Àrea #DeltebreActiu
Teixit Associatiu
Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC
Entrada núm.
Entrada data

SOL·LICITUD DE LES SUBVENCIONS A LES AMPA PEL DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS i PROJECTES D’INTERÈS PER AL MUNICIPI DE DELTEBRE 2022

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Raó Social

CIF

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DEL PRESIDENT/A
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

SOL·LICITO:
Una subvenció d’acord amb la convocatòria de subvencions a les AMPA pel desenvolupament
d’activitats i projectes d’interès per al municipi de Deltebre 2022, d’acord amb les bases
reguladores i la convocatòria.

ADJUNTO:

□
□

Memòria descriptiva de les actuacions objecte de la subvenció (un màxim de TRES)
Pressupost de les actuacions objecte de la subvenció (un màxim de TRES)

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.
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AUTORITZO:
El/la sotasignat autoritza l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària,
a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya, la
documentació necessària per comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i
mantenir la subvenció sol·licitada.
En cas de no autoritzar, caldrà aportar els certificats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària la
Tresoreria de la Seguretat Social i l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya, pels quals us
trobeu al corrent de totes les obligacions fiscals amb els esmentats organismes.

DECLARO RESPONSABLEMENT:

-

-

Que les dades contingudes en aquesta sol•licitud i els documents que s'hi adjunten corresponen a la
realitat i que, en cas de concessió de la subvenció, em comprometo a complir les condicions de la
concessió i les previstes a la normativa general de subvencions.
Que la persona jurídica que represento no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició per ser
beneficiària de la subvenció, de conformitat amb l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat
de Catalunya, amb l’Estat, amb l’Ajuntament de Deltebre així com les obligacions amb la Seguretat
Social.
No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries
per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015
d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Que, a data d’avui, el centre educatiu té _______ alumnes per al curs 2021-2022.
Que l’entitat que represento
2021-2022.

Deltebre,

de/d’

SI

NO du a terme un programa de reutilització de llibres per al curs

de 20
Vist i plau

El/La President/a

El Director/a del Centre

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.

Àrea #DeltebreActiu
Teixit Associatiu
Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC
Entrada núm.
Entrada data

Memòria descriptiva i pressupost de les actuacions objecte de la subvenció
(emplenar una fitxa per cada activitat i fins un màxim de TRES)
Denominació de l’activitat:

Data/es i horaris:

Emplaçament:
Destinataris:
L’activitat és gratuïta?

SI

NO

Preu:

Objectius:

Breu descripció de l’activitat i altra informació rellevant:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.
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DESPESES (Per aquesta activitat en concret: consultar les despeses subvencionables i no
subvencionables a les bases de subvenció)
Concepte

Import

Total

FONTS DE FINANÇAMENT (Per aquesta activitat en concret: inscripcions, venta d’entrades,
altres ajuts o subvencions, patrocinadors i/o sponsors,...)
Concepte

Import

Total
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.

