
AJUNTAMENT DE GARCIA 
       (Ribera d’Ebre) 

       R/ENTITATS/LLIBRES/MODEL AJUT INDIVIDUAL  
         E/MODELS/MODELS SUBVENCIONS LLIBRES7MODEL AJUT INDIVIDUAL  

Nif P4306600J  -  C. Major, 31  -  43749  GARCIA  -  Tel 977 400638  -  Fax 977 402582 

Sol·licitud d'ajut individual per a l’adquisició de llibres escolars, curs 20_____/20_____. 

Dades d’identificació del Centre educatiu
Centre educatiu Telèfon 

Dades d’identificació de l’Alumne/a 
Nom i cognoms de l’alumne Edat: 

Cicle que realitza:  
ESO CURS 

Nom i cognoms del representant legal de l’alumne (pare, mare o tutor) 

Adreça correu electrònic:      

Vull rebre notificacions a través de correu electrònic:             Telèfon mòbil:  
SI          NO 

El representant legal de l’alumne (pare, mare o tutor) MANIFESTA: 

- que coneix i accepta les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Garcia en 
data 2 de setembre de 2004 i publicades al BOPT  

- que manifesten complir els requisits necessaris per a l’atorgament d’aquestes 
subvencions de conformitat amb les bases aprovades, és a dir: 

a) Que els alumnes estan empadronats a Garcia
b) Que la unitat familiar està empadronada al municipi durant tota la durada del

curs escolar

- que accepta que l’ajuntament li requereixi la documentació necessària per 
acreditar que compleix els requisits per demanar l’ajut 

El representant legal de l’alumne (pare, mare o tutor) SOL·LICITA: 

Ajut econòmic del 50% per l’adquisició dels llibres escolars obligatoris del 
nen............................................... matriculats al Centre.........................................que 
ha cursat ............... d’ESO tenint en compte si s’han rebut subvencions per altres 
administracions i l’import rebut.   



AJUNTAMENT DE GARCIA 
       (Ribera d’Ebre) 

       R/ENTITATS/LLIBRES/MODEL AJUT INDIVIDUAL  
         E/MODELS/MODELS SUBVENCIONS LLIBRES7MODEL AJUT INDIVIDUAL  

Nif P4306600J  -  C. Major, 31  -  43749  GARCIA  -  Tel 977 400638  -  Fax 977 402582 

Documentació que aporta: 

Fotocòpia compulsada de la factura o tiquet de compra, signat/da i segellat/da.  

          Certificat de l’AMPA o document original signat per l’AMPA, acreditant el  
pagament exacte dels llibres obligatoris adquirits. 

Dades econòmiques del representant legal de l’alumne, entitats o altri per a 
cobrar l’ajut 

I per tot això signa la present sol·licitud a Garcia, ................................. de 20........ 

Il·lm. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de GARCIA 

      IBAN 
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