Sol·licitant
Sr.
Sra.

Nom:

Doc.
Identificatiu

Adreça:
Municipi:

CP.

Telèfon fix:

Fax:

Vull rebre notificacions a través d'e-NOTUM: (1)
Adreça electrònica:
Sí
Telèfon mòbil:
Actuant en qualitat de
de l'entitat
amb NIF
, telèfons de contacte
acudeixo davant d'aquesta Alcaldia i com millor correspongui
Demano:
Prendre part a la convocatòria, endegada per l'Ajuntament de la Jonquera, per a l'atorgament d'una
subvenció en matèria d'esports per a l'any 2018.
Programa o activitat per a la qual demana la subvenció:

Adjunto a la present la següent documentació, tal i com exigeix la convocatòria:
Documentació acreditativa de la inscripció de l'entitat al Registre d'Entitats de la Direcció General
de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions que estableix l'article 13.7 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Altra documentació relativa als fets subvencionables (fitxes, llicències, assegurances, material
esportiu, etc.)

Número de compte on fer l'ingrés de la subvenció, en cas que sigui concedida:

La Jonquera, _____ de/d'____________________ de 2018
Signatura,

IL·LMA. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
Pl. de l'Ajuntament, 4 - 17700 La Jonquera - Tel. (+34) 972 55 40 05 - www.lajonquera.cat -CIF: P1709300F
En el supòsit de no autoritzar l'Ajuntament de la Jonquera a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, la persona
interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Jonquera amb la finalitat d'exercir les seves competències i
funcions conforme als termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades
podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l'exercici de les seves competències. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al
Registre General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 - 17700 La Jonquera.
(1) El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics, basat en l'art. 41.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, és vàlid a efectes jurídics
per a totes les que fan referència a aquest procediment.

