
DADES IDENTIFICATIVES DEL SOL·LICITANT

En/na   amb DNI  

estudiant del darrer curs de  de l’EMT. 

DECLARO sota la meva responsabilitat:

1. Que segons l’article 9 de las bases que regeixen l’atorgament de les Beques Memorial Josep Homs, pel que fa a incompatibilitats:

• Les beques que s’atorguin seran compatibles amb qualsevol altra ajuda, beca o subvenció que obtingui l’adjudicatari amb la mateixa finalitat, 

sempre i quan l’import acumulat no superi l’import de la matrícula.

• El beneficiari de l’ajut resta obligat a declarar la sol·licitud i, en el seu cas, l’atorgament de qualsevol altra ajuda, beca o subvenció destinada a la 

mateixa finalitat.

• Si l’import acumulat dels ajuts supera el cost de matriculació, la beca obtinguda de l’Ajuntament de Granollers serà revocada per l’import de 

l’excés.

2. En relació amb la sol·licitud d’altres ajuts, beques o subvencions amb la mateixa finalitat (marqueu el que correspongui).

 No he sol·licitat cap ajuda, beca o subvenció amb la mateixa finalitat (beca per continuar els meus estudis a la Universitat).

 He sol·licitat o preveig sol·licitar una altra ajuda, beca o subvenció amb la mateixa finalitat (beca per continuar els meus estudis a la Universitat) a 

altres Administracions Públiques o entitats privades:

Administració concedent Identificació de la convocatòria

3.  Que EM COMPROMETO a comunicar a l’Ajuntament de Granollers, en el moment de la justificació de la subvenció, l’obtenció d’altres 

subvencions per la mateixa finalitat.

4.  Que EM COMPROMETO a complir les condicions establertes a la concessió de la beca.

I, perquè així consti, signo la present a   ,   de   de 20   

DECLARACIÓ EN RELACIÓ AMB ALTRES BEQUES, AJUTS O SUBVENCIONS

  Signatura del sol·licitant
  (Només en cas de presentació presencial)

Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà
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