SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A L’ESTUDI D’UN IDIOMA EN L’ESTRANGER PER A
JOVES DE LA LOCALITAT PER A L’ANY
A

DADES D'IDENTIFICACIÓ

COGNOMS

NOM

DNI

DOMICILI

C. POSTAL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

E-MAIL

B

DECLARE

Que conec i accepte les bases per què es regeix la convocatòria de SUBVENCIÓ DESTINADA A A L’ESTUDI D’UN IDIOMA EN
L’ESTRANGER PER A JOVES DE LA LOCALITAT per a l'any
.
Que:
1. No estic incurs en cap de les circumstàncies de les disposades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
2. Estic al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons les disposicions vigents.
3. No he percebut subvenció alguna d’altres entitats públiques o privades que junt a la sol·licitada a l’Ajuntament d’Almussafes
superen en el seu conjunt la despesa del curs subvencionat.
4. Em compromet a sotmetre’m a les actuacions fiscalitzadores que puga emprendre, en el seu cas, l’Ajuntament.
5. En el cas de rebre altres ajudes públiques o privades, hauré de fer constar el nom de l’Entitat que les finance, la quantia del
finançament i l’objecte o activitat que es finance.
6. Comunicaré a l’Ajuntament la concessió d’altres subvenciones tan prompte com les conega i en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de quina aplicació s’ha donat als fons percebuts.

C

AUTORITZE

(Marca amb una X, en el cas de no autoritzar a l ‘Ajuntament d’Almussafes, el interessat haurà d’aportar la
documentació sol·licitada)

AUTORITZE a l'Ajuntament d'Almussafes perquè obtinga de forma directa, a través de mitjans telemàtics, els certificats a
emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en el
pagament de les meues obligacions.

D

SOL·LICITE
Que siga admesa la documentació que s'acompanya per a participar en la mencionada convocatòria.
Almussafes a
EL/LA SOL·LICITANT

de

de
PARE/MARE/TUTOR
(Per a menors d’edat)

D

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marcar amb una X)

A) De caràcter general i obligatòria:
1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
2. Formulari del pressupost detallat del curs que es va a realitzar
3. Dades bancàries del sol·licitant, pare, mare o tutor si el sol·licitant es menor d’edat.
B) Documentació valorativa
Ingressos de la unitat familiar de l'últim període impositiu, amb termini de presentació vençut a la data de sol·licitud.
La següent documentació ja fou entregada a l’Ajuntament d’Almussafes i actualment no hi cap modificació (marqueu el que
procedisca).

Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Entregada en la sol·licitud de la subvenció

de l’any

.

Dades bancàries del sol·licitant, pare, mare o tutor si el sol·licitant és menor d’edat.
Entregat en la sol·licitud de la subvenció

de l’any

.

AVÍS
En relació amb la sol·licitud presentada per vosté, correspon a esta Alcaldia, en compliment del que disposa l’Article 21 de la Llei 39/2015, de 2
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normatiu establert per a la resolució i notificació d’allò que s’ha sol·licitat serà, segons corresponga en funció del procediment
del que es tracte, i en qualsevol cas, en el règim general, de 6 MESOS contats des del dia d’entrada de la seua sol·licitud en el Registre General
d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa per l'òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes previstos
en l’Art. 24 de la Llei 39/2015 anteriorment citada, sense perjuí del que estableixen les normes internes municipals.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades de
caràcter personal i la informació facilitada per vosté seran incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament, la
finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els
seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a este departament

SELECCIONE UNA OPCIÓ

SELECCIONE UNA OPCIÓ

