Sol·licitud
Entitats públiques

Fons de Cooperació Econòmica - Cultural - Noves
tecnologies - Camins - Secretaria/ intervenció

Convocatòria de l’any 2022
1. Entitat pública sol·licitant
1.1. Dades d’identificació
Ajuntament / entitat
NIF

Comarca

Telèfon

A/e
Referència de l’acord/resolució de l’òrgan competent que autoritza la presentació de la sol·licitud
Acord de Junta de Govern

1.2. Representant legal de l’entitat pública
Nom i cognoms
Càrrec

Alcalde/essa - president/a

1.3. Persona de contacte a l'efecte del seguiment de l’expedient
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

A/e

Import subvenció anual (màxim previst)

0,00 €

a) Fons de cooperació econòmica

€

b) Fons per a actuacions en camins

€

c) Fons per a despeses de secretaria intervenció

€

d) Fons per a despeses culturals

€

e) Fons per a noves tecnologies

€
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2. Actuacions per a les quals es demana la subvenció
A) Fons de cooperació econòmica
Se sol·licita una subvenció per a
Despeses
corrents

Servei obligatori per al
qual se sol·licita
finançament

Codi classificació
per programes

Pressupost

(ordre HAP/419/2014)

Altres ingressos
previstos (taxes,

subvencions, etc.)

Despesa
corrent 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Despesa
corrent 2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Despesa
corrent 3

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total despeses corrents

0,00 €

Pressupost

Subvenció que
se sol·licita a la
Diputació

Altres ingressos
previstos (quotes urb.,

Inversió 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inversió 2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inversió 3

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inversions

Títol de l’actuació

Codi classificació
per programes
(ordre HAP/419/2014)

Total inversions
Total Fons de Cooperació Econòmica
✔

Subvenció que
se sol·licita a la
Diputació

contribucions especials,
subvencions, etc.)

0,00 €
0,00 €

Se sol·licita el pagament avançat o bestreta, total o parcial, de les subvencions que s'atorguin a l'entitat sol·licitant en
la línia de subvencions per a despeses d'inversió.
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B) Fons per a actuacions en camins
Se sol·licita una subvenció per a
Subvenció que
se sol·licita a la
Diputació (1)

Pressupost
Actuacions en camins municipals o d’ús
públic general*

Altres ingressos
previstos (taxes,
subvencions, etc.)

0,00 €

0,00 €

(1) L’import final de la subvenció no pot superar el 90 % de la despesa justificada correctament
* Caldrà annexar a la justificació un certificat del secretari/ària municipal que acrediti la titularitat municipal o l’ús públic
dels camins on es realitzaran les actuacions

C) Fons per a despeses de secretaria intervenció
Data de nomenament del secretari/ interventor / secretària/ interventora per part de la Direcció General d’Administració
Local (si se’n té):

Si es preveu efectuar el nomenament durant l’any de la convocatòria, (data prevista) :

Despeses i finançament

Euros

Previsió de despeses entre el 01/10/2021 i el 30/09/2022
Retribucions del lloc de treball

0,00 €

Costos de la Seguretat Social

0,00 €

Previsió total de despeses

0,00 €

Euros

Previsió d’ingressos
Finançament propi
Subvenció que se sol·licita a la Diputació (2 )

0,00 €

(màx. :

)

Previsió total d’ingressos

0,00 €
0,00 €

(2) L’import final de la subvenció no pot superar el 90% de la despesa justificada correctament ni la subvenció màxima de 10.000 €

Documentació que cal annexar
• Certificat amb les dades de la persona responsable de secretaria /intervenció.
• Nomenament de la DGAL. En el cas que es prevegi efectuar el nomenament durant l’any de la convocatòria, caldrà
presentar-lo en el moment de la justificació.
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D) Fons per a despeses culturals
Se sol·licita una subvenció per a
Breu
descripció

Concepte/títol

Contractació
«Escènics»

Biblioteques i
sales de lectura
Despeses en béns
corrents i serveis en
l’àmbit de la cultura, les
arts i la música (virtuals
i presencials)

Despeses pròpies:
de personal,
manteniment o
funcionament
Despeses de suport
a l’activitat virtual i
relacionades amb la
seguretat sanitària

Total despeses culturals

Pressupost

Subvenció que
se sol·licita a
la Diputació

Altres ingressos
previstos (taxes,

subvencions, etc.)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

( màxim :

8691.15 € )

E) Fons per a noves tecnologies
Se sol·licita una subvenció per a
Pressupost
Renovació de maquinari,
xarxes i/o programari
d’acord amb les bases
aprovades

Total import sol·licitat

0,00 €

Subvenció que se
sol·licita a la Diputació

Altres ingressos previstos
(taxes, subvencions, etc.)

0,00 €

0,00 €
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3. Declaració
, com a alcalde/essa / president/a
de l’Ajuntament de
SOL·LICITO una subvenció de l’import referit i per a l’objecte especificat, assumeixo totes les responsabilitats que
se’n puguin derivar i DECLARO:
· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud es corresponen amb la previsió feta fins avui.
· Que em COMPROMETO a complir les condicions de la subvenció.
· Que l’entitat pública que presideixo:
a) Ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a la mateixa finalitat a altres administracions públiques o entitats privades les
subvencions consignades als altres ingressos previstos de l’actuació, i comunicarà a la Diputació de Girona, en el
moment de la justificació, l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa actuació.
b) No està incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i que està al corrent de les obligacions de reintegrament
de subvencions.
c) Està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Compleix les mesures d’integració social de discapacitats que preveu la normativa vigent.
e) Compleix la normativa en matèria de política lingüística.
f) Respecta el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
g) En el cas que es concedeixi la subvenció, si finança activitats que puguin implicar el contacte habitual amb menors,
disposa dels certificats legalment per acreditar que les persones que destina a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat
sexuals.
h) Compleix l’obligació d’integració social de discapacitats, en cas d’empreses de més de 50 treballadors.
· Informació

bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Gestió de les convocatòries de subvencions de l’Àrea de Cooperació Local.
Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art. 6.1 c del RGPD) i d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e del
RGPD).
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari als efectes del
procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Cliqueu aquí per consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Signatura
r de la persona sol·licitant
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