SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A PROJECTES I ACTIVITATS
D'INTERÈS PÚBLIC D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Annex 1

DNI/NIE

Nom i cognoms
Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon

Telèfon mòbil

Nom Entitat o Associació
CIF/NIF
Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon

Número RMEAC

SOL·LICITO
L'atorgament de subvenció per a projectes i activitats d'interès públics en relació al següent projecte:
Nom del projecte o activitats

Import sol.licitat

DADES BANCÀRIES
En cas que sigui la primera vegada que es presenta sol·licitud o si s'ha canviat el número des de la sol·licitud anterior, s'ha de fer constar el
número de compte corrent:
Nom del titular
Nom de l'entitat
IBAN

Codi BIC
Entitat

Oficina

DC

Núm. del compte

El titular del compte corrent ha de ser l'entitat o persona física sol·licitant de la subvenció, per tal de poder fer efectiu l'import atorgat

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · TEL.93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARO sota la meva responsabilitat com a persona sol·licitant o en nom de l'entitat a la que represento, que:
- Compleixo i accepto tots els requisits exigits a la convocatòria de sol·licituds de subvencions per a projectes i activitats d'interès públic que
atorga l'Ajuntament de Montornès del Vallès
- No em trobo en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article
13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- No em trobo en cap supòsit de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- No he obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat o les que he obtingut són compatibles amb la que es demana en aquesta
sol·licitud i em comprometo a comunicar les que pugui obtenir en el futur
- Estic al corrent de les meves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
- Disposo de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, acreditativa de que les persones que exerceixen funcions en
contacte habitual amb menors, no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (només
en cas d'entitats que disposen de personal en contacte amb menors)

AUTORITZACIÓ
Autoritzo l'Ajuntament de Montornès del Vallès a realitzar la consulta de dades a la Tresoreria General de la Seguretat i a l'Agència Tributària
per tal de comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social de la persona o entitat sol·licitant. Així com a realitzar la
consulta de les dades d'identitat, a la DGP, i de totes aquelles que han estat declarades en aquesta sol·licitud, que podrà ser requerida la
seva acreditació per part del departament responsable en qualsevol moment del procediment.
No autoritzo a la consulta de dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aporto l'original i fotocòpia de la documentació
corresponent.

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Memòria del projecte o activitats a subvencionar
Còpia de la pòlissa i del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent, si s'escau
Els documents aportats electrònicament es presentaran en format pdf en un pendrive, amb el títol de cada fitxer que identifiqui cada
document presentat.

NOTIFICACIONS
Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica seran notificades electrònicament, a tal efecte han de fer constar el correu
electrònic i el telèfon mòbil. Les persones físiques sol·licitants han de marcar l'opció de notificació electrònica per tal d'optar per aquest
sistema (article 14.2 i 41 de la Llei 39/2015)
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment

DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Dono el meu consentiment perquè l'Ajuntament de Montornès del Vallès utilitzi les meves dades personals per comunicar-se amb mi
complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Montornès del Vallès,

de / d'

de

(Signatura)

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament. Les
dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets i decisions individuals
automatitzades d‘accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, d'acord amb allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal i en el Reglament General de Protecció de dades UE 2016/6

