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AANNNNEEXX  II VV  
 

SSOOLL ··LL II CCII TTUUDD  DDEE  SSUUBBVVEENNCCII ÓÓ  PPEERR  AA  AAAAVVVV  II   FFEEDDEERRAACCII OONNSS  DD’’ AASSSSOOCCAACCII OONNSS  DDEE  VVEEÏÏ NNSS  
Convocatòria 2017-2018  

DECLARACIÓ EXPRESSA D’ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITA DES  
O OBTINGUDES PEL MATEIX CONCEPTE. 

 
  
 

DADES PRESIDENT/A o SECRETARI/ÀRIA DE L’ENTITAT 

LLINATGES I  NOM: DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ESTATUTS): CIF: 

ADREÇA (C/, PL., AV...): 

 

NÚM. o KM:  BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CÀRREC QUE OCUPA EN L’ENTITAT:           PRESIDENT/A                        SECRETARI/ÀRIA 

 

DECLAR  sota jurament/promesa, que l’entitat que represent, per realitzar les activitats objecte de la present 
convocatòria, per a les quals formula la petició d’ajuda, 

1. No ha sol· licitat subvencions a cap altre departament de l’Ajuntament de Palma o de l’Administració pública 
ni a ens privats, nacionals o internacionals, per a la realització de les mateixes activitats per a les quals 
formula la petició de subvenció. 
Si no s’ha rebut cap ajuda, marcau amb una X  

2. Ha sol· licitat i es troben pendents de resolució, les ajudes públiques que s’indiquen a continuació: 

ENTITAT O INSTITUCIÓ ACTIVITAT QUANTITAT 
SOL·LICITADA DATA  

    

    

    

3. Ha estat beneficiària de les ajudes públiques que s’especifiquen a continuació per dur a terme el mateix 
programa d’activitats per al qual sol· licita subvenció: 

ENTITAT O INSTITUCIÓ ACTIVITAT QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

DATA  

    

    

    

4. Es compromet a comunicar per escrit al servei de Particiapció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma, 
immediatament després que se li hagi atorgat, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que li 
sigui atorgada per executar les activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció. 

 
Palma,…… d…………………….... de ................ 

(signatura i segell de l’entitat) 
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