SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS PER A L’ANY 2019
Convocatòria:

Codi:

Entitat
Nom entitat

NIF

Núm Registre municipal d’entitats

Telèfon de contacte

Representant
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Codi Postal

Població

Telèfon

Adreça de correu electrònic on voleu rebre les notificacions:

EXPOSICIÓ DE FETS
A fi d’aconseguir cofinançament per la realització del projecte
Nom projecte
Pressupost total projecte

Data d’inici projecte

Data final projecte

i a l’empara de la publicació de l’esmentada convocatòria 2019, formula la següent:

SOL·LICITUD
Import sol·licitat

Que s’atorgui la subvenció de

€ per a la realització del projecte.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
 a) Còpia del document acreditatiu de la representació de la persona que formula la
sol·licitud, que podrà ser un d’aquests documents:
- Acta de la Junta o òrgan competent que atorga la representació.
- Certificat del/la secretari/a conforme té la representació per a aquest acte.
- En cas de grups de fet, acta de l’acord de sol·licitud de la subvenció, signada per
tots els membres del col·lectiu, fent-se tots ells solidàriament responsables del
compliment de les obligacions derivades de l’atorgament de la subvenció i
designant un representant de grup. Caldrà afegir còpia dels DNI’s de tots.
 b) Annex o annexos de la convocatòria corresponent

Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades i Garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:

Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 938782300.
rgpd@ajmanresa.cat / www.manresa.cat
Finalitat: La finalitat és l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Persones destinatàries: Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les,
cancel·lar-les, a oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a
l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@ajmanresa.cat (article 15 a 22 RGPD)
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/rgpd
Consentiment per al tractament de dades
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.

Data
Segell de l’entitat i
signatura del representant legal

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

DECLARACIÓ RESPONSABLE ADJUNTA A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS
I ASSOCIACIONS PER A L’ANY 2019

EL / LA SOL·LICITANT DECLARA:




















Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents que
l’acompanyen són certes
Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les clàusules particulars per
sol·licitar i obtenir subvencions per a la realització d’activitats i serveis en l’àmbit de
la convocatòria pertinent
Que la persona beneficiària no incorre en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per
l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions
Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts de
finançament específiques per a aquest projecte, no supera el total del seu cost
Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que
demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud així com
comunicar qualsevol alteració en les condicions de la persona beneficiària
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de
pagament o que no està obligada a declarar. Aquesta declaració comporta
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al
corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i la Hisenda
municipal a través de certificats telemàtics
Que disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable
Que compleix amb les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, en els termes en què li sigui aplicable
Que compleix amb les obligacions establertes a la Llei orgànica 8/2015 i a la Llei
26/2015, ambdues de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència, en els termes en què li sigui aplicable
Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentència
ferma condemnatòria per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó
de sexe o de gènere, segons la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
Que compleix la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes
Que comunicarà les dades bancàries perquè l’Ajuntament pugui efectuar els
pagaments que pertoquin mitjançant transferència bancària a través de la web
municipal (https://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/tramitar/TRE.CCC) Això serà
necessari si no s’han comunicat amb anterioritat o bé si s’ha modificat el número
de compte.
Que autoritza que s’utilitzi per a totes les comunicacions electròniques d’aquest
procediment, l’adreça de correu indicada en la sol·licitud de subvenció
Que està obligat a aportar la documentació complementària que li requereixi
aquest Ajuntament (i a comunicar els canvis que es puguin produir en aquesta
documentació) i aquella que, eventualment, puguin determinar les bases
específiques
Que resta advertit/da de les implicacions fiscals que pot comportar l’obtenció de
subvencions

Data
Segell de l’entitat i
signatura del representant legal

