JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A ENTITATS JUVENILS D’ALMUSSAFES PER A
L’ANY

A

DADES D’IDENTIFICACIÓ (Representant de l’Entitat)
NOM
COGNOMS

DNI

DOMICILI

C. POSTAL

PROVÍNCIA

LOCALITAT

TELÈFON

NOM ASSOCIACIÓ

CIF

CORREU ELECTRÒNIC

B

EXPOSA:

Vist que a l’entitat que presidesc se li ha concedit una SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA per a entitats juvenils
d’Almussafes per a l’any
i coneixent les bases i la documentació que hi ha que presentar, per lo qual,

C

DECLARA:

1. Que s’han justificat com cal les subvencions concedides amb anterioritat per aquest Ajuntament i es troba al corrent en el
pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
2. 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 obligacions.

C

SOLICITA:

Que siga admesa la documentació que s’acompanya per a justificar dita subvenció.
En Almussafes, a

de
EL/LA PRESIDENT/A

EN/NA

de

D

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marca amb una X)

DE CARÀCTER OBLIGATORI
1. Originals o fotocòpies de factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns (de l’any
natural de la concessió), a nom de l’entitat, indicant perceptor, concepte i import de les despeses relacionades
amb l’entitat.
2.Tota la documentació on aparega la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes (revistes, publicitat,
cartelleria, tríptics, etc.)
3 .Memòria de l'activitat realitzada que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenrotllament i
conclusió, amb indicació de les despeses i ingressos i el numere de participants.
4. En cas de rebre subvencions d’altres entitats, certificat de relació i quantia.

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò disposat a l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat serà segons el que corresponga en funció del procediment
que es tracte, i en tot cas, en el règim general és de 6 MESOS, comptadors des de la data en què la seva sol·licitud ha tingut entrada en el Registre
General d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut el dit 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 citada anteriorment, sense prejudici del que s’estableixen en les normes internes municipals.
Les dades personals continguts en aquest imprés seràn incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament d’Almussafes, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, podent dirigir-se al Registre General de l'Ajuntament per a exercitar els
drets d'accés, retificació, cancel·lació i oposició, segons el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, DE 06/12/18)
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc davant el
nostre Delegat de Protecció de Dades almussafes_dpd@gva.es o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
www..aepd.esD’acord amb el que es disposa en l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en cas d’oposar-se al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho de manera
expressa i quedarà obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

