SOL·LICITUD D’AJUTS A LES FAMÍLIES D’AIGUAVIVA AMB INFANTS QUE ASSISTEIXEN AL
CASAL D’ESTIU MUNICIPAL
Dades personals del peticionari o representant legal: (Cal emplenar-ho tot)
Nom i Cognoms:

Adreça:

DNI:

Telèfon fix:

Població:

Codi IBAN:

Si voleu rebre notificacions electròniques, és imprescindible que empleneu el següent:
Correu electrònic:

Telèfon mòbil:

Infants que han assistit al casal i període d’assistència
COGNOMS I NOM

Nº SETMANES

IMPORT AJUDA

SUBTOTAL
(A omplir per l’Ajuntament) IMPORT SUBVENCIONAT
Manifesta
Que coneix la convocatòria per a la concessió d’ajuts a les famílies d’Aiguaviva amb infants que
1
assisteixen al casal d’estiu municipal, en règim de concurrència competitiva.
Que compleix els requisits fixats a la convocatòria i que ho acredita mitjançant declaració
2
responsable respecte el compliment de les seves obligacions així com amb la documentació que
es relaciona en document adjunt (annex 1).
Que coneix i accepta els criteris i condicions establert a les bases de la convocatòria per a
3
participar en el procediment de concessió.
Autoritzo
A l’Ajuntament a consultar i verificar les dades mitjançant les plataformes habilitades per les
1
administracions públiques o a requerir els documents necessaris per a la seva comprovació
2
Que he llegit i accepto política de protecció de dades de l’Ajuntament d’Aiguaviva (annex 2)

Informació bàsica de protecció de dades.
El Responsable del tractament és l’Ajuntament d’Aiguaviva. La finalitat és deixar constància de les entrades i sortides dels documents,
identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada
procediment i seguiment de les actuacions. Legitimació: compliment d’obligació legal. Destinataris: altres administracions públiques per a
garantir la intercomunicació i coordinació de registres. Té els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació
del tractament i oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre el tractament de les dades a www.aiguaviva.cat/protecciódedades

Indiqueu la documentació que aporteu:
Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
Factura, rebut o justificant de la inscripció de l’infant o infants al Casal d’Estiu Municipal.
Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament LGS, necessàries per a tenir la condició de persona beneficiària
de la subvenció
Declaració responsable de no tenir cap deute tributari ni de cap altra naturalesa amb l’Ajuntament
d’Aiguaviva
Signatura
Data

Signatura

IL.LM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA DEL GIRONÈS

Informació bàsica de protecció de dades.
El Responsable del tractament és l’Ajuntament d’Aiguaviva. La finalitat és deixar constància de les entrades i sortides dels documents,
identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada
procediment i seguiment de les actuacions. Legitimació: compliment d’obligació legal. Destinataris: altres administracions públiques per a
garantir la intercomunicació i coordinació de registres. Té els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació
del tractament i oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre el tractament de les dades a www.aiguaviva.cat/protecciódedades

ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ
Dades personals del peticionari o representant legal: (Cal emplenar-ho tot)
Nom i Cognoms:

DNI:

Que presento sol.licitud de subvenció a la convocatòria d’ajudes per estudis pels veïns d’Aiguaviva, curs
2020-2021,
DECLARO RESPONSABLEMENT (Marcar a cada casella en allò que correspongui)
(x)
1

Que totes les dades que consten en la sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són
certes.
Que el/la sol·licitant no ha sol·licitat ni preveu sol·licitar ajuts o subvencions per a la mateixa
activitat a altres Administracions públiques o entitats privades. En el cas que si n’hagi
sol·licitat i/o obtingut, detallar quines:

2

3

ENTITAT

IMPORT

Que el/la sol·licitant reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13 de
la llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:
a) No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pèrdua de possibilitat d’obtenir
subvencions o ajuts públics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol
procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicials o haver estat
inhabilitat d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la
sentència de qualificació de concurs.
c) No haver donat lloc, per causa que haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o aquells
que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei
12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts
Càrrecs 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 tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electes regulats a la llei Orgànica 5/1985, de 19 e juny, del Règim Electoral
General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries .
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguret Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
g) Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament.

3

h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels
supòsits relacionats a les lletres a) a h).
j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes e prohibició previstes als
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació.
k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per
trobar-se indicis racionals d’il.licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la llei
Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la
inscripció en el corresponent registre.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació
continguda en aquesta declaració responsable, determinarà la denegació de la subvenció
demanada o serà motiu de reintegrament en el cas que hagués estat atorgada, sens perjudici de
les responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer.

Signatura
Data

IL.LM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA DEL GIRONÈS

Signatura

ANNEX 2 - PROTECCIÓ DE DADES
Aquesta és la política de protecció de dades de l’Ajuntament d’Aiguaviva. Dóna compliment al Reglament General de Protecció de Dades
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.
Qui és el responsable del tractament de les dades personals.
El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament d’Aiguaviva (d'ara endavant, l’Ajuntament), amb CIF P1700200G i
domicili a la Plaça de l'U d'octubre, 1, d’Aiguaviva (CP 17181), a/e ajuntament@aiguaviva.cat, http://www.aiguaviva.cat/.
Qui és el Delegat de Protecció de Dades.
El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades, vetllant perquè es protegeixin
els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre les persones de qui es tracten dades si colen presentar una queixa
o reclamació. Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades es pot adreçar un escrit a L’Ajuntament o bé directament un correu a
dpd@aiguaviva.cat
Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.
L’Ajuntament tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions, i per oferir els serveis que es descriuen a la web i a la
seu electrònica.
Procediments administratius i tràmits. Principalment a sol·licitud de persones particulars, utilitzem les seves dades per seguir la
tramitació corresponent. El catàleg de tràmits es pot consultar a la seu electrònica. Segons el procediment les dades es poden
comunicar a altres administracions competents en la matèria o es poden publicar en compliment del principi de transparència.
Enviament d’informació. Amb autorització prèvia utilitzem dades de contacte per informar dels serveis o activitats municipals, pels
canals autoritzats per cada persona. No es comuniquen a d’altres persones.
Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades
Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.
Compliment d’obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les
normes reguladores de cada un els procediments.
Quant de temps conservem les dades
El temps de conservació de les dades ve determinat principalment pel fet que siguin necessàries per a tendre les finalitats per a les
quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les
dades per part de l’Ajuntament i per atendre requeriments d’altres administracions públiques o òrgans judicials
En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que es revoca
el consentiment
Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.
Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit
una relació prèvia.
A ser informat en la recollida. Quan les dades s’obtenen el mateix interessat ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es
destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquests tractament.
A accedir-hi. Dret que permet saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les
comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
A demanar-ne la supressió. Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per
als fins per als quals van ser recollides.
A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament
de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format d'ús comú.
A oposar-ne al tractament. Una persona pot adduir motius particulars que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en la
mesura que el perjudiquin
Com es poden exercir o defensar els drets.
Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a l’Ajuntament a l’adreça postal o a les altres dades de
contacte indicades a l’encapçalament.
També és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals
accessibles des de la seva web (www.apd.cat)
En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se a la Delegada de
Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça ajuntament@aiguaviva.cat

