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R/N:

Rambla de Santa Mònica, 8 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 700 

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Secretaria General

Annex 2. Declaració responsable informant de les retribucions dels òrgans de direcció i 
administració de l'entitat

(Declaració obligatòria per a les persones jurídiques que soŀlicitin subvencions per import superior a 10.000 euros, a l'efecte de fer-les 
públiques d'acord amb el que disposa l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern)

Dades d'identificació
Cognoms i nom

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARIA CARME

NIF

46697079H

Nom de la institució, entitat o empresa

INSTITUT RAMON MUNTANER

NIF

G43725233

Declaració
Declaro sota la meva responsabilitat que les retribucions brutes anuals dels òrgans de direcció i administració de la 
persona soŀlicitant són les que consten detallades a continuació, als efectes que el Departament de Cultura les faci 
públiques, en cas d'atorgament de la subvenció soŀlicitada: 
 

Òrgan Retribució anual bruta

DIRECCIÓ 45.000,00

GERÈNCIA 38.186,12

+
-

Localitat i data Móra la Nova, 25 de febrer de 2019

Signatura de la persona representant legal
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Annex 2. Declaració responsable informant de les retribucions dels òrgans de direcció i administració de l'entitat
Sol·licitud d'alta o renovació d'usuari genèric
(Declaració obligatòria per a les persones jurídiques que soŀlicitin subvencions per import superior a 10.000 euros, a l'efecte de fer-les públiques d'acord amb el que disposa l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern)
Dades d'identificació
Dades d'alta o renovació d'usuari genèric
Declaració
Dades d'alta o renovació d'usuari genèric
Declaro sota la meva responsabilitat que les retribucions brutes anuals dels òrgans de direcció i administració de la persona soŀlicitant són les que consten detallades a continuació, als efectes que el Departament de Cultura les faci públiques, en cas d'atorgament de la subvenció soŀlicitada:
 
Òrgan
Retribució anual bruta
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARIA CARME
46697079H
INSTITUT RAMON MUNTANER
G43725233
Móra la Nova, 25 de febrer de 2019
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