CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A TRANSPORT ESCOLAR I EDUCATIU
REGLAT PEL CURS ESCOLAR 2017/2018 (BOIB NÚM. 120 DE 30/9/2017)
ANNEX 1. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR 2017/2018
DADES ALUMNE/A:
• Nom:
• DNI/NIE:
• Centre on cursa els estudis:
• Adreça:
• Telèfon:
• Mail:
• Domiciliació bancària:
DADES PARE/MARE/TUTOR/Representant legal (si escau):
• Nom:
• DNI/NIE:
• Centre on cursa els estudis l'alumne/a:
• Adreça:
• Telèfon:
• Mail:
• Domiciliació bancària:
EXPOSO:
PRIMER. De conformitat amb les Bases reguladores de la subvenció per a transport escolar per al curs 2017/2018 i
declaro sota la meva responsabilitat que:
• Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que l'acompanyen, són certs.
• Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l'Ajuntament i
tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
• Que està assabentat/assabentada que la manca de justificació documental de les subvencions rebudes d'aquest
Ajuntament no només comporta l'anul·lació de la subvenció i l'exigència de responsabilitats als perceptors,
sinó que com a conseqüència no es tramitarà aquesta sol·licitud ni posteriors.
• Que no concorr cap de les circumstàncies ni prohibicions que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de
subvencions públiques, establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i les altres obligacions tributàries i de
la Seguretat Social imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmesa a cap procediment de
reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.
• Declar que l'estudiant no té ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 €
anuals.
SEGON. Acompanyo juntament amb la sol·licitud de la subvenció els documents següents:
• Fotocòpia del DNI/NIE.
• Certificat d'empadronament.
• Matricula escolar curs 2017/2018.
SOL·LICITO:
De conformitat amb les Bases reguladores de la subvenció per a transport escolar per al curs 2017/2018 es concedeixi
subvenció per a transport escolar per al curs 2017/2018.
Porreres, _____ d'octubre de 2017.
Beneficiari/a:

Representant legal del beneficiari/a de la subvenció

Signatura: _________________

Signatura: _________________

A L'ATENCIÓ DE LA BATLIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES

