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Elx, 22 de juny de 2001. 

 
Distingit Sr.: 

 
Tal i com havíem concretat en la nostra conversació telefònica del dia 22-6-01, 

m’adrece a vosté per recordar-li el projecte de Biblioteca escolar i biblioteques d’aula 
que estem desenvolupant a l’IES L’Assumpció d’Elx i la necessitat de disposar de 
material complementari de biblioteques de cara al pròxim mes de setembre, data en què 
començarà a treballar al nostre centre un becari especializat en Biblioteconomia. D’altra 
banda, i com em va suggerir en la nostra conversació, em vaig posar en contacte amb la 
Direcció General de Centres Docents, i en concret amb el Servei d’Equipament de 
Centres, on se’m va informar que en aquest departament s’encarreguen de dotar els 
centres quan són de nova creació, però que a partir d’eixe moment tot el que siga 
material fungible, com és el cas del material que ara ens ocupa, ha de córrer a càrrec de 
les partides pressupostàries de cada centre educatiu. 

És per això que, independentment que el nostre centre es pose en contacte amb 
l’empresa que subministra aquests materials al Servei d’Equipaments de Centres, li 
agrairia que tinguera l’amabilitat de fer-nos arribar una petita dotació per a poder 
engegar el nostre projecte a partir del proper setembre. Li agrairia igualment que em 
comunicara si l’empresa amb què treballen al seu departament és la mateixa que la del 
Servei d’Equipaments de la Direcció General de Centres Docents: 
 

GRAFISON (València) 
Polígon Industrial Alqueria de Mina 
C/ Arts Gràfiques nº 58 
46200 Paiporta 
Nº telèfon: 963974466 

 
Esperant la seua resposta, li reitere el meu agraïment per la seua atenció i aprofite 

l’ocasió per saludar-lo molt cordialment. 
 
 
 
 

Signat: Josep Maria Asencio Verdú 
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Distingit Sr.: 
 

Li comunique que la dotació de material per al manteniment de la nostra biblioteca 
tramés des del seu Servei ja ha arribat al nostre institut. Moltes gràcies per la seua 
diligència i col.laboració en el desenvolupament del nostre projecte de Biblioteca 
escolar i biblioteques d’aula. 
 

Reba salutacions cordials, 
 
 
 
 

Signat: Josep Maria Asencio Verdú 
 


