Campo de San Antonio s/n – 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

 982 402 501  982 404 812

www.concellodemonforte.com

AXUDA Ó TRANSPORTE UNIVERSITARIO OU CICLOS DE FORMACIÓN OU BACHARELATO DO CONCELLO DE MONFORTE
DE LEMOS CURSO 2012/2013.
ANEXO I
D. ____________________________________________________________ con domicilio a efectos de notificacións, na
rúa _______________________________________________________________________________________________
e DNI _____________________________, teléfono______________________
EXPÓN:
Que tendo coñecemento da convocatoria de axudas ao transporte público para os alumnos universitarios da
Comunidade Autónoma de Galicia, así como os do alumnado de ciclos medio e superior de Formación Profesional e
bacharelato que teñan que desprazarse fóra do Concello de Monforte de Lemos, por non existir oferta formativa do ciclo
ou bacherelato elixido neste municipio, e sempre dentro da Comunidade Autónoma durante o curso 2012/2013 .
Que reunindo as condicións da convocatoria me teño que desprazar a______________________ xa que curso estudos de
______________________
Que tendo coñecemento de que para percibir estas axudas os beneficiarios deberán presentar no Concello de Monforte
de Lemos ordenados por data (días e meses), os billetes ou bonos do medio de transporte utilizado, así como a
documentación específica contemplada no punto 5 das bases, ata o día 17 de xullo de 2013.
SOLICITA:
Que tendo en conta que o custe estimado dos desprazamentos ascende a ______________________, solicito a
concesión dunha axuda ó transporte por importe de ______________________, para o cal acompaña as seguinte
documentación:
‐ Fotocopia do DNI.
‐ Fotocopia de matrícula universitaria, matrícula do ciclo de formación ou bacharelato para o curso 2012/2013.
‐ Fotocopia da condición de discapacitado dos membros da unidade familiar, recoñecidos pola administración
competente, de selo caso.
‐ Certificado de Convivencia.
‐ Fotocopiada declaración da renda correspondente ao exercicio 2011 dos membros da unidade familiar que
estivesen obrigados a iso, ou na súa falta, certificación negativa de non realizar dita declaración expedida pola
Delegación de Facenda.
‐ No caso de que existise situación de desemprego, certificación de alta como desempregado expedida polo
organismo competente e se se estivese recibindo unha pensión en calquera das súas modalidades (xubilación,
viuvez, invalidez, etc.), certificación expedida pola Tesouraría da Seguridade Social.
‐ Declaración xurada do solicitante de que se atopa ao corrente nas obrigacións tributarias e da Seguridade Social
(Anexo II).
‐ Declaración de outras axudas (Anexo II).
‐ Certificado dos datos bancarios do beneficiario/a (expedido pola entidade bancaria).
DATOS DE DA UNIDADE FAMILIAR:
N.I.F.

APELIDOS E NOME

PARENTESCO
(pai/nai/irmán)

DATA
NACEMENTO
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ANEXO II
DECLARACIÓN XURADA
D._____________________________________________________________con
domicilio
en
___________________________________________________________________________________________________
____e DNI________________.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
‐ Que solicitei a axuda para transporte público que convoca o Concello de Monforte de Lemos e que:
Non percibo axuda de transporte universitario, ciclo de formación ou bacharelato de ningún organismo público o
privado.
Si percibo axuda de transporte universitario, ciclo de formación ou bacharelato (de ser o caso deberá indicar o
importe), IMPORTE:
Que o total das axudas percibidas e solicitadas non supera o 100% dos custes de desprazamento.
-

Que non teño débedas fiscais nin sociais pendentes coa Seguridade Social nin coa Administración
Autonómica, nin me atopo en ningún dos supostos que impiden obtela condición de beneficiario de
subvencións por parte das Administracións Públicas recollidos no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de
Subvencións.

-

Que coñezo e acepto na súa totalidade as Bases desta convocatoria para a que solicito a axuda.

Monforte de Lemos, _______de ___________________________ de 2012

Asdo.:__________________________
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ANEXO III (A presentar coa xustificación)

D. ____________________________________________________________ con domicilio a efectos de notificacións, na
rúa _______________________________________________________________________________________________
e DNI _____________________________, teléfono______________________
EXPON:
Que me foi concedida unha axuda por importe de ______________________ ó transporte publico para os alumnos
universitarios da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os do alumnado de ciclos medio e superior de Formación
Profesional e bacharelato que teñan que desprazarse fóra do Concello de Monforte de Lemos, por non existir oferta
formativa do ciclo ou bacherelato elixido neste municipio, e sempre dentro da Comunidade Autónoma para o curso
2012/2013, segundo a convocatoria realizada polo Concello de Monforte de Lemos.
Que tendo coñecemento de que para percibir estas axudas os beneficiarios deberán presentar no Concello de Monforte
de Lemos ordenados por data (días e meses), os billetes ou bonos do medio de transporte utilizado como máximo ata o
día 17 de xullo de 2013.
Presento a documentación solicitada xunto con este anexo a efectos de proceder a xustificar o importe concedido.

Monforte de Lemos, _______de ___________________________

Asdo.:__________________________

EXCMO. SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS.

Páxina 3 de 3

