Ajuntament de Fornalutx
Vist que l’inici del curs escolar comporta una sèrie de despeses que representen unes càrregues
importants per a l’economia familiar dels estudiants.
Considerant la voluntat de l’Ajuntament d’ajudar econòmicament a aquestes families per
sufragar les despeses que representa l’adquisició dels llibres o de material escolar.
Per tot això, s’obre aquesta convocatòria perquè se’n presentessin soli·licituds a l’efecte de ser
beneficiari/a d’aquesta ajuda per al curs escolar 2020-2021.
DECRET

a) Imprès de sol·licitud degudament emplenada i signada pel pare/mare o tutor del menor
(Annex I).
b) Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor del sol·licitant, i del menor en cas de disposar-ne.
c) Acreditació pel centre escolar de la matrícula per al curs escolar 2020-2021.
d) Dades bancàries.
e) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social i de no tenir dèbits amb l’Administració Pública (Annex II).
f) Declaració responsable de no haver sol·licitat ni obtingut pel mateix concepte (factures)
subvencions d’altres Administracions Públiques o organismes públics o organismes públics o
privats (Annex III).
g) Factura i/o certificat del centre escolar amb l’import abonat, adjuntant en el seu cas el
justificant bancari d’ingrés. Les factures seran en concepte d’adquisició de llibres i també
justificants del programa de reciclatge de llibres.
Tercer.- Aquesta subvenció té caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement
revocables i reductibles en tot moment segons nombre de sol·licituds i per cicle escolar. No
generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
Quart.- L’import de la subvenció establerta no podrà superar el cost que representi la quantia
assignada en el programa de reciclatge de llibres pel centre escolar públic, ni en cap cas serà
superioir als 90€.
Cinquè.- Les sol·licituds seran avaluades per una comissió mixta formada per la regidora de
Serveis Socials, la treballadora social i el secretari-interventor, i sotmeses a l’aprovació del Ple
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Segon.- El termini per presentar les sol·licituds s’inicia amb data d’avui i finalitza a les 12,00
hores del 1 d’octubre de 2020. Els peticionaris han de presentar els següents documents, a la
secretaria de l’Ajuntament.:

Número: 2020-0092 Data: 28/08/2020

Primer.- Podran accedir a les ajudes, previstes a la partida 326.489.00 del pressupost municipal,
amb finalitat d’adquisició de llibres o de material escoar, aquells estudiants fins als 21 anys, des
de 1r d’infantil, empadronats en aquest Municipi, i que cursin estudis a centres públics i//o
concertats.
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