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EXTRACTE BASES CONVOCATÒRIA LLIBRES INFANTIL
CURS ESCOLAR 2018 – 2019

OBJECTE. Ajudes per a sufragar els gastos de llibres de text dels menors matriculats en el
curs acadèmic 2018-2019 en el segon cicle d´INFANTIL (de 3 a 5-6 anys) en el CEIP SANT
FRANCESC DE BORJA de Llombai o en qualsevol centre públic o concertat i estiguen empadronats en
Llombai.
DESTÍ DE L'AJUDA. Abonament dels llibres adquirits pels pares o tutors legals dels
menors que estiguen cursant segon cicle d’INFANTIL en el curs acadèmic 2018-2019 en el CEIP
SANT FRANCESC DE BORJA de Llombai o en qualsevol centre públic o concertat i estiguen
empadronats en Llombai.

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI DE L'AJUDA. Els menors escolaritzats en
segon cicle Educació INFANTIL en el curs acadèmic 2018-2019 en el CEIP SANT FRANCESC DE
BORJA de Llombai o en qualsevol centre públic o concertat i estiguen empadronats en Llombai. Esta
ajuda només podrà sol·licitar-la, en cas de separació, divorci o no convivència, el pare o la mare que
tinguera en el Conveni Regulador la guarda i custòdia o bé el representant legal. Si la guàrdia i custòdia
fora compartida, ambdós progenitors hauran de presentar una sol·licitud firmada de comú acord,
acompanyada del document que acredite eixa guàrdia i custòdia compartida.
FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD. Emplenar el model normalitzat i
acompanyar-lo de la documentació corresponent i presentar-lo en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament
del 1 al 31 d’octubre de 2018, tots dos inclosos.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
a) DNI, NIE o passaport dels pares o tutors: original i fotocòpia.
b) Llibre de família dels pares i menors sol·licitants o certificat de naixement: original i
fotocòpia.
c) Acreditació d'estar cursant EDUCACIÓ INFANTIL en el curs acadèmic 2018-2019 en
qualsevol centre públic o concertat.
d) En cas de separació, divorci o no convivència dels pares del menor sol·licitant, document
acreditatiu de la guàrdia i custòdia del menor.
e) Factura ORIGINAL o document acreditatiu de la compra dels llibres.
f) Declaració responsable dels pares, mares o representants legals dels menors.
g) Còpia de les dades bancàries (fotocopia llibreta bancària, certificat bancari).
h) Declaració de no haver obtingut ajudes pel mateix concepte.

