
Ajuntament de Lloret de Vistalegre

ANNEX I

SOL·LICITUD AJUTS INDIVIDUALS PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE LLORET
DE VISTALEGRE.

En/Na __________________________,veí de Lloret de Vistalegre, amb domicili a efectes
de  notificacions  al  C/  _____________________________,  núm._____pis____porta____,
amb DNI núm.___________, i telèfon______________, acudeix i atentament.

EXPÒS:

Que en qualitat d’interessat/da major d’edat o en qualitat de pare/mare-tutor/a o representant
legal  del/de  la  menor  _______________________________________________  està
cursant  estudis  de  _____________________________  al  centre
__________________________________ i atenent la convocatòria de concessions d’ajuts
individuals per als  estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre per el curs 2022/2023,
sol·licit l’atorgament d’ajuts per a matriculació al curs _______________________. 

Que  de  conformitat  a  l’establert  a  les  bases  acompany  a  la  present  sol·licitud  la
documentació justificativa següent:

 Fotocòpia del DNI o Targeta de resident de qui subscriu.(pare, mare o tutor d’estudi-
ants menors d’edat)

 Fotocòpia del DNI o Targeta de resident  de l’estudiant (en tot cas).

 Documentació acreditativa de la matricula al curs 2022/2023 en estudis d’educació
secundària no obligatòria o universitat.

 Declaració de no trobar-se inhabilitat per a obtenir subvencions de les AAPP, de no
ser deutor de la Hisenda pública i d’estar al corrent de les seves obligacions amb la
Seguretat Social (model 2).

 Dades de la  entitat bancària a la que s’ha de transferir l’import de la subvenció que
se pogués concedir  (model 3).

Així mateix declar:

* Que en el supòsit de no quedar acreditada l’assistència al curs per al qual s’ha obtingut el
corresponent ajut, al qual efecte l’Ajuntament podrà requerir els corresponents  justificants
d’ofici al Centre o directament a l’interessat, una vegada finalitzat el curs escolar/acadèmic,
es desestimarà la  sol·licitud  amb l’obligació  de reintegrar  l’ajut  al  primer  requeriment  de
l’Administració, en cas que aquest ja s’hagués satisfet.

* Que accepto i compleixo íntegrament el contingut de les bases.

Per tot això,
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DEMAN:

Que previs els tràmits pertinents em sigui atorgat l’ajut  sol·licitat  mitjançant  transferència
bancària al meu compte especificat en la documentació adjunta.
Atentament,

Lloret de Vistalegre,___de_______________de 2022


