Ajuntament de La Bisbal del Penedès

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORTS

CONVOCATÒRIA ANY 2019 (BOPT núm. 9103 de l’11/10/2019)

DADES:
Dades de l’entitat sol·licitant:
Nom:
NIF:
Adreça
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Població:

CP:

Telèfon fix:

Porta:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (e-mail):

Dades del/la representant:
Nom i cognoms

DNI

Càrrec

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1. Que sóc coneixedor/a de les bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions en
matèria d’esports, així com també de la convocatòria aprovada per a l’exercici 2019.
2. Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que quedo
assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la
denegació o revocació de la subvenció.
3. Que l’entitat està legalment constituïda.
4. Que l’entitat està inscrita al corresponent Registre d’entitats de l’Ajuntament de La Bisbal del
Penedès.
5. Que l’entitat es troba al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Tributària
Catalana i la Hisenda Municipal.

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
— Documentació acreditativa de la personalitat de l’entitat sol·licitant i, si escau, de la
representació de qui signa la sol·licitud (còpia de l'escriptura de constitució o modificació, còpia
de l'acta fundacional i estatuts, còpia del DNI, etc.).
— Declaració responsable segons el model normalitzat que acrediti que l’entitat sol·licitant no
està inclosa en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de
subvencions públiques, establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
— Dades bancàries del compte corrent en el qual, si s’atorga la subvenció, es podrà transferir
l’import d’aquesta, segons el model normalitzat.
— Programa detallat de les activitats a realitzar i per a les quals es sol·licita la subvenció,
segons el model normalitzat.
— Pressupost total degudament desglossat en el qual hi consti el cost de les activitats
proposades i les fonts de finançament, segons el model normalitzat.

AUTORITZO A L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS A:
□ AUTORITZO a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès a sol·licitar a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència Tributària
Catalana la informació d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions.
□ DENEGO expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa
aquestes dades. La denegació de l’interessat/da a autoritzar l’obtenció de les dades dels
apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de subvenció, a no ser
que la persona sol·licitant aporti personalment i adjunti a aquest formulari totes les certificacions
corresponents.

La Bisbal del Penedès, ....... de/d’ .............................. de 2019

Signatura del/la sol·licitant

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició,
en els termes establerts a la legislació vigent.

