Codi SIA: 2452078
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Convocatòria per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació
2021
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 27 d'octubre de 2021

Nom i llinatges:

DNI:

En representació de l’entitat local:

En relació amb la sol·licitud presentada en el marc de la Resolució de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, de data 27 d’octubre de 2021, per la qual s’aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d'agents de
corresponsabilitat i conciliació per al 2021
DECLAR, DE FORMA RESPONSABLE:
1. Que l’entitat que represent:
- No està sotmesa a cap de les circumstàncies indicades en l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l’article 10 del text refós de la
Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 de 28 de novembre i de no
tenir causa d’incompatibilitat per rebre la subvenció.
- Ha sol·licitat o ha obtingut altres ajuts relacionats amb la sol·licitud presentada,
procedents de qualsevol administració, ens públic o privat:
SÍ
NO
(En cas de resposta afirmativa, heu de fer constar les dades de l’organisme que els
concedeix, el tipus d’ajut, la quantia i la data.)

Organisme

Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

Tipus d’ajut

Sol·licitada

Concedida

- Que es compromet a comunicar a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb
el Parlament i Drets i Diversitat les situacions noves que es puguin produir pel que fa al
cas mitjançant un escrit, en el termini de 3 dies des que es produeixi la nova situació.
- Que els contractes que es formalitzin a l'empara d'aquesta convocatòria no es
destinaran a cobrir llocs de feina estructurals de caràcter permanent.
- Que es compromet a fer-se càrrec de les despeses que no siguin subvencionades en
aquesta convocatòria per executar l'activitat.
- Que no ha estat sancionada o condemnada en els darrers tres anys per haver exercit
o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de
gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència
judicial ferma, en compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
de dones i homes, i que no ha estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la
pèrdua de la possibilitat d’obtenir una subvenció, d’acord amb la Llei 8/2016, de 30 de
maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per
erradicar l’LGTBI-fòbia.
- Que disposa de l'organització i la capacitat suficient i necessària per garantir el
compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la
convocatòria.

[Data]

[Signatura i segell de l’entitat]

Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

