Sol·licitant
Sr.
Sra.

Nom/Raó social:

Doc. identificatiu:

Representant
Nom:

Doc. identificatiu:

Dades per a notificacions
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:
Titular de l’adreça:
Adreça (en cas de ser pers. física):
Municipi:

CP:

Telèfon fix:

Exposo

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Demano

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Ajuntament de Girona – Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B
Codi d’identificació: L01170792

Pagament de la taxa
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la taxa corresponent mitjançant el document
d’autoliquidació que se us lliurarà amb el justificant del Registre General, disposeu de 10 dies
hàbils per fer el pagament a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Veracitat de la documentació aportada
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents
aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Documentació pendent de digitalitzar
La documentació aportada pendent de digitalitzar estarà a disposició de la persona sol·licitant a
partir del tercer dia hàbil des de la data de presentació, i es podrà recollir fins al cap de 10 dies
naturals a comptar de la mateixa data.
Recollirà la documentació pendent de digitalitzar:

Sí
No

Autoritzo
L’Ajuntament a destruir la documentació no recollida, segons el que s’estableix en l’Acord 1/2010
de la Comissió Nacional, d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució
de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i,
el procediment de la Secció de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona.

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura

La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment
per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers de l’Ajuntament de Girona, dels quals
n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades.
La finalitat és exclusivament per a la resolució d’aquesta tramitació, sobre la base legal que
atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art. 66) i la Llei de
procediment administratiu comú de les administracions públiques (L 39/2015, art. 28.1 i 66). Les
dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi.
Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per
la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres drets (drets ARSLOP: accés, rectificació o
supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant sol·licitud
adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de
l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).
Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu
adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades (DPO@ajgirona.cat).

Sol·licitud de subvenció per a finançar la promoció de les
tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic
Identificació de l’entitat
Nom:
NIF:

Nom de la persona representant de l’entitat
Nom:
DNI:

Dades de l’entitat
Nombre d’associats:
Any de creació:

Relació d’activitats realitzades l’any anterior1
Nom activitat

Objecte

Dates de
realització

Nombre de
persones assistents

Activitats per la qual es sol·licita la subvenció i/o ajut

Import de l’ajut que es sol·licita:

1

€

Activitats gratuïtes obertes a la població en general de foment de les tecnologies digitals i de visibilització del sector
tecnològic a Girona.

MODEL 1648

Pressupost
Aportació pròpia:
Subvenció de l’Ajuntament:
Altres subvencions:
Total ingressos:
Ingressos:

Salaris:
Honoraris ponents:
Dietes i transports:
Lloguer i adequació espais:
Subministraments béns i serveis:
Serveis de càtering i protocol2:
Comunicacions:
Compra material fungible:
Elaboració de guardons:

Despeses

Elaboració de marxandatge:
Tributs satisfets:
Altres associades a l’activitat:
Total despeses:

Declaro
1. Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la
Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Girona, així com les obligacions amb la
Seguretat Social.
2. Que no he estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de
novembre), o la Llei general tributària.
3. Que no he estat condemnat/da mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
4. Que estic al cas i que accepto les condicions de les Bases reguladores per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades
per les Associacions de Comerciants de Girona, per a poder ser beneficiari/ària de la
mencionada subvenció.
5. Autorització a l’Ajuntament de Girona per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les
certificacions d’estar el corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Girona.
6. Autorització a l’Ajuntament de Girona a revisar la documentació que s’hagi presentat en
altres convocatòries del mateix Ajuntament per la mateixa finalitat.

2

No poden superar el 15% del cost total de pressupost segons la base 5.1 de les bases

MODEL 1648

7. Declaro que l’entitat ha presentat la documentació següent als òrgans o dependències
indicats, i que no s’han produït modificacions en el seu contingut3:
Document

Òrgan o
dependència4

Programa/Núm.
expedient5

Data

Núm. de
registre6

8. Declaro que he sol·licitat i/o rebut els següents ajuts pel mateix concepte:
Ajut

Import

Entitat atorgant

Data

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

3

Segons el que s’estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
4

Òrgan o dependència on s’ha lliurat la documentació

5

Programa o línea de subvenció i, si escau, número d’expedient

6

Número d’assentament al registre on s’ha lliurat la documentació

MODEL 1648

