
  

Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

  

 

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR AL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2020 
 

 

CONVOCATÒRIA ANY 2020 
 

1. DADES DEL/LA PARTICIPANT 
 

NOM I COGNOMS NIF 

  

ADREÇA CP LOCALITAT PROVÍNCIA 

    

TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC 

   

 

2. DADES A EFECTES DE LES NOTIFICACIONS 
 

MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ 

Notificació postal  

Notificació electrònica  

 

TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC 

   

 

3. OBRA O OBRES PRESENTADES 
 

PSEUDÒNIM  

TÍTOL OBRA  

MODALITAT  

TÍTOL OBRA  

MODALITAT  

 

4. DECLARACIONS 
 

 Sóc coneixedor/a de les bases reguladores del concurs literari de Sant Jordi de La Bisbal 
del Penedès, així com també de la convocatòria per a l’any 2020. 

 

 Totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i quedo 
assabentat/a que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la 
denegació o revocació de la subvenció / premi. 

 

 Ateses les bases reguladores i la convocatòria del concurs literari de Sant Jordi de La Bisbal 
del Penedès per a l’any 2020, reuneixo els requisits per ser beneficiari/ària de la subvenció / 
premi. 

 

 Estic al corrent de pagament de les meves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i 
amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. 
 

 Autoritzo l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès a què pugui efectuar les consultes 



  

Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

  

necessàries per tal de comprovar l'acreditació d'aquests fets; en concret, a sol·licitar a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social i a les Agències Tributàries estatal i autonòmica 
informació sobre l’estat de les meves obligacions de pagament. 

 

 Acompanyo a la sol·licitud els documents següents (cal marcar amb una creu): 
 

 Fotocòpia del meu NIF o NIE. 
 Declaració responsable de no trobar-me en cap de les situacions de l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 Autorització d’obtenció de dades perquè l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès pugui 

comprovar que em trobo al corrent de pagament.  
 

5. SOL·LICITUD 
 

Atès que reuneixo tot els requisits sol·licitats a les bases i a la convocatòria del concurs literari 
de Sant Jordi 2020, sol·licito participar-hi. 
 

 

 

 

La Bisbal del Penedès, ....... de/d’ .............................. de 2020 
 

 

 

 

Signatura del/la sol·licitant 
 

 

 

 

 

Sra. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS 

 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
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, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent.  


