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Sol·licitud d'ajut AMPA per a l’adquisició de llibres escolars, curs ......................... 
Dades d’identificació AMPA CEIP EL VERGER 
Nom President/a Telèfon mòbil  

Correu electrònic per notificacions NIF 

Dades d’identificació dels alumnes /curs/ cost llibres
NOM DE L’ALUMNE CURS COST LLIBRES 
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TOTAL 
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- 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 núm. 213 de data 14/09/04, i 
modificades mitjançant acord de ple de data 2 d’agost de 2007, publicades al BOPT 
Núm. 194 de 20/08/2007. 

- que els representants del nens 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

L’AMPA SOL·LICITA: 

Ajut econòmic del 50% per l’adquisició dels llibres escolars obligatoris dels nens 
matriculats al CEIP EL Verger que cursen educació infantil o educació secundària 
tenint en compte les possibles subvencions atorgades per la resta 
d’Administracions. 

L’AMPA DEMANA  

Que l’ajut sigui: 

Atorgat directament a l’AMPA amb la relació de nens subvencionats per altres 
administracions i l’import rebut.   

Documentació que aporta: 

Fotocòpia compulsada de la factura de compra de tots els llibres del curs 

escolar................................. 

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

 Il·lm. Alcaldessa  Presidenta de l’Ajuntament de GARCIA 

L’AMPA MANIFESTA: 
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