3000 Igualtat

MODEL S-1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I INICIATIVES EN MATÈRIA
DE SALUT I IGUALTAT DONA/HOME DURANT l’ANY 2017
Dades de la persona interessada:
Entitat/Associació:

NIF:

Adreça:
Codi postal:

Població:

Telèfon:

e-mail:

Fax:

i inscrit al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament de Cambrils amb núm.
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm.

i al

Dades de la persona representant:
Nom:

NIF:

Adreça:
Codi postal:

Població:

Telèfon:

e-mail:

Fax:

EXPOSA:
- Que tenint coneixement de les Bases i la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats i
iniciatives en matèria de salut i igualtat dona/home.
- Que la seva entitat/associació compleix els requisits de les mateixes.
- Que el nombre de persones sòcies i/o usuàries de l’entitat/associació és de
- Que la composició de la junta directiva és de

dones i

dones i

homes*.

homes.

* (En aplicació de la L.O. 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes art.20.a i la Llei 17/2015, de 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes art.6.k, relatiu la inclusió sistemàtica de la variable de sexe en les estadístiques,
enquestes i recollida de dades).

SOL·LICITA:
Que per tal de portar a terme l’activitat, l’entitat/associació sol·licita un total de

euros.

DECLARA:
-

Que l’entitat/associació que represento no ha estat mai objecte de sanció administrativa, ni de sentència
ferma condemnatòria per exercir o tolerar pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere i
que acompleix amb les disposicions legals en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes que ens
afecten com a entitats/associacions, en compliment de l’art.11 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.

-

Que per a l’activitat

desenvolupada en les dates

L’entitat/associació ha sol·licitat subvenció, per aquesta mateixa activitat, a una altra administració o
ens públic o privat, nacional o internacional.
Sí (En aquest cas, complimentar la graella que hi ha a continuació)
No
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Cambrils amb la
finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de
protecció de dades de caràcter personal. 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 – 43850 Cambrils.

Entitat/s a la que s'ha sol·licitat
(Ens local, Diputació, Consell Comarcal,
Generalitat de Catalunya, altres
organismes públics i/o privats, especificant
el departament al que s'ha sol·licitat)

Activitat per a la que s'ha sol·licitat

Import
sol·licitat

Autoritzo a l’Ajuntament de Cambrils a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les
diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà
alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la
resolució d’aquesta tramitació.
NO
En cas de la denegació del consentiment, haurà d’annexar a aquest formulari la següent documentació:
Documentació acreditativa d’estar al corrent de es obligacions tributàries amb la Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social
Còpia dels estatuts de l’entitat /associació*1
Fotocòpia del NIF de l’entitat/associació*1
(*1 Només cal aportar aquesta documentació en el cas que l’entitat/associació no estigui inscrita al Registre Municipal
d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament de Cambrils)

S’adjunta la següent documentació:
Programa de l’activitat i pressupost amb indicació del seu finançament
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament de Cambrils a
creditors/es*2 (ModelS-2)
(*2 Només cal aportar aquesta documentació si es presenta sol·licitud de subvenció per primera vegada o si hi ha hagut
alguna modificació del número de compte bancari de que disposa l’Ajuntament de Cambrils)

En compliment de l’art. 21 de l’Ordenança General de Subvencions, s’entendrà acceptada la subvenció
i les condicions amb les quals s’ha concedit, si no es manifesta expressament la seva no acceptació.
Així mateix declara, sota la seva responsabilitat, la certesa de les dades consignades i de les que
s’acompanyen en la documentació adjunta.
Cambrils, -

-

2017

Registre d’entrada

(signatura)

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Cambrils amb la
finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de
protecció de dades de caràcter personal. 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 – 43850 Cambrils.

