
CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  DESTINADES  AL  TRANSPORT
ESCOLAR, 2021.

5.- Documentació a aportar

Per a poder participar en la convocatòria oberta s’haurà de presentar
la següent documentació, segons models normalitzats annexos:

- ANNEX 1: instància fent constar la demanda d’acollir-se a la
convocatòria oberta  i declaració responsable en la qual es posi de
manifest:

1) Concurrència  dels  requisits  per  poder  obtenir  la  condició  de
beneficiari/ària  d’acord  l’article  13  Llei  38/2003  General  de
Subvencions.
2) Compromís de l’acompliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció.
3) Compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social. D’acord amb allò establert per l’article 28 de la Llei 39/2015,
els documents acreditatius de l’acompliment d’aquestes obligacions
seran consultats o obtinguts directament per l’Ajuntament de felanitx
en qualsevol  moment  del  procediment,  sempre i  quan l’entitat  no
s’oposi expressament o aporti directament el document en el moment
de presentar la sol·licitud.
4) Subvencions  o  altres  ingressos  obtinguts  per  a  la  mateixa
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
5) Inscripció en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Felanitx i
acreditació de la seva vigència i representació

D’acord amb els termes previstos a la normativa de règim jurídic de
les  administracions  públiques,  els  interessats  no  hauran  d’aportar
aquells documents que ja es trobin en poder d’aquest Ajuntament. En
aquest  sentit,  per  a  les  entitats  inscrites  en  el  Registre  d’Entitats
Municipal els documents identificatiusi de representació de l’entitat es
substitueixen  per  una  declaració  jurada  de  vigència  de  la
documentació que consta al referit registre, en cas contrari, amb la
sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal

2)  Còpia de la matriculació al centre escolar del curs 2020/2021

- Anexo 2, declaración responsable de la veracidad de los datos bancarios.

6.- Termini i forma de presentació de les sol·licituds



Les entitats sol·licitants podran presentar les peticions en el termini
d’un mes des de l’endemà de la publicació de l’anunci de l’extracte de
la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La  presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  pressuposa  el
coneixement  i  l’acceptació  de les  normes que la  regulen,  però  no
pressuposa  la  concessió  automàtica  de  la  subvenció,  la  qual  es
resoldrà una vegada estudiada la proposta d’activitat i valorada en
funció dels criteris generals d’aquestes normes.



SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - Annex 1

1. Dades del sol·licitant 

Nom o raó social de l’alumne

En el seu cas, nom del tutor/a

CIF/NIF

Adreça complerta

Codi postal / Població

Adreça electrònica

Telèfon/s

2. Declara sota la seva responsabilitat

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics.

b) No haver  sol  licitat  la  declaració  de  concurs,  haver  estat  declarada  insolvent  en
qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció
judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat
el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.

d) Trobar-se  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  o  davant  la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

e) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.

f) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament.
g) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de  la  possibilitat

d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.

2.2. Que me compromet a l'acompliment de les condicions imposades per a l’atorgament
de la subvenció a través de les corresponents bases reguladores.

2.3. Que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat  Social  imposades  per  les  disposicions  vigents.  D‘acord  amb allò  establert  per
l’article  28  de  la  Llei  39/15,  els  documents  acreditatius  de  l’acompliment  d'aquestes
obligacions  seran  consultats  o  obtinguts  directament  per  l'Ajuntament  de  Felanitx  en
qualsevol  moment  del  procediment,  sempre  i  quan  no  s'oposà  expressament  o  aporti
directament el document amb la sol licitud.

3. AUTORITZO, que l'Ajuntament de Felanitx pugui tenir accés a la informació de caràcter
protegit sobre la situació de deute amb la seguretat social i administració tributària, d'acord
amb la Llei Orgànica 175/1999 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 39/2015
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a fi  i
efectes de complir amb el que preveu l'article 8 del vigent Reglament de Subvencions.

Felanitx, _______ de _____________ de 2021

Signatura:



ANNEX V

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VERACITAT DE DADES 
BANCÀRIES

A. DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL.LICITANT

Nom i llinatges:

Domicili:

Localitat:                                              Códi postal:

B. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Que és titular del compte bancari corresponent a les dades següents,
als efectes de l’ingrés derivat de la concessió de la subvenció 
sol·licitada.

Nom de l’entitat: _________________________________              

Adreça: ________________________________________    

IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM.

Que es pot acreditar documentalment, en cas que s’exigeixi

    

Felanitx, _______ de _____________ de 2021

Signatura:


