
 

 

 

 

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER L’ADQUISI
TEXT I MATERIAL ESCOLAR 

 
 
Nom del pare/mare/tutor/a:
……………………………………………………………………….... 
 
Adreça.............................................................. 
 
EXPÒS 

Que tenc interès a sol·licitar a l’Ajuntament de Marratxí

de llibres de text i/o material escolar per al curs escolar 

alumnes dels quals tenc la representació legal (pare/mare, tutor/a):

Alumne/a 1 

Nom i llinatges: .........................................

Centre educatiu ...................................................

Alumne/a 2 

Nom i llinatges: ............................................................. Data de naixement: ........................

Centre educatiu .................................................... 

Alumne/a 3 

Nom i llinatges: ............................................................. Data de naixement: ........................

Centre educatiu .................................................... 

Alumne/a 4 

Nom i llinatges: ............................................................. Data de naixement: ........................

Centre educatiu .................................................... 

 

Què el nombre de membres da la unitat familiar a la qual
de .............. persones 
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ANNEX I 
 

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 
I MATERIAL ESCOLAR CURS 2021-2022 

Nom del pare/mare/tutor/a: 
……………………………………………………………………….... DNI ........................

Adreça.............................................................. Telèfon ....................Mòbil ...................

Que tenc interès a sol·licitar a l’Ajuntament de Marratxí la subvenció per a l’adquisició  

de llibres de text i/o material escolar per al curs escolar 2021/2022

alumnes dels quals tenc la representació legal (pare/mare, tutor/a): 

............................................................. Data de naixement: ........................

Centre educatiu .................................................... Curs que farà 2021/22: ........................................

............................................................. Data de naixement: ........................

Centre educatiu .................................................... Curs que farà 2021/22: ........................................

llinatges: ............................................................. Data de naixement: ........................

Centre educatiu .................................................... Curs que farà 2021/22: ........................................

Nom i llinatges: ............................................................. Data de naixement: ........................

Centre educatiu .................................................... Curs que farà 2021/22: ........................................

Què el nombre de membres da la unitat familiar a la qual pertanyem la conformen un total 
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CIÓ DE LLIBRES DE 

........................ 

....................Mòbil ................... 

la subvenció per a l’adquisició  

2 pels següents 

Data de naixement: ........................ 

..................................  

............................................................. Data de naixement: ........................ 

.................................. 

llinatges: ............................................................. Data de naixement: ........................ 

.................................. 

Nom i llinatges: ............................................................. Data de naixement: ........................ 

.................................. 

pertanyem la conformen un total 



 

 

 

 

 

Dades de la resta de la unitat familiar referides a 201
resideixen a la mateixa adreça)

NOM I LLINATGES  

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització a l’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Marratxí per comprovar d’ofici la veracitat de les dades que s’indiquen 
a les declaracions responsables.

SOL.LICITO 

Que s’accepti a tràmit aquesta sol·licitud d’ajuda en els termes que regula la 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE 
ESCOLAR PER AL CURS 202

Marratxí,  ................ de ........................................ de 202

 

SIGNATURA, 

 

 

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

 
Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica

Les seves dades personals seran tractats sota la
entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els 
seus drets. El tractament de dades queda
interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.

Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relaciona
realitzada i no podran ser cedits
els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu 
tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça Carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un 
missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es
que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control 
en www.aepd.es. 
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Dades de la resta de la unitat familiar referides a 2019 (membres de la família que 
mateixa adreça) 

DNI/ NIE 
Relació amb l’
(pare, mare, 

padrí
  

  

  

  

  

  

La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització a l’Àrea de Serveis Socials de 
per comprovar d’ofici la veracitat de les dades que s’indiquen 

a les declaracions responsables. 

Que s’accepti a tràmit aquesta sol·licitud d’ajuda en els termes que regula la 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
21/2022. 

Marratxí,  ................ de ........................................ de 2021  

R. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ 

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica 

tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. 
entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els 
seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones 

: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.

a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació 
cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa.

d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu 
ament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça Carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un 

delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es
que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control 
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(membres de la família que 

amb l’alumne 
(pare, mare, germà/na 

padrí/na ... ) 

La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització a l’Àrea de Serveis Socials de 
per comprovar d’ofici la veracitat de les dades que s’indiquen 

Que s’accepti a tràmit aquesta sol·licitud d’ajuda en els termes que regula la 

TEXT I MATERIAL 

 Finalitat: controlar les 
entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els 

r obligació legal i el consentiment de les persones 
: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables. 

da amb la comunicació 
a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir 

d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu 
ament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça Carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un 

http://www.marratxi.es.  Si considera 
que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control 



 

 

 

 

 

 

..................................................................................
l’alumne DECLARA sota responsabilitat solidària

Que accepta les bases de la convocatòria per la qual sol·licita la 

Que no estic incurs/a en cap de les circumstàncies recollides a l’apartat 2 de l’article 
13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de 
beneficiari. 

Que estic al corrent del compliment de les 
autonòmiques i amb els Imposts i Taxes Municipals.

Que no me trobo sotmès/a
o ajudes en el que s’hagi dictat
ajuda. 
 
