SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE CUBELLES
ÀMBIT EDUCACIÓ
1. Dades identificatives de l’entitat sol·licitant:
Nom de l’entitat
Núm. Registre Municipal d’Entitats (només AMPAs/AFAs)

NIF
Adreça de l’entitat

Codi postal

Adreça de notificacions (si és diferent de l’adreça de l’entitat)

Codi postal

Telèfon

Pàgina web

Adreça electrònica

Població
Població

2. Dades de la persona representant (signant de la sol·licitud):
Nom i cognoms
NIF

Càrrec a l’entitat/centre educatiu

Telèfon

Adreça electrònica

3. Dades de la persona de contacte durant la tramitació:
Nom i cognoms
Càrrec a l’entitat
Telèfon

Adreça electrònica

4. Dades identificatives del projecte/programa/activitat objecte de la sol·licitud de subvenció:
Nom del projecte/programa/activitat

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cubelles tractarà les dades facilitades en aquest formulari per
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament
de Cubelles, Pl. de la Vila, n.1, 08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.

5. Dades bancàries (a emplenar en cas que no estiguin a disposició de l'Ajuntament)
El/la sol·licitant autoritza l’òrgan que concedeix la subvenció a ingressar l’import de la subvenció al compte que s’indica a
continuació.
Titular del compte
Nom de l’entitat (Banc o Caixa)
Adreça i població
Núm. IBAN
Codi de país 2 lletres / Número de control 2 dígits / CCC del compte corrent bancari 20 dígits

Aquest serà el compte bancari en el qual l'Ajuntament de Cubelles ingressarà les quantitats líquides a favor del/s titular/s
mentre que l'interessat/da no el revoqui expressament per un de nou.

__________________, _______ __________________ de _________
Signatura del/la titular

Diligència a complimentar per l'entitat financera:
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l'autoritzada per disposar dels fons
del compte esmentat.
El/la director/a (signatura)

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cubelles tractarà les dades facilitades en aquest formulari per
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament
de Cubelles, Pl. de la Vila, n.1, 08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.

6. Certificat de dades de l’entitat
Nom i cognoms del responsable de l’entitat/centre educatiu
com a president/a /director/a de

CERTIFICO (centres educatius):
Que el nombre total d'alumnes del centre és de .............
Que el nombre de grups de classe del centre és de ...................
Que el nombre d'alumnes amb NEE de caràcter socioeconòmic és de .............
Que el nombre d'alumnes atesos pels SIEI és de ............
Que el nombre d'alumnes atesos per aules d'acollida és de ...........
CERTIFICO (AMPAs/AFAs):
Que la nostra entitat es va crear l’any
. , que a la data d’aquest document, el nombre d’associats de la
nostra entitat són
.
i que la darrera actualització dels estatuts és de data
.
que el nombre d’associats són
, que la quota anual per soci es de
€.
La Junta de la nostra entitat està formada per:
President/a:
Nom i cognoms

DNI/NIE

Adreça
Telèfon

Població
Telèfon mòbil

E-mail:

Secretari/ària:
Nom i cognoms

DNI/NIE

Adreça
Telèfon

Població
Telèfon mòbil

DNI/NIE

Adreça

Població
Telèfon mòbil

I, perquè així consti, signo aquest certificat
Cubelles,

CP

E-mail:

Tresorer/a:
Nom i cognoms

Telèfon

CP

CP

E-mail:

Segell de l’entitat

de

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cubelles tractarà les dades facilitades en aquest formulari per
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament
de Cubelles, Pl. de la Vila, n.1, 08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.

7. Declaracions
La persona signant

SOL·LICITA:
Una subvenció en els termes especificats més amunt, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva
realització i
DECLARA:
Que, en el cas d’entitats i associacions, no han estat modificats els estatuts, que són en poder de l’Ajuntament (en cas
contrari caldrà adjuntar-los a la sol·licitud).
Que s’ha sol·licitat subvenció a altres administracions pel mateix projecte/programa/activitat:
No.
Generalitat.
Diputació.
Altres. Indiqueu quines:

.

.........

La quantitat concedida ha estat de

.

Que les persones que participen en el projecte i/o activitat (que comporti exercici de professions, oficis i activitats que
impliquin contacte habitual amb menors) subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
Que es compromet a que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte (que comporti exercici de professions,
oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors), aportar una nova declaració responsable.

,

de

.

Signatura i segell de l’entitat

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cubelles tractarà les dades facilitades en aquest formulari per
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament
de Cubelles, Pl. de la Vila, n.1, 08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.

8. Declaració jurada per ser beneficiari de subvencions
Nom i Cognoms

DNI

Càrrec

En compliment del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la disposició
final cinquena de la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març.
Manifesto:
Que a l’entitat
.......................................................................................................
no concorren cap de les circumstàncies següents:

.................................

..

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o
ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i
exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estar
declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o
haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte
subscrit amb l’Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació legal
d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec
de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixin aquesta normativa o la normativa autonòmica que
reguli aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per
reglament.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons
aquesta Llei o altres lleis que ho estableixin.
i) No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l’article 11.3, paràgraf segon, quan concorri
alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
j) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afecten les empreses de les quals, per raó de les persones que les
regeixen o altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o
successió, d’altres empreses en què hagin concorregut aquelles.
I, perquè així consti, signo la present declaració jurada.
,

de

.

Signatura i segell de l’entitat

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cubelles tractarà les dades facilitades en aquest formulari per contactarlo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar compliment al
servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament de Cubelles, Pl.
de la Vila, n.1, 08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.

9. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
Nom del programa/activitat

Contempla una programació d’activitats estable durant l’any? (activitats amb periodicitat setmanal, bisetmanal, mensual o trimestral)

Sí

No

Número d’accions que contempla el projecte:

Descripció del programa/activitat

Beneficiaris del projecte/programa
Nombre de joves beneficiaris:
Descripció dels beneficiaris:

Objectius

Mitjans de difusió de l’activitat

Previsió de l’avaluació de l’activitat

Si en el projecte es contemplen col·laboracions d’altres agents socials i públics, citeu-les

S’adjunta altra documentació? Quina?

10. PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS
DESPESES
Compra i transport d’equips i materials
Concepte
Import

Total
Costos de formació
Concepte

Total
Despeses indirectes
Concepte

Total
Costos de funcionament
Concepte

INGRESSOS
Quotes de socis

Import

Venda d’entrades/Inscripcions

Import

Venda de merchandising

Import

Patrocinadors/Col·laboracions

Import

Gestió de barres

Import

Altres ingressos

Import

0

Import

0

Import

0

Import

Total

0

Total subvencions
TOTAL INGRESSOS

0

Total
TOTAL DESPESES

0
0

0
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