SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CIUTADANES
Registre

SOL·LICITANT
Nom entitat, associació

NIF

Domicili

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Població

Codi de registre municipal d’entitats ciutadanes

PRESIDENT/A
Nom i cognoms

DNI / NIF

Telèfon de contacte

Adreça electrònica

NOM DE LA CONVOCATÒRIA:
PROGRAMES PER ALS QUALS ES DEMANA SUBVENCIÓ
Núm.

ACTIVITAT

PRESSUPOST

IMPORT SOL·LICITAT

TOTAL

* Cal emplenar l’imprès de descripció de l’activitat per a cadascuna de les activitats relacionades (vegeu full annex 2).
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Rebreu avisos de notificació a l’adreça electrònica i/o telèfon mòbil del sol·licitant. Podeu consultar les condicions
detallades
del
servei
de
comunicacions
i
notificacions
electròniques
a
la
seu
electrònica
(https://seuelectronica.molletvalles.cat)

SOL·LICITO subvenció per la convocatòria esmentada i declaro responsablement que, en cas
d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta
sol·licitud.
Signatura de la persona interessada/representant

En
de l’article
21.4, ,
de la Llei
d'1 d'octubre
delRFWXEUH
procediment
administratiu comú
de les administracions
públiques, us comuniquem que la vostra sol·licitud de
de 39/2015,
la Llei 3/,
G G
del procediment
administratiu
FRP~GHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVXVFRPXQLTXHP
Encompliment
compliment
de l’article
subvenció
per a activitats
ciutadanes,
presentada
general
d’aquest Ajuntament
el diaald’avui,
es resoldrà
abans
del transcurs
de tres mesos.
que la vostra
sol·licitud
de subvenció
peralaregistre
activitats
ciutadanes,
presentada
registre
general
d’aquest
Ajuntament
el dia En el supòsit que la vostra
petició
s’hagi
resolt abans
en el termini
indicat, aquesta
petició
s’entendrà
a no que
estimada.
Tot això
sens no
perjudici
l’obligació
l’Ajuntament
de resoldre
la
d’avui,noes
resoldrà
del transcurs
de tres
mesos.
En elcom
supòsit
la vostra
petició
s’hagideresolt
en eldetermini
indicat,
aquestaexpressament
petició s’entendrà
vostra sol·licitud.

com a no estimada. Tot això sens perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre expressament la vostra sol·licitud.

Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran a un fitxer titularitat de
l'Ajuntament per dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
adreçant-vos a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a protecciodades@molletvalles.cat.

Full núm. 2

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CIUTADANES
DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS

ACTIVITAT
Nom de l’activitat
Lloc on es desenvolupa l’activitat
Durada de l’activitat
Activitat dirigida a
Infants

Adults

Tercera edat

Particulars

Joves

Dones

Tothom

Només socis de l’entitat

Altres

Objectius que vol assolir l’activitat

Descripció i desenvolupament de l’activitat

PREVISIÓ DE PARTICIPANTS
ANYS

-6

6a7

8 a 10

11 a 12

13 a 14

15 a 18

19 a 24

FEMENÍ
MASCULÍ
TOTAL

PRESSUPOST RESUM DE L’ACTIVITAT
INGRESSOS

DESPESES

APORTACIÓ dels PARTICIPANTS

TROFEUS i/o OBSEQUIS

APORTACIÓ d’ENTITATS

PERSONALS

ALTRES APORTACIONS

MATERIALS

TOTAL

TOTAL

25 a 50

Més de 50

