SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC PER FINANÇAR EL COST DEL PREU
PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ INFANTIL A L'ESCOLA
INFANTIL DE FERRERIES CURS 2016/2017
El Sr./a. __________________________________________________________,
amb DNI/NIF núm. ________________, domicili al carrer ____________________
_____________ núm. _____, localitat ______________________, CP_________,
telèfon _______________, adreça electrònica ____________________________,
actuant en qualitat de representant de __________________________________,
amb DNI/NIF núm. ________________, i telèfon __________________,
EXPOSA:
Que tenint coneixement de la convocatòria dels ajuts econòmics per finançar el
cost del preu públic per prestació del servei d'educació infantil a l'Escola Infantil de
Ferreries curs 2016/2017 per a veïns del terme de Ferreries i complint tots el
requisits exigits.
Declara sota la seva responsabilitat que totes les dades facilitades en aquesta
sol·licitud i la documentació que l'acompanya són certes.
Declara que accepta el contingut de les bases que regulen aquests ajuts i que es
compromet a complir-les íntegrament.
Que adjunta la documentació requerida següent:






DNI del sol·licitant i/o del seu representant.
Certificat d'empadronament.
Declaració de la renda.
Fotocòpia del llibre de família.
Declaració jurada del sol·licitant de no haver rebut ajudes econòmiques
d’altres organismes pel mateix concepte o, en el cas d’haver-ne rebudes,
que no cobreixin totalment la necessitat objecte de la petició, amb
indicació, en aquest cas, de la quantia rebuda.
 Declaració jurada d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb
l'Ajuntament de Ferreries.
 Full de dades bancàries.
 Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies
que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari
recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
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 Altres: .............................................................................................................
SOL·LICITA:
Que, li sigui concedit l'ajut econòmic que li correspongui segons les bases de la
convocatòria.
Ferreries, a

d

de 2016
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