Que en cas de rebre altra subvenció pel mateix concepte, la suma d’elles no supera el 
cost total de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar.

 

Marratxí.............. de ........................... de 202

Firma 
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ANNEX II 

.................................................................................., pare, mare o tutor/a legal de 
sota responsabilitat solidària 

Que accepta les bases de la convocatòria per la qual sol·licita la subvenció.

Que no estic incurs/a en cap de les circumstàncies recollides a l’apartat 2 de l’article 
13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de 

Que estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries
autonòmiques i amb els Imposts i Taxes Municipals. 

sotmès/a a cap procediment públic de reintegrament
dictat resolució que acordi el reintegrament de

en cas de rebre altra subvenció pel mateix concepte, la suma d’elles no supera el 
cost total de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar.

Marratxí.............. de ........................... de 2021 
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, pare, mare o tutor/a legal de 

subvenció. 

Que no estic incurs/a en cap de les circumstàncies recollides a l’apartat 2 de l’article 
13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de 

obligacions tributàries estatals, 

 de subvencions 
de la subvenció o 

en cas de rebre altra subvenció pel mateix concepte, la suma d’elles no supera el 
cost total de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar. 



 

 

 

 

DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS

La persona sotasignat, declaro 

Que un o més membres de la unitat familiar pare mare tutor/a es troba en el moment de 

sol·licitar aquesta ajuda en una de les següents situacions: 

Nom: 

Circumstància: 

Persona treballadora per compte d'altri o per compte propi en situació de 

desocupació, demandant en el Servei Públic d'Ocupació

 Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a de l’Ingrés

Pensionista que no realitzi cap activitat que li aporti rendiments de treball

Ingressos derivats: 

Nom: 

Circumstància: 

Persona treballadora per compte d'altre o per compte propi en situació de 

desocupació, demandant en el Servei P

 Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)

Pensionista que no realitzi cap activitat que li aporti rendiments de treball

Ingressos derivats: 

 

Marratxí,     de                       de  202

Firma:  
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ANNEX III 

DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS 

La persona sotasignat, declaro  

Que un o més membres de la unitat familiar pare mare tutor/a es troba en el moment de 

sol·licitar aquesta ajuda en una de les següents situacions:  

Persona treballadora per compte d'altri o per compte propi en situació de 

desocupació, demandant en el Servei Públic d'Ocupació 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) 

Pensionista que no realitzi cap activitat que li aporti rendiments de treball

Persona treballadora per compte d'altre o per compte propi en situació de 

desocupació, demandant en el Servei Públic d'Ocupació 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) 

Pensionista que no realitzi cap activitat que li aporti rendiments de treball

de  2021 
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Que un o més membres de la unitat familiar pare mare tutor/a es troba en el moment de 

Persona treballadora per compte d'altri o per compte propi en situació de 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Pensionista que no realitzi cap activitat que li aporti rendiments de treball 

Persona treballadora per compte d'altre o per compte propi en situació de 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Pensionista que no realitzi cap activitat que li aporti rendiments de treball 



 

 

 

 

DECLARACIÓ JURADA 

La persona sotasignat, declaro 

Que el/la alumne/a: 

L’any 2021,  ha participat en el Programa de 

 L’Ajuntament de Marratxí 

El centre escolar. ...............................

 

Marratxí,                de                    de  202

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (grup proc.: AMM.17.01.01.14

ANNEX  IV 

DECLARACIÓ JURADA PARTICIPACIÓ PROGRAMA RECICLATGE DE LLIBRES

La persona sotasignat, declaro  

,  ha participat en el Programa de Reciclatge de llibres de: 

. .......................................................... 

de                    de  2021 
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PARTICIPACIÓ PROGRAMA RECICLATGE DE LLIBRES 



 

 

 

 

 

DADES  PEL  PAGAMENT DE L’AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT  I MATERIAL 

1. DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i llinatges 
 
 
DNI/NIF 
 

Tel. 

Adreça 
 
 
 

 

2. DADES BANCÀRIES

Compte corrent bancari de la persona sol.licitant
sigui titular o cotitular) 

IBAN ENTITAT SUCURSAL
       

 

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ
 
 
AJUDA PER: 
 
 
CONCEPTE: 
 
 

 

El/la sota signant certifica que són certes les dades aportades en aquest 
escrit: 

Marratxí, …. de ..............……. de 20

Signatura 
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ANNEX V 

L  PAGAMENT DE L’AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT  I MATERIAL 
ESCOLAR  CURS 2021-2022 

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT 

Tel.  Fax A/e
 
 

DADES BANCÀRIES 

Compte corrent bancari de la persona sol.licitant on es farà l’ ingrés (cal que en 

SUCURSAL DC Compte
          

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ 

El/la sota signant certifica que són certes les dades aportades en aquest 

Marratxí, …. de ..............……. de 2021 

    Segell banc
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L  PAGAMENT DE L’AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT  I MATERIAL 

A/e 
 
 

on es farà l’ ingrés (cal que en 

Compte 
     

El/la sota signant certifica que són certes les dades aportades en aquest 

Segell banc   


