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Solꞏlicitud de subvencions per a biblioteques escolars 

Dades del/s centre/s 

Nom del centre: NIF: 

Persona de referència: 

Nom del centre: NIF: 

Persona de referència: 

Nom del centre: NIF: 

Persona de referència: 

Tipus de subvenció que solꞏliciteu 

 Modalitat I - Dotació       

Modalitat II – Activa la Biblioteca 

Declaro 

El centre solꞏlicitant demana subvenció de les modalitats especificades, assumeix totes les 
responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, fa constar que totes les dades 
contingudes en aquest formulari són certes, i declara: 

1. Que s’adhereix a les bases reguladores del programa de subvencions per a biblioteques
escolars adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona.

2. Que no incorre 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.

3. Que està al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.

4. Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya i amb l’Estat, com també de les obligacions amb la Seguretat Social.

5. Que en cas d’organisme o entitat amb una plantilla igual o superior a 25 persones, per tal
de prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe,
compleix el que disposen els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les
dones a eradicar la violència masclista.

6. Que en el cas que per a la realització de l’activitat objecte de la subvenció s’utilitzi
qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, compleix amb el que disposa la
normativa sobre propietat intelꞏlectual.

7. Que respecta allò establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.

8. Que en el cas de solꞏlicitar subvenció de modalitat II Activa la Biblioteca, s’ha emès
certificat de l’acta del consell escolar del centre en el que s’aprova el projecte.

9. Que disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que
s’adscriuran a la realització de l’activitat objecte de la subvenció no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la Llei 26/2015, de



 

 
 

 Sol·licitant 

 Sr. Nom o 
Raó social: 

 Doc. identificatiu:  
 Sra. 

Representant 

Nom:   Doc. identificatiu:  

Dades per a notificacions 

Adreça electrònica:  

Telèfon mòbil:  Telèfon fix:  

Titular de l’adreça:  

Adreça (en cas de ser persona física):  

Municipi:  CP:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:  Sí      No 

Exposo 
 

 

 

 

 

 

 

Demano 
 

 

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

                                                  Signatura,  

 

 

 
 

 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada
al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Codi d’identificació: L01170792 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 



MODEL 1443

28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que 
fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors. 

10. Que disposa de l’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al
seu servei. I de l’assegurança d’accidents.

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___     

Signatura, 



MODEL 1443

Programa de funcionament de la biblioteca escolar1 

Dades del centre: 

Nom del centre: 

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Responsable del programa: 

Nivells educatius del centre: 

Número d’alumnes: 

Objectius generals: 

Objectiu 1: 

Objectiu 2: 

Objectiu 3: 

Objectiu 4: 

Pla d’acció de la biblioteca pel curs 23-24 

Accions a desenvolupar Responsable Temporització 

1 Només omplir si solꞏliciteu la subvenció Modalitat I - Dotació 
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Indicadors d’avaluació:2  

Objectiu 1: 

Indicador 1: 

Indicador 2: 

Indicador 3: 

Objectiu 2: 

Indicador 1: 

Indicador 2: 

Indicador 3: 

Objectiu 3: 

Indicador 1: 

Indicador 2: 

Indicador 3: 

Objectiu 4: 

Indicador 1: 

Indicador 2: 

Indicador 3: 

2 Indiqueu com mesurareu l’acompliment dels objectius que us han marcat. Un màxim de 3 indicadors per objectiu. 
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Serveis de la biblioteca:3 

Horaris de la biblioteca: 

Horari d’obertura escolar: 

Horari d’obertura extraescolar:4

Total d’hores d’obertura setmanal: 

Recursos humans:  

Responsable de la biblioteca Formació i experiència Hores setmanals de dedicació a la biblioteca 

Membres de la comissió/Personal de suport Formació i experiència Hores setmanals de dedicació a la biblioteca 

3 Anoteu els serveis que ofereix la vostra biblioteca: préstec, formació d’usuaris, etc. 

4 (Hora del pati, migdies, etc.) 
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Fonts del finançament 

Procedència Quantitat 

TOTAL 
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