1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Nom i Cognoms del sol·licitant

Que actua en:

DNI/NIE/CIF

nom propi

en representació de

Raó social

DNI/NIE/CIF

En qualitat de

Núm. del registre municipal d'entitats

Domicili

Codi Postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfons

EXPOSO:
Que en data

es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de

Tarragona núm.
la convocatòria, per a l'exercici
subvencions adreçades al foment d'activitats:

2018

, de

culturals
esportives
ensenyament
festes
medi ambient
qualitat de vida
Que l'entitat o associació que represento està interessada en participar en el
procediment de concurrència competitiva per a la concessió d'una subvenció per:
Programa anual d'activitats
Activitat:

Que adjunto a aquesta sol·licitud els documents següents:
Fotocòpia del DNI del sol·licitant
Còpia dels Estatuts vigents de l'entitat o associació
Fotocòpia del CIF de l'entitat o associació

Composició vigent de la Junta Directiva de l'entitat o associació
Còpia de l'escriptura d'apoderament
Programa detallat de l'activitat de l'entitat o de l'activitat concreta per la qual es sol·licita la
subvenció
Pressupost total desglossat de l'activitat o programa a realitzar pel qual es sol·licita la
subvenció, en el que hi consti el cost de les activitats proposades i les fons de finançament.
Declaració responsable relativa a (model 3):
- altres subvencions
- que l'entitat no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2013,
de 17 de novembre, general de subvencions
Declaració responsable conforme l'activitat objecte de subvenció no implica contacte
habitual amb menors (model 4).
Declaració responsable en què es manifesti disposar de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s'adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual (només en el cas de subvencions que financen activitats que
poden implicar el contacte habitual amb menors d'edat). (model 5)

Que aquesta entitat o associació va presentar a l'Ajuntament de Roquetes, al lloc i data
que s'indiquen, la següent documentació:
Document

Lloc (registre, àrea...)

Data

AUTORITZO a l'Ajuntament de Roquetes a sol·licitar de l'Agència Estatal i d'Administració
Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment
d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del
compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció.

(Si no marqueu aquesta casella s'haurà d'aportar la certificació del compliment de les
seves obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.)
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de expedients, responsabilitat de l'AJUNTAMENT
DE ROQUETES, amb la finalitat de gestionar i coordinar els expedients de les diverses àrees. Conforme allò disposat als articles 15 i 16
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'avinguda Diputació s/n, 43520 Roquetes (Tarragona) o bé,
enviant un correu electrònic a ajuntament@roquetes.cat.

NIF: P-4313500-C

1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en els documents que s'adjunten
són certes, i que no s'han produït modificacions en la data de presentació d'aquesta
sol·licitud en el contingut dels documents enumerats en la taula anterior.
SOL·LICITO:
Que em sigui concedida la subvenció per al programa o activitat detallats en la part
expositiva d'aquesta sol·licitud.
Roquetes,

de 2018

(signatura del president/a o apoderat/da i segell de l'entitat o associació)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de expedients, responsabilitat de l'AJUNTAMENT
DE ROQUETES, amb la finalitat de gestionar i coordinar els expedients de les diverses àrees. Conforme allò disposat als articles 15 i 16
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'avinguda Diputació s/n, 43520 Roquetes (Tarragona) o bé,
enviant un correu electrònic a ajuntament@roquetes.cat.

NIF: P-4313500-C

