REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCLÒS EN LES PROHIBICIONS PER A OBTENIR LA
CONDICIÓ DE BENEFICIARIS DE SUBVENCIÓ.
Nom i cognoms de la mare o tutora:

NIF:

Nom i cognoms del pare o tutor:

NIF:

En el seu nom propi i dret
DECLAREN RESPONSABLEMENT davant l'òrgan competent per a la concessió de
les ajudes convocades per l'Ajuntament d'Altea PER ASSISTÈNCIA DE XIQUETS/ES
MENORS DE 3 ANYS A GUARDERIA DURANT PART DEL CURS 2017-2018 que no
s'hagen inclòs en cap de les prohibicions que per a ser beneficiaris s'estableixen en
l'article 13 de la Llei General de Subvencions i en particular, que:
1. No han sigut condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
2. No han sol·licitat la declaració de concurs, ni han sigut declarats insolvents en
qualsevol procediment, ni es troben declarats en concurs, ni estan subjectes a la
intervenció judicial, ni es troben inhabilitats conforme a la Llei Concursal.
3. No han donat lloc per causa de la qual hagueren sigut declarats culpables a la
resolució ferma de qualsevol contracte signat amb l'Administració.
4. No estan culpables en algun dels supòsits de la Llei 12/1995 d'11 de maig,
d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de
l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques, ni es tracta
de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim general, en els termes establits en la mateixa o en la normativa autonòmica
que regule aquestes matèries.
5. No tenen pendents el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
6. No han sigut sancionats mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions segons preveu la Llei General de Subvencions o en la Llei
General
Tributària.
7. Es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la
Seguretat Social.
Altea a _____de ___________ de 2018

Pare o cònjuge.

Firma:___________________

Mare o cònjuge.

Firma:___________________
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Tutor/a.

Firma:_______________
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