
ANNEX I      Exp. Núm.  ______ / 2022

CONVOCATÒRIA  D’AJUTS  A  L’ESTUDI   ADREÇADA  A  ESTUDIANTS  DE  CICLES
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR,
BATXILLERAT,  ESTUDIS  DE  L’INSTITUT  DE  TECNIFICACIÓ  ESPORTIVA,  ESTUDIS
REGLATS DE DANSA I ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA PER AL CURS
2021/2022

SOL·LICITUD         

 

1. 1.DADES PERSONALS 

 

Nom i  llinatges:_________________________________________________________ 

Adreça:________________________________________________________________

Població i codi postal: ____________________________________________________

Telèfon mòbil: _______________________ Telèfon fix: _________________________

Correu electrònic : ___________________________________________

Data de naixement: ____ / _____ / _____ DNI / NIF:   ___________________

1.2. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (SI ESCAU) 

 Nom i cognoms: _________________________________________________________

DNI/NIE: _____________________Telèfon:  _____________________________

Mail:__________________________________

Representant  del sol·licitant en qualitat de ____________________________________

 2. DADES ACADÈMIQUES 

 Estudis que ha realitzat  (2021/2022): _______________________________________________

                        Ajuntament de Santanyí
                        Plaça Major, 12, 07650, Santanyí, Mallorca
                        971 653 002 | ajsantanyi.net



Curs: ________ Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant ____________________

IES o Conservatori de referència on el sol·licitant ha està matriculat durant el curs
2021/2022 _____________________________________________________________ 

Població del Centre educatiu de referència ______________________________  

Santanyí, _______________setembre de 2022

Firma del sol·licitant (i del representant, en el seu cas) 

 DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA  

 Sol·licitud  completa  i  correctament  emplenada  i  presentada  dins  el  període
establert a la present convocatòria. ( ANNEX I ) 

 Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent

Fotocòpia DNI/NIF del seu representant legal, en el cas de menor sol·licitant

 Fotocòpia llibre família, si la persona sol·licitant es menor d’edat. 

Fotocòpia de les notes finals del curs 2021/2022 o documentació acreditativa (en el
cas d’ensenyaments professionals de música) 

 Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de l’article 13
LGS (ANNEX II) 

 Dades  del compte corrent per la  transferència bancària, on consta el titular i el
numero de compte per poder fer l’ingrés.

 Sol·licitud  de  transferència  bancària  per  a  pagaments  de  la  Tresoreria  de
l'Ajuntament de Santanyí  (Annex III)
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ANNEX II  

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  NO  INCÓRRER  EN  CAP  DE  LES  PROHIBICIONS
LEGALMENT  ESTABLERTES  PER  OBTENIR  LA  CONDICIÓ  DE  BENEFICIARI  D’UNA
SUBVENCIÓ  I  AUTORITZACIÓ  PER  SOL·LICITAR  D’OFICI  CERTIFICATS  TRIBUTARIS
MUNICIPALS. 

 DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Llinatges: ____________________________________DNI/CIF: _____________________

Carrer o plaça: ________________________________Núm.:  _________     Pis: _________

Localitat i CP: ________________________________________________________________________

Telèfon: __________________________ Correu electrònic: __________________________________

 DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (SI ESCAU) 

Nom i cognoms: _______________________________________________________________

DNI/NIE: ___________________________ Telèfon: ____________________________________

Representant del sol·licitant en qualitat de: _________________________________________

DECLAR  sota  la  meva  responsabilitat  que  no  incorr  en  cap  de  les  prohibicions
establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, ni l’article 6 de
les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Santanyí aprovades en sessió de Ple ordinària de 27 de desembre de 2021     

 Així  mateix,  AUTORITZ  a  l’Ajuntament  de  Santanyí  per  obtenir  d’ofici  les  dades
relatives al compliment de les obligacions tributàries municipals, en el procediment
d’atorgament d’ajuts a l’estudi adreçats a estudiants de cicles formatius de formació
professional  bàsica,  grau  mitjà,  grau  superior,  batxillerat,  estudis  de  l’institut  de
tecnificació  esportiva,  estudis  reglats  de  dansa  i  ensenyaments  professionals  de
música per al curs 2021/2022                                                               

 Santanyí, _________ de setembre de 2022

  (firma sol·licitants)   
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ANNEX III

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de 
l'Ajuntament de Santanyí 

Dades de la persona sol·licitant o del seu representat legal

DNI /NIF Nom i llinatges 

Adreça Telèfon

Codi postal                   Població                                       Adreça electrònica

Dades de la transferència

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

Codi entitat              Oficina núm.                 DC                   Compte corrent o llibreta núm.

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la 
llibreta d’estalvis oberts a nom meu.

____________________________________________________________________________
Localitat i data

________________________________________
Signat pel sol·licitant o pel seu representat legal
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