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Sol·licitud i justificació

1. Ens local sol·licitant

1.1 Dades d’identificació

NIF

NIF

Cognoms i nom 

Càrrec 

1.2. Persona signant de la sol·licitud

Subvencions per a noves tecnologies 
arran de la covid-19

Diputació de Girona

Telèfon

Nom i cognoms 

Posició laboral

Adreça electrònica

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

Web

Projecte: Renovació de l’equipament de noves tecnologies d’acord amb les bases aprovades pel Ple de 22 de setembre 
de 2020. 

2. Dades del projecte

Documentació que cal annexar 
·  Certificat del cost de funcionament del servei. 
·  Acreditació del compliment de l'obligació de difusió i publicitat.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la Fitxa d’Alta de Creditor amb la conformitat de l’entitat bancària i una còpia del NIF, si és 
la primera vegada que es demana una ajuda a la Diputació de Girona, o si es volen canviar les dades fiscals o bancàries.
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Signatura de l’alcalde/essa  o president/ar

a) Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s'hi adjunten corresponen a la realitat.

b)  Que el cost dela renovació de l'equipment de noves tecnologies és el que es detalla al certificat del cost de funcionament
que s’adjunta, i no inclou cap import en concepte d’IVA que sigui recuperable o deduïble per aquesta entitat.

c)  Que els documents acreditatius de la despesa han estat aprovats per aquesta entitat i s’han comptabilitzat amb càrrec al
pressupost de la corporació de l’exercici/s econòmic/s de l’any/s

d)  Que aquesta entitat es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e)  Que, a l’efecte d’acreditar el que declaro, autoritzo la Diputació de Girona a sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social les dades relatives a l’estat d’acompliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) Que l’entitat a la qual represento 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 està al corrent de les
obligacions de reintegrament de subvencions.

g)  Que l’entitat disposa dels certificats establerts legalment per acreditar que les persones adscrites a la realització de les
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual.

h)  Que l’entitat que represento compleix les mesures d’integració social de discapacitats, d’acord amb la normativa vigent.

i)   Que l’entitat que represento compleix la normativa en matèria de política lingüística.

Sol·licitud - Declaració responsable

Informació bàsica de protecció de dades

> Cliqueu aquí per consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Responsable del tractament: Diputació de Girona.

Finalitat:  Gestió de les convocatòries de subvencions de la Diputació de Girona.
Legitimació:  Complimentd’unaobligaciólegal(art.6.1cdelRGPD)id’unamissiód’interèspúblic(art.6.1edel 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 
tractamentisol·licituddelalimitaciódeltractament,perlaqualcosacaladreçar-sealaDiputaciódeGirona.

Diputació de Girona

La persona signant SOL·LICITA la subvenció especificada, la JUSTIFICA (en cas de concessió), ASSUMEIX totes 
les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA:

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