
 

 

 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 
Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 
 
PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS 2018 
 
Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, la Generalitat i 
l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social i que no incorro en 
cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari 
de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 
276, en data de 18.11.2003. 
 
DADES IDENTIFICATIVES 
 
Nom i cognoms: NIF: 
En nom i representació de (si s’escau):  
Domicili:  
Municipi:     Codi Postal: 
Telèfon/s:     Fax: 
Adreça de correu electrònic:  
 
DECLARO sota la meva responsabilitat, el següent: (marqueu-hi una X) 
 
□ Que no incorro en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la 
condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de subvencions. 
 
□ Que no tinc deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos. 
 
□ Que em trobo al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
Data: Signatura: 
 
 
De conformitat amb l’acord d’aprovació les presents bases es sotmeten a 
informació pública per un període de 20 dies, a partir del següent de la 
publicació del present  anunci en el Butlletí Oficial de la Província, determinant 
que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a l'acord aquest 
s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 
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Simultàniament, s’obre el període de convocatòria  per participar a les rues de 
Carnestoltes, en el termini establert a les bases. En cas de presentació 
d’al·legacions a les bases durant l’exposició pública, la convocatòria restarà en 
suspens mentre no es resolguin aquestes. 
 
La qual cosa es fa pública pera general coneixement. 
 
 
 
 
Imma Ferret Raventós 
L’Alcaldessa 
Santa Margarida i els Monjos, 28  de novembre de 2017 
 
 
 
 

 

http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/
mailto:info@smmonjos.cat

