
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A  
TRANSPORT ESCOLAR NIVELLS NO OBLIGATORIS 

CURS ESCOLAR 2014-2015 
Model 1 

IL·LM. SR. BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGAID A. 

ESTUDIANT ( en tot cas) : 
 

 

 

NOM  I LLINATGES        DNI 

 

C/    núm.   pis porta cp.         Localitat        Telèfon 
DOMICILI  A EFECTES DE NOTIFICACIONS             

PARE,  MARE O TUTOR (per a estudiants menors d’edat) 
 

NOM  I LLINATGES        DNI 

 

COMPAREIX I EXPOSA QUE :   
Assabentat/ada de la “Convocatòria de Subvencions destinades a transport escolar per a ni vells 
no obligatoris per al curs escolar 2014/2015”, apro vada per Decret de Batlia 312, de 10 
d’octubre de 2013 i publicada al BOIB. 
Que el meu ( o la meva )  fill/a o pupil/l·la acompleix els requisits establerts a la convocatòria per tal 
de gaudir de l’esmentada subvenció municipal.(en cas de estudiant menor d’edat) 
Que complint els requisits establerts a la convocatòria per tal de gaudir de l’esmentada subvenció 
municipal  (en cas d’estudiant major d’edat) 
Que d’acord a la convocatòria present la següent documentació: 
1.- Fotocòpia del DNI o Targeta de resident de qui subscriu .(pare mare o tutor d’estudiants 
menors d’edat) 
2.- Fotocòpia del DNI o Targeta de resident  de l’e studiant  (en tot cas). 
3.- Documentació acreditativa de la matricula al cu rs 2014/15 en estudis d’educació secundària 
no obligatòria emesa per l’Institut de Llucmajo r. 
4.- Declaració de no trobar-se inhabilitat per a ob tenir subvencions de les AAPP, de no ser 
deutor de la Hisenda pública i d’estar al corrent d e les seves obligacions amb la Seguretat 
Social (model 2). 

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

PER LA QUAL COSA SOL·LICITA: 
Que previs els tràmits que pertoquin, li  sigui concedida la subvenció objecte de la conv ocatòria. 

Algaida a      de                      de 2014 
 
 
 

Firma. 
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