
SOL·LICITUD AJUDA LLIBRES NO SUBVENCIONABLES EN XARXA LLIBRES

Sol·licitant DNI / NIE / Altres

 Actuant en nom i representació de (fill/a)

Nom i cognoms DNI / NIE / Altres

Dades per a notificacions 

Adreça

Municipi                                                                 Província            CP 

Tel. Fix                                                                  Tel. Mòbil                                                          Fax

Adreça electrònica 

Rebut de notificacions          Correu electrònic          Domicili

Exposa
Que es coneixen i accepten les bases de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a gastos derivats de llibres, projectes educatius i lectures per a
alumnes escolaritzats  en infantil,  i  de  llibres  i  quadernets  no  subvencionats  per  Xarxa Llibres  per  a primària i  secundària  en  centres  públics  o
concertats,  encara  que  el  centre  no  estiga  inclòs  dins  del  programa,  que  es  troben  situats  fora  del  municipi  d'Almussafes  durant  el  curs

Declara
- Que reunix els requisits per a ser beneficiari/a de l'ajuda, no es troba incurs en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003,

de17 de novembre,  General  de subvencions i  està al  corrent del  pagament  de les obligacions tributàries i  amb la Seguretat Social,  segons les
disposicions vigents, i autoritza a l’Ajuntament perquè obtinga, de forma telemàtica, els certificats de l'Agència Estatal i de la Tresoreria General de la
Seguretat Social i la resta de que siguen necessaris per a la resolució de la sol·licitud.

- Que no ha rebut subvenció d'altres Entitats públiques o privades que junt amb la sol·licitada en l'Ajuntament d'Almussafes superen en el seu conjunt el
100% del gasto del curs subvencionat, es compromet a notificar la recepció i import de la mateixa en cas de resultar beneficiari,i a reintegar-la si junt
amb la de l’Ajuntament supera el 100% del cost. Aixi mateix es troba al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions .

    Inclòs en el Programa Xarxa -Llibres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

    No està Inclòs en el Programa Xarxa -Llibres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport .

- Que em compromet a sotmetre'm a les actuacions fiscalitzadores que puga emprendre, si és el cas, l'Ajuntament .

-  Pressupost  estimat   

- Compter bancari a nom de l’alumnat beneficiari

E S

 * si el menor no disposa de compter bancari, serà el del sol.licitant, que haurà de signar el document de cessió del dret de cobrament         

 (Si cal, pot utilitzar el revers o un full addiccional)

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES



Sol·licita 
Se li concedisca l'ajuda de llibres de text no subvencionables per Xarxa llibres    

 Infantil 

 Primària 

 E.S.O i formació professional bàsica 

  Desitge rebre informació en relació amb la petició

Documents que s’adjunten (ver base 6) 

  Documentació acreditativa d'estar matriculat/da en el curs pel qual sol·licita  
la subvenció

Factura conforme a la legislació vigent, detall dels llibres de text, material
escolar i justificant de pagament.

  Cessió dret de cobrament.

 Altres que consten a les bases, si és el cas.

Almussafes, ____________________
(firma)

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò disposat a  l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat serà segons el que corresponga en funció del procediment
quees tracte, i en tot cas, en el règim general és de 6 MESOS, comptadors des de la data en què la seva sol·licitud ha tingut entrada en el Registre
General d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut el dit termini  sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes previstos
enl’art. 24 de la Llei 39/2015 citada anteriorment, sense prejudici del que s’estableixen en les normes internes municipals.

De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'informa que, als efectes del
procediment administratiu, l'Ajuntament d'Almussafes podrà demanar o consultar, en nom meu, informació o documents , de caràcter preceptiu o
facultatiu, que constin a altres administracions públiques, eximint de la necessitat d'aportar, un cop verificada la disponibilitat i idoneïtat dels mateixos.

Les dades personals continguts en aquest imprés seràn incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament d’Almussafes, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, podent dirigir-se al Registre General de l'Ajuntament per a exercitar els drets
d'accés, retificació, cancel·lació i oposició, segons el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, DE 06/12/18) . Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals,
podrà interposar una reclamació, en primer lloc  davant el nostre Delegat de Protecció de Dades almussafes_dpd@gva.es o, en el seu cas, davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www..aepd.es
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