Annex núm. 3
ACCEPTACIÓ D’AJUT INDIVIDUALITZAT PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE
TEXT DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I COMPROMÍS DE CONSERVACIÓ EN BON
ESTAT
En/ Na ______________________________________________________________
amb DNI/NIE/Passaport ________________________________________________,
com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a __________________________________
Matriculat/da a l’escola _________________________________________________
CURS 2022-2023
Accepto:
 Que el meu/va fill/a disposi dels llibres de text dins de la convocatòria
d’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situació socioeconòmica
desfavorida per al curs escolar 2022/2023
 Que els llibres que rebrà el meu/va fill/a, mitjançant aquesta convocatòria,
passaran a formar part dels diferents projectes de reciclatge de cada centre
escolar.
I per això, em comprometo a:
1.-Fer un ús adequat i curós dels llibres, i retornar-los en un bon estat de conservació
un cop finalitzat el curs escolar o en el moment de la baixa del centre si es produeix el
trasllat de l’alumne/a.
Es determina com a data màxima de retornament el període de set dies naturals,
comptadors des de l’endemà de l’últim dia lectiu del curs escolar, i en cas de produirse el trasllat de l’alumne/a, des de l’endemà de cursar baixa del centre.
2.-Procedir a la revisió dels llibres abans de tornar-los amb l’objectiu d’esborrar
possibles anotacions, subratllats, etc. que els seus fills hagin pogut fer. En cas que les
anotacions, subratllats, etc. hagin estat realitzats amb bolígraf, retoladors o qualsevol
altre estri que faci que no es pugui esborrar, es considerarà que no se n'ha fet un bon
ús, la qual cosa comportarà l’obligació de restitució del valor econòmic del llibre
malmès.
Resto assabentat/da dels següents:
1. La no devolució dels llibres de text, en el termini establert a aquest efecte,
comportarà l’obligació de reintegrar l’import total del seu preu.
2. La devolució de llibres en mal estat que no permetin la seva reutilització,
comportarà igualment l’obligació del reintegrament del seu valor econòmic.
Cunit,.................de.......................................de ____

Signatura

