
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ALUMNES DE LES ESCOLES D'ESTIU A INCA 2017
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE VERANO EN INCA 2017

Nom i llinatges del NIN/A. Nombre y apellidos del NIÑO/A

                                                                                                                                                                                                             

Domicili. Domicili_____________________________________________________________________________

Població. Población______________________ C. Postal ____________________

D. de naixement. F. de nacimiento__________________________________________

Nom i llinatges del PARE, MARE O TUTOR LEGAL. Nombre y apellidos del PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

                                                                                                                                                                                                                 

DNI_______________________

Tel. particular______________________ Tel. mòbil. Tel. Móvil __________________________

E-mail _______________________________________________________________________________

DADES DE LA SUBVENCIÓ. Datos de la subvención
Marca amb una X el que calgui. Marca con una X lo que corresponda

1 Família nombrosa. Familia numerosa.
2 Dos germans inscrits. Dos hermanos incritos.
3 Discapacitat/ada. Discapacitado/a.
4 Família monoparental. Familia monoparental. 

Compte bancari a on efectuar l'ingrés. Cuenta bancaria donde efectuar el ingreso

IBAN  Entitat. Entidad   Oficina    DC         Compte. Cuenta   

       _                 _____        ___                                                       ___________________________

DADES DE L'ESCOLA D'ESTIU. Datos de la escuela de verano
Marca amb una X el que calgui. Marca con una X lo que corresponda

 Col·legi o lloc al qual assistirà aquest estiu. Colegio o lugar al que asistirá este verano
CEIP PONENT IES BERENGUER D'ANOIA

      CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA IMAF ESPORTIUEIG 

Setmanes en què assistirà a l'escola d'estiu. Semana en las que asistirá a la escuela de verano

Període de juny. Periodo de junio
1a setmana de juliol. 1.ª semana de julio 1a setmana d'agost. 1.ª semana de agosto
2a setmana de juliol. 2.ª semana de julio  2a setmana d'agost. 2.ª semana de agosto
3a setmana de juliol. 3.ª semana de julio 3a setmana d'agost. 3.ª semana de agosto
4a setmana de juliol. 4.ª semana de julio 4a setmana d'agost. 4.ª semana de agosto 

5a setmana d'agost. 5.ª semana de agosto 
Període de setembre. Periodo de setiembre

Inca,     de                                    de 2017
Signatura del pare, mare o tutor/ora legal. Firma del padre, madre o tutor/a legal

Àrees de Joventut, Participació Ciutadana i Festes patronals - Avinguda de Lluc, 299, 07300 Inca tel. 971.50.71.23  e-mail : acoll@ajinca.net 



DECLARACIÓ JURADA. DECLARACIÓN JURADA

Nom i llinatges del/la sol·licitant. Nombre y apellidos del/ de la solicitante

________________________________________________________________________________________

Domicili. Domicilio____________________________________________________
_____________________

Població. Población___________________________________________________
_____________________

CP_________________________________________________________________
_____________________

D. de naixement. F. de nacimiento________________________________________
___________________

DNI________________________________________________________________
____________________

Tel. fix. Tel. Fijo______________________________________________________
____________________

Tel. mòbil. Tel. móvil__________________________________________________
___________________

DECLARA:

• No haver desfigurat la veritat ni ocultat informació pel que fa a les dades que
 consten a la present sol·licitud.

• Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
 Social.

• Que no ha sol·licitat cap altra subvenció o ajut a cap altre organisme o entitat,
 per finançar les activitats per a les quals sol·licita la subvenció.

• 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.

Inca, ___de ____________ 2017

Signatura del pare, mare o tutor/ora legal. Firma del padre, madre o tutor/a legal

Àrees de Joventut, Participació Ciutadana i Festes patronals - Avinguda de Lluc, 299, 07300 Inca tel. 971.50.71.23  e-mail : acoll@ajinca.net 


