
ANEXO II

En/Na……………………….……………………….……………..,  amb  DNI/NIE
……………………, en nom i representació de (assenyale el que procedisca):

• L’alumne/a …………………………………………..………………………. 

• l Centre d’Acció Educativa Singular ……………………….., amb CIF …………………

• El Centre Específic d’Educació Especial …….…………, amb CIF ………………..…. 

DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT (assenyale el que procedisca):

I.- Que:

• L'esmentada persona es troba al corrent en el compliment d'obligacions tributàries
estatals, autonòmiques i amb l'Ajuntament de València o enfront de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

• L'esmentat Centre es troba al corrent en el compliment d'obligacions tributàries
estatals, autonòmiques i amb l'Ajuntament de València o enfront de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

II.-   Que no es troba en cap dels supòsits arreplegats en l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de
17 de novembre,  General  de Subvencions,  ni  té  pendent  de justificar  subvencions
anteriors concedides per l'Ajuntament  de València el  termini  de justificació del qual
haguera finalitzat.

III.- Que acepta les Bases de la present convocatòria.

ES COMPROMET A:

a) Fer un ús adequat  i  cuidadós dels  llibres de text  i  la resta de material  curricular
adquirit.

b) Comunicar  a  l'Ajuntament  de  València  l'obtenció  d'altres  subvencions,  ajudes,
ingressos o recursos que financen l'adquisició del material per al qual es va sol·licitar
l'ajuda.

c) Cedir gratuïtament i en bon estat de conservació al Banc de llibres i altres materials
curriculars de l'Ajuntament de València els llibres de text i l'altre material curricular
adquirit,  a l'acabar el curs escolar 2015/16, perquè puguen ser utilitzats per altres
alumnes en els cursos posteriors. 

d) Reposar els llibres i materials objecte de l'ajuda en el cas que els mateixos no es
troben en condicions d'utilitzar-se en el següent curs escolar.

I AUTORITZA a l'Ajuntament de València a demanar per mitjans telemàtics els certificats
corresponents a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, als servicis corresponents de
l'administració  autonòmica i  a  la  Tresoreria  General  de la  Seguretat  Social,  així  com al
Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació de l'Ajuntament de València.

València, a         de gener de 2016.


