
ANNEX 1 
 
SOL·LICITUD D’AJUDES PER ALS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
AMB  ALUMNAT, EMPADRONAT AL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA 
TALAIA,  ADHERIT AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES, CURS 
17-18.   
 
Centre:.....................................................   amb CIF/NIF:................... representat 
per:................................................... DNI:........................................., 
càrrec:..........................................................., adreça a efecte de 
notificacions:......................................, codi postal:.........., telèfon:....................., 
fax:............................., correu electrònic: ........................................................ 
 
 
EXPÒS: 
 
1. Que m’he assabentat de la convocatòria pública de l’Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia de concessió d’ajudes per als centres de primària i secundària 
amb alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres, empadronat al 
municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 17-18. 
2. Que l’ajuda que sol·licit és per al següent tipus de centre (marcau l’opció 
que pertoqui): 
□ Centres de Primària del municipi de Sant Josep 
□ Centres de Primària de fora del municipi de Sant Josep 
□ Centres de Secundària del municipi de Sant Josep 
□ Centres de Secundària de fora del municipi de Sant Josep 
3. Que em compromet a complir les condicions de l’esmentada subvenció, 
d’acord amb el que es preveu a les bases, 
 
 
SOL·LICIT: 
 
Una ajuda econòmica per la quantitat d..................................euros, en concepte 
d’ajudes per als centres de primària i secundària per infants adherits al Programa 
de reutilització de llibres, empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, 
curs 17-18. 
 
Així mateix, adjunt:  
 
Documentació que han d’aportar tots els centres: 
 
( )Sol·licitud per participar en el procediment de concessió d’ajudes per 
reutilització a centres de fora el municipi (vegeu annex 1).  
 
( ) Identificació del representant del centre que subscriu la sol·licitud i 
especificació del caràcter amb què ho fa, mitjançant fotocòpia compulsada del 
seu DNI, NIF o altre document acreditatiu. 
( ) CIF/NIF del centre 
( ) Declaració del representant legal que l’entitat que representa no es troba 
incursa en cap de les causes d’incompatibilitat i que compleix els requisits que 



fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
que es troba al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament de Sant Josep i que 
acredita el compliment en matèria de reintegrament de subvencions. (vegeu 
annex 2). 
( ) Factura original justificativa d’haver abonat els llibres de text.   També 
s’admetran factures acreditatives d’adquisició de continguts curriculars digitals i 
dels equipaments per part dels centres de Primària del municipi.  En el cas de 
centres que no utilitzin llibres de text i així ho facin constar a la instància, 
s’admetrà la factura justificativa de compra de material didàctic.  
En el cas de centres que no puguin acreditar la compra directa dels llibres de text 
o material didàctic (només en el cas de no fer servir llibres de text) perquè ho fan 
a través de les associacions de pares i mares o d’altra entitat física o jurídica,  la 
direcció del centre haurà de presentar certificat en què s’expliquin els 
compromisos adquirits per ambdues parts pel que fa a sufragar la despesa de 
compra de llibres dins el curs 17-18 per formar-ne el banc del centre. S’haurà 
d’adjuntar a aquest certificat tota la documentació justificativa de què es disposi 
pel que fa al cas.  
S’haurà d’acreditar que la factura o factures ha estat pagada segons especifica 
la base 9. 
( )Imprès de transferència bancària facilitat per l’Ajuntament degudament 
emplenat  amb les dades bancàries actualitzades. En cas d’haver-lo presentat 
en altres ocasions,  no serà necessari tornar-lo a presentar. 
 
( ) Declaració  de les subvencions rebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat  
i compromís de comunicar a l’entitat local les que s’obtenguen en el futur (annex 
3) 
 
  ( ) Autorització per obtenir informació sobre el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social (annex 4). No obstant això, l’entitat sol·licitant 
en podrà denegar expressament el consentiment. En aquest cas, l’entitat haurà 
d’aportar els certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social.  
 
 
En el cas dels centres de Primària i Secundària de fora del municipi  
 
( ) Certificat del centre escolar que acrediti que la llista dels infants que s’adjunta 
al certificat  correspon a alumnat adherit al Programa de reutilització (curs 17-
18), empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia. 

 ( ) Llista dels infants, empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, 
adherits al Programa de reutilització, en què consti el curs que realitza cada 
infant, el seu DNI (en cas de tenir-ne) i, si és possible,  la data de naixement. 
Aquesta llista s’adjunta al certificat 
 
En el cas dels centres de Primària  del municipi de Sant Josep: 
 
( ) Certificat del centre escolar que acrediti: 
-nre. de lots de llibres renovats. 
-nre. de lots de llibres comprats per augment de ràtio en determinats grups 
d’infants adherits al Programa de reutilització (en aquest cas s’ajuntarà al 



certificat la llista dels infants empadronats al municipi de Sant Josep que 
componien els esmentats grups en el curs 16/17 i l’actual llista d’aquests grups 
corresponent al curs 17/18). 
-nre. de lots de llibres comprats per incorporacions tardanes (en aquest cas 
s’adjuntarà al certificat la llista dels infants de nova incorporació). 
-nre. de continguts curriculars digitals i dels equipaments (en aquest cas 
s’adjuntarà la llista d’infants per als quals s’hagin adquirit continguts curriculars 
digitals i equipaments). 
 
( ) Llistes dels infants que s’adjunten al certificat en què es fa constar el curs que 
realitza cada infant, el seu DNI (en cas de tenir-ne) i, si és possible,  la data de 
naixement. Aquesta llista s’adjunta al certificat 
 
En el cas dels centres de Secundària del municipi de Sant Josep:  
( ) Certificat del centre escolar que acrediti:  
 
 -nre. de lots de llibres nous comprats per a 1r i 2n d’ESO per al curs 17/18 (en 
aquest cas  s’ajuntarà al certificat la llista dels infants empadronats al municipi 
de Sant Josep i adherits al Programa que componien els esmentats grups en el 
curs 16/17 i l’actual llista d’aquests grups amb els infants empadronats adherits 
al Programa corresponent al curs 17/18.  
.  
-Llista dels infants de 3r i 4t d’ESO, empadronats al municipi de Sant Josep de 
sa Talaia, adherits al Programa de reutilització, en què consti el curs que realitza 
cada infant, el seu DNI (en cas de tenir-ne) i, si és possible,  la data de naixement. 
Aquesta llista s’adjunta al certificat 
 
 
I perquè així consti, sign la present sol·licitud. 
 
 
 
Sant Josep de sa Talaia, ....d....................de 2017 
 
 
 
 
(signatura) 
 
 
 
 
 
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA 
 


