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Sol·licitud

1. Ens local sol·licitant

1.1 Dades d’identificació

NIF

Codi postal

Fax

Entitat

Adreça

Comarca

A/e

Nom de l’alcalde/essa president/a

Referència de l’acord/resolució de concórrer a la convocatòria 

Telèfon

Subvencions per a ajuntaments i consells 
comarcals per a la gestió de les 

polítiques socials en l’àmbit comarcal

Convocatòria any 2020

1.2. Persona de contacte a l’efecte del seguiment de l’expedient

Telèfon

Nom i cognoms

Càrrec

Adreça electrònica

2. Informació sobre el Servei Comarcal
2.1 Descripció breu del servei (objectius i motivació)
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a) Impressió de material

Nombre d’habitants de la comarca Sí No

c) Programes de polítiques socials

Nombre de municipis Sí No

d)

Nombre de municipis 

Borsa de lloguer social

Sí No

b) Serveis d’assessorament sobre el deute en habitatge

Nombre expedients 

Nombre de municipis 

Sí No

e) Oficines comarcals que realitzin serveis presencials a municipis

Nombre de municipis a una jornada setmanal 

Nombre de municipis a mitja jornada setmanal 

Sí No

f) Programes específics a la comarca

Sí No 

Programa 1

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

Programa 2

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

Programa 3

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

Programa 4

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

2.2 Criteris de valoració econòmica

Diputació de Girona
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Pressupost de despeses Euros

Total despeses

3. Finançament privat (identificació de l'entitat o les entitats i/o empreses patrocinadores o col·laboradores)

4. Import que se sol·licita a la Diputació de Girona

Ingressos Euros

1. Finançament propi

2. Finançament públic (identificació de la institució o les institucions públiques patrocinadores o col·laboradores)

(Ajuntament o Consell Comarcal)

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal

Altres

Total ingressos

2.3 Finançament del projecte

Diputació de Girona
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3. Sol·licitud - Declaració

Signatura de la persona sol·licitant

Informació bàsica de protecció de dades

Diputació de Girona

L'alcalde/essa o President/a, en representació de l'entitat, en representació de l’entitat, sol·licita una subvenció de 
l’import i per a l’objecte especificats, assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i declaro: 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten corresponen a la previsió feta 
  fins avui. 
- Que em comprometo a complir les condicions de la subvenció. 
- Que l’entitat que represento: 

- Ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a la mateixa finalitat a altres administracions públiques o entitats 
privades les subvencions consignades al finançament previst de l’actuació i que es compromet a 
comunicar a la Diputació de Girona, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc 
d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa actuació. 

- 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. 

- Està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

- Compleix les mesures d’integració social de discapacitats d’acord amb la normativa vigent. 

- Compleix la normativa en matèria de política lingüística. 

- Respecta el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

- En cal que es concedeixi la subvenció, si aquesta finança activitats que puguin implicar el contacte habitual 
amb menors, disposa de les certificacions establertes legalment per acreditar que les persones que destini 
a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

- Compleix l’obligació d’integració social de minusvàlids, en cas d’empreses de més de 50 treballadors. 

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de la Diputació de Girona. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1. c del Reglament general de protecció de dades, RGPD) i de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e de l'RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a 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.

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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