
ANEXO X

XUSTIFICACIÓN ECONÓMICA–PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 2017/18 
Centros privados concertados

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. En relación co proxecto ou conceptos para os que solicita a presente subvención:

2. Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos achegados son certos. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incursa en ningunha das causas de inhabilitación para obter axudas  previstas nos números  2 e 3 do artigo 10 da Lei 

9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Que  as  cantidades  que  se  xustifican,  mediante  facturas  que  se  anexan,  foron  investidas  na  súa  totalidade  en  mobiliario, 

equipamentos  e fondos documentais  xestionados  de forma centralizada  desde a biblioteca,  así como  en  actividades  propias  da 
biblioteca escolar, tal e como se recolle na convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017-2018.

Que NON solicitou nin se lle concedeu ningunha outra/s axuda/s.
Que SI solicitou ou se lle concedeu outra/s axuda/s:

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

TIPO DE CENTRO

Centro incorporado ao programa  na convocatoria 2016.

Centro incorporado ao programa no curso 2017-2018

COMPROBACIÓN DE DATOS (centros privados concertados)

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás Administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante.

DNI ou NIE da persoa representante.

Estar ao corrente do pagamento das obrigas tributarias.

Estar ao corrente do pagamento das obrigas coa Seguridade Social.

Non ter ningunha débeda pendente coa Administración pública da Comunidade autónoma.
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO
CÓDIGO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
TIPO DE SOLICITUDE
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Para centros públicos xa incorporados a este programa  en convocatorias anteriores:
Que, segundo acordo do Claustro, presentado ao Consello Escolar do día                                      , el centro
 
 
 
 
nos termos que se contemplan na presente convocatoria para o curso 2017-2018.
Para tal efecto, tomaranse as medidas organizativas oportunas para que este recurso educativo teña unha presenza consolidada no centro.
2. Para centros privados concertados:
2.1. Que, segundo acordo do Claustro, presentado ao Consello Escolar do día                                      , el centro
 
 
 
