
ANNEX 2 
 
DECLARACIÓ DEL REPRESENTANT DEL CENTRE PER A LA SOL·LICITUD 
D’AJUDES PER ALS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PER A ALUMNAT 
ADHERIT AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I/O PROGRAMA TAC, 
EMPADRONAT AL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, CURS 18-19 (2a 
convocatòria).   
 
NOM I LLINATGES _______________________  
DNI núm.                 ____________________ 
CÀRREC DINS EL CENTRE ____________________  
NOM DEL CENTRE:............................................. 
NIF CENTRE.......................................................  
 
DECLAR: 
 
1. Que l’entitat que represent no es troba incursa en cap de les causes 
d’incompatibilitats i també que compleix els requisits que fixa l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. Que l’entitat que represent es troba al corrent de les obligacions amb 
l’Ajuntament de Sant Josep, obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
3. Que l’entitat que represent acredita el compliment d’obligacions en matèria de 
reintegrament de subvencions que estableix l’art. 25 del RLGS.  
4. Que el centre educatiu que represent (marcau l’opció que correspongui):  
 
□No ha estat subvencionat en la primera convocatòria convocatòria de concessió 
d’ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin 
alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al 
Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el 
desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 
18-19, publicada al BOIB núm. 127, de 13 d’octubre de 2018 i l’extracte de 
l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 131, de 20 de octubre de 2018 (BDNS 
identif.: 419716) 
□ Malgrat haver estat subvencionat en la primera convocatòria de concessió d’ajudes 
per als centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat 
adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa 
d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el 
desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 
18-19, publicada al BOIB núm. 127, de 13 d’octubre de 2018 i l’extracte de 
l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 131, de 20 de octubre de 2018 (BDNS 
identif.: 419716), el meu centre té alumnat que complint els requisits no es va incloure 
en les llistes d’alumnes presentades a la primera convocatòria.  
 
 
 
Sant Josep de sa Talaia, .....d.................................de 2019 
 
                                          (signatura) 
 


