__________________________________________(nom i llinatges / raó social), amb domicili al
carrer/plaça _______________________________, número____________, pis_______, d’Inca,
telèfon______________________ i amb DNI número ____________________,
EXPÒS: que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca a favor de les famílies
d'Inca per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar
2018/2019, reunesc les condicions per prendre-hi part.
Que adjunt la documentació següent:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Documentació ja presentada i que es troba en vigència, presentada a aquesta mateixa
administració dins la convocatòria de Llibres de text del curs 2017-18:
Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la
representativitat en què actua.
Fotocòpia o document que acrediti la titularitat del/la sol·licitant del compte corrent o
llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la consessió de la
subvenció.
Fotocòpia del Llibre de família o certificat de naixement, en què es puguin identificar el/la
menor i els seus progenitors.
En cas de fills discapacitats, fotocòpia del document original oficial acreditatiu.
En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el conveni regulador.
Certificat/llistat oficial del centre educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material
escolar lectiu substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el material
substitutori (nombre d’unitats, títols o qualsevol altra referència que possibiliti identificar
el material i el seu nombre a la factura i justificants de despesa).
Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit.
Declaració responsable (annex 2).

Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili seran comprovades
pel propi Ajuntament d’Inca i, per tant, no és necessari aportar els certificats.
Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades
relatives a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, a fi d’acreditar
el compliment dels requisits exigits en els articles 13.2 e), 14 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, a fi de demostrar el compliment dels requisits exigits per a la
tramitació dels procediments de subvencions. En cas de no autoritzar aquesta consulta, s’ha
d’aportar la documentació oficial original i/o còpia perquè consti a l’expedient administratiu.
Així mateix, autoritz l’Ajuntament d’Inca a informar el centre educatiu corresponent respecte a
l’atorgament d’aquesta subvenció (amb sol·licitud prèvia motivada per part del centre).
Sí
No
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Per això, SOL·LICIT: l’atorgament de la subvenció per a l'adquisició de llibres de text o material
substitutori del curs escolar 2018/2019, que es descriu al punt 2 de les bases, als següents
alumnes:
Dades alumne 1
Nom i llinatges
Curs
Centre educatiu
Dades alumne 2
Nom i llinatges
Curs
Centre educatiu
Dades alumne 3
Nom i Llinatges
Curs
Centre educatiu
Dades alumne 4
Nom i llinatges
Curs
Centre educatiu
Dades alumne 5
Nom i llinatges
Curs
Centre educatiu
Per tot això, s’adjunta la documentació anteriorment especificada.
Inca, _______ de ___________________ de 2018
Nom i cognoms

(signatura)
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i llinatges de la persona sol·licitant: ____________________________________________
Domicili: _____________________________________________________________________
CP: ____________________
Data de naixement: ________________
DNI:

________________________

Tel. fix: __________________________
Tel. mòbil: ________________________
DECLAR:








No haver desfigurat la veritat ni ocultat informació pel que fa a les dades que consten a
la present sol·licitud.
Que no he sol·licitat o rebut cap altra subvenció o ajut de cap altre organisme o entitat,
per finançar els llibres de text per als quals sol·licit la subvenció. (En cas contrari s’ha
d’emplenar l’annex 3.)
Que les despeses que es presenten per justificar la subvenció concedida per
l’Ajuntament d’Inca no han estat emprades per justificar cap altra subvenció.
Que em compromet a reutilitzar els llibres de text pels quals he estat becat/ada, en el
cas que el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compti amb
programa de reutilització de llibres de text (s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar
el curs).
Que no estic incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Que conec el contingut íntegre de les bases objecte d’aquesta convocatòria.

Inca, ______ de __________________ de 2018

(signatura)
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ANNEX 3
RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES
Persona sol·licitant: _____________________________________________________________
Identificació dels justificants
Núm. d’ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca, _______ de ___________________ de 2018
Nom i llinatges

(signatura)
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