 
nos termos que se contemplan na presente convocatoria para o curso 2017-2018.
Para tal efecto, tomaranse as medidas organizativas oportunas para que este recurso educativo teña unha presenza consolidada no centro.
2.2. En relación co proxecto ou conceptos para os que solicita a presente subvención:
ORGANISMOS
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
2.3. Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos achegados son certos.
2.4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2.5. Non estar incursa en ningunha das causas de inhabilitación para obter axudas previstas nos números  2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. Centros públicos do Plambe 1 ao Plambe 11 (Artigo 5, punto 1).
2. Centros públicos do Plambe 12 (Artigo 5, punto 2).
3. Centros privados concertados integrados no Plambe na convocatoria de 2016 (Artigo 5, punto 3).
4. Centros públicos / privados concertados de nova incorporación (Artigo 5, punto 4).
COMPROBACIÓN DE DATOS (centros privados concertados)
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás Administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de Cultura,  Educación  e Ordenación  Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal
LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia.
- Orde do     de           de           pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017-2018.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
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ANEXO II
DATOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR
1. INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO
ASPECTO
SI
NON
2. FONDOS DOCUMENTAIS
TIPOLOXÍA E ORGANIZACIÓN
Nº total de volumes rexistrados na biblioteca:
Susbscricións de carácter periódico
Existe un sistema de clasificación dos fondos:
Programa de xestión (especificar)
3. FINANCIAMENTO
Cantidades asignadas ao funcionamento da biblioteca escolar como orzamento específico
ANO 2016
ANO 2017
4. FUNCIONAMENTO
ASPECTO
ANEXO V
PROFESORADO RESPONSABLE DA BIBLIOTECA ESCOLAR
RELACIÓN E DATOS DOS MEMBROS DO EQUIPO DE APOIO Á BIBLIOTECA ESCOLAR
NOME E APELIDOS
TIPO DESTINO
CICLO/DEPARTAMENTO
TOTAL HORAS SEMANAIS DEDICADAS Á BIBLIOTECA POLO EQUIPO DE APOIO
Nº DE PROFESORES DO EQUIPO CON FORMACIÓN ESPECÍFICA EN BIBLIOTECA ESCOLAR OU ANIMACIÓN Á LECTURA (CURSO, G.T., SEMINARIO, PFPP...)
O EQUIPO CONSTITÚESE COMO GRUPO DE TRABALLO INTERNO (EQUIPO DE BIBLIOTECA)
O EQUIPO DE APOIO CONSTITUIRASE COMO GRUPO DE TRABALLO, SEMINARIO
O CENTRO DISPÓN DE PERSOAL AUXILIAR DEDICADO ÁS LABORES DA BIBLIOTECA
PROFESOR/A RESPONSABLE DA BIBLIOTECA ESCOLAR
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
HORAS SEMANAIS DE ATENCIÓN Á BIBLIOTECA ESCOLAR, NO CURSO 2017/18
USUARIO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICAS SOBRE BIBLIOTECA ESCOLAR OU FOMENTO DA LECTURA
TÍTULO DA ACTIVIDADE
LUGAR
ANO
Nº HORAS
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
FORMACIÓN EN MATERIA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
O profesorado abaixo relacionado, responsable da biblioteca escolar e/ou integrante do equipo de apoio, manifesta a súa dispoñibilidade de participación nas actividades de formación do profesorado que se organicen de forma específica para os centros seleccionados no Plan de mellora de bibliotecas escolares ao abeiro desta convocatoria, ou nas actividades relacionadas con esta temática incluídas no Plan anual de formación do profesorado.
NOME E APELIDOS
NIF
SINATURA
ANEXO VI
CERTIFICADO DE APROBACIÓN NO CLAUSTRO DO PROGRAMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR
SINATURA DO/A SECRETARIO/A
Lugar e data
,
de
de
Don/Dona
secretario/a do claustro do centro
CERTIFICA
Que en sesión de claustro deste centro, celebrado o día                              , foi presentado o programa de biblioteca escolar, elaborado por profesores/as deste, sendo asumido por este claustro, co compromiso de incluílo na programación anual do centro e de colaborar en cantas actuaciónes deriven da súa posta en marcha. Así mesmo, acordouse a presentación de solicitude de participación, co citado programa, no Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017/18, convocado pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
O que asina, co visto e prace da dirección do centro, para os efectos oportunos.
ANEXO VII
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN EN CONSELLO ESCOLAR DO PROGRAMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR
SINATURA DO/A SECRETARIO/A
Lugar e data
,
de
de
Don/Dona
secretario/a do Consello Escolar do centro
CERTIFICA
Que en sesión de Consello Escolar deste centro, celebrado o día                                , se tomaron os seguintes acordos:
Valorar o programa de biblioteca escolar do centro, con previsión de incluílo na programación anual correspondente ao curso 2017/18, colaborar en cantas actuacións deriven da súa posta en marcha e presentar solicitude de participación no Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017/18, convocado pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
O que asina, co visto e prace da dirección do centro, para os efectos oportunos.
ANEXO IX
XUSTIFICACIÓN ECONÓMICA–PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 2017/18
Centros públicos
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
CÓDIGO DO CENTRO
Nº DE ALUMNOS/AS
Nº DE UNIDADES
CERTIFICA
Que as cantidades arriba indicadas foron investidas na súa totalidade en actividades xeradas pola biblioteca escolar en mobiliario, equipamentos e fondos documentais xestionados de forma centralizada polos seus responsables, tal e como se recolle na convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares, quedando arquivadas no centro as facturas correspondentes, á disposición dos órganos de fiscalización e control.
TIPO DE CENTRO
Cantidade total asignada .......................................................................................................
Total gasto en fondos documentais .......................................................................................
Fondos documentais impresos, electrónicos, audiovisuais, multimedia ........................................
Subscricións a publicacións periódicas en calquera soporte .......................................................
Mobiliario específico para a biblioteca escolar .........................................................................
Outros equipamentos imprescindibles para o funcionamento da biblioteca escolar ..............................
Gasto en funcionamento da biblioteca escolar ..........................................................................
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO X
XUSTIFICACIÓN ECONÓMICA–PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 2017/18
Centros privados concertados
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO
CÓDIGO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. En relación co proxecto ou conceptos para os que solicita a presente subvención:
2. Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos achegados son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha das causas de inhabilitación para obter axudas  previstas nos números  2 e 3 do artigo 10 da Lei9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Que  as  cantidades  que  se  xustifican,  mediante  facturas  que  se  anexan,  foron  investidas  na  súa  totalidade  en  mobiliario, equipamentos  e fondos documentais  xestionados  de forma centralizada  desde a biblioteca,  así como  en  actividades  propias  da biblioteca escolar, tal e como se recolle na convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017-2018.
ORGANISMOS
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
TIPO DE CENTRO
COMPROBACIÓN DE DATOS (centros privados concertados)
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás Administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
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