
Annex 2 
Certificat de l'acord d'aprovació sol.licitud Consell Escolar Centre o de la Junta 
Permanent i criteris de valoració de l'alumnat beneficiari

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS. ANY 2022

   , com a secretària/secretari 
      de 

En/Na 
del Consell Escolar del centre educatiu 
Vilanova i la Geltrú

CERTIFICO, 

Que, el consell escolar de centre del dia ha aprovat sol·licitar una 
subvenció d’acord amb la convocatòria publicada en el BOPB, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als centres docents 
sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació 
secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat d’Ajuts a l’Escolaritat, 
any 2022.

Que els criteris i procediment de valoració de l’alumnat destinatari dels ajuts són 
els següents: 

I, DECLARO RESPONSABLEMENT 

Que el centre educatiu compleix tots els requisits exigits a la normativa que 
regula la subvenció i l’ordenança municipal general reguladora de la concessió 
de les subvencions. 

Que el centre  educatiu està al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

Que el/la sol·licitant no està incurs en cap dels supòsits de prohibició 
d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

-

-

-



Que autoritzo a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a efectuar la consulta de dades a altres 
administracions, per tal de comprovar que es compleixen les condicions 
requerides per a accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les 
fins a l’extinció de la seva vigència. 
En cas que NO autoritzeu, marqueu la següent casella 

Que s’accepta la subvenció en el cas que sigui concedida i es sol·licita el 
pagament per avançat del 80% de l’import atorgat i aprovat.

Que el centre educatiu compleix els requisits establerts a les lleis de 
protecció jurídica del menor.  

Que NO s’ha sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions públics o 
privats pel mateix concepte.

- Import:
- Estat de la tramitació de l’ajut:

I, perquè així consti signo aquest certificat. 

Vist i plau de la direcció 

Signatura Signatura 
Director/a Secretari/secretària 

€

-

-

-

En cas que SÍ s’hagi sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions 
públics o privats pel mateix concepte, marqueu la casella i especifiqueu 
- Organisme a qui s’ha sol·licitat i/o s’ha obtingut ajut o subvenció:

-
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