Núm. de Decret i Data:
2020DECR000455 31/07/2020

DECRET ALCALDIA
Assumpte: Aprovació convocatòria i termini de presentació de sol·licituds.
AJUTS ADQUISICIO LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDACTIC (X2019001945)
ADRIÀ CAMINO FIDEU Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes,
en l'ús de les atribucions assenyalades en l'article 53.1, del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb el que estableix
l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist que en el Ple Municipal en sessió ordinària de 29 de maig de 2020 va aprovar les
bases específiques reguladores dels ajuts per adquisició llibres de text i material didàctic.
Vist que ha finalitzat el preceptiu termini d’exposició publica (BOPB, i web) segons
certificat de data 31/07/2020.
Vista la base Tercera de les referides bases específiques segons la qual el procediment
per a la concessió dels ajuts s’inicia mitjançant resolució de l’Alcalde de Castellví de
Rosanes, havent-se de publicar aquesta convocatòria al tauler d’edictes de l’Ajuntament i
al Web municipal i estableix que el termini de presentació de sol·licituds es determinarà a
la convocatòria.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva segons les bases específiques reguladores per als ajuts per
adquisició llibres de text i material didàctic conformement amb el que indica la Base
Tercera i el model de sol·licitud ANNEX.
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i al Web municipal
(www.castellviderosanes.cat) juntament amb el model de la sol·licitud a disposició dels
veïns de Castellví de Rosanes.
Quart.- Establir que el termini de presentació de sol·licituds serà: del 2 de setembre al
31 d’octubre de 2020.
Cinquè.- Ordenar que s’iniciïn els tràmits corresponents per a que la Intervenció
subministri a la BDNS la documentació necessària en els termes de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució als membres de la Comissió Tècnica de Valoració
així com a la Comptabilitat, als efectes escaients.
Setè: Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es celebri.

Ho mana i firma l’Alcalde a Castellví de Rosanes, en la data indicada a
l'encapçalament, davant meu, la Secretària-Interventora, només als efectes de
certificar.
VEURE ANNEX MODEL DE SOL·LICITUD
(Datat i signat electrònicament)

Sol·licitant
Mare / pare / tutor/ora legal:

NIF/CIF:

Infant*:
Domicili

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Telèfon i/o mòbil  :

E-mail @ :

Centre escolar
Nom:
Localitat:
Tipus de centre

Públic

Data de naixement infant:

Concertat
Curs:

Documentació
que s’adjunta

FACTURA DELS LLIBRES I/O MATERIAL DIDÀCTIC (ORIGINAL I CÒPIA)
CÒPIA DEL NÚMERO DE COMPTE (ON CONSTI IBAN I TITULAR)
DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

SOL·LICITO:
Que sigui avaluada la meva sol·licitud* d’ajut per a l’adquisició de llibres de text o
material didàctic de text per al curs 2020-2021 d’acord amb les condicions establertes
en les bases de la convocatòria.
*S’ha d’omplir una sol·licitud per a cada fill/filla.
El/la sotasignant declara que la unitat familiar està empadronada al municipi i dóna la
seva autorització a l’Ajuntament per comprovar-ho d’ofici. A més declara que les
dades exposades són certes i adjunta la documentació sol·licitada.

Data i signatura
A ....................................................................... el ......... de .................................. de 20......
Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes

