AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PROGRAMA 3 – Ajuts a esportistes d’alt nivell i d’elit

A) Identificació de l’esportista
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Municipi

Telèfons

/

CP

Email

Data de naixement :
Etapa Esportiva (categoría):

B) Identificació del representant legal (només en el cas que l’esportista sigui menor d’edat)
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Telèfons

Municipi
/

CP

Email

C) Dades bancàries
Banc o Caixa Detallar els 24 dígits del número de compte corrent (IBAN)

E) S’acompanya la següent documentació:
1) Declaració expressa responsable acreditant que el beneficiari no es troba inclòs en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei general de
subvencions i de no tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar .
2) En cas de ser menor d’edat autorització paterna, materna o del tutor legal .
3) Declaració expressa responsable acreditant el compromís del beneficiari d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a
l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la información pública i bon govern.
4) Autorització a favor de l’Ajuntament de Palamós per a la difusió pública de les dades i imatges, que no constitueixin dades de caràcter personal protegides,
en els diversos mitjans i canals municipals .
5) Fitxa proveïdor .
6) Dades esportives de l’esportista .
7) Documentació acreditativa de:
a) Haver estat seleccionat per la federació catalana corresponent, en alguna de les tres últimes temporades esportives, per participar en proves
estatals i/o internacionals.
b) Estar en possessió del títol de campió o sots campió autonòmic de la categoria que li correspongui dins de la seva modalitat esportiva.
c) Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la federació de la corresponent modalitat. En el cas de Federacions en les que la tramitació
sigui per any natural, es disposarà la corresponent a l’any 2018.
d) Certificat de la federació de la corresponent modalitat de no estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de
dopatge.

DATA,
Palamós, ---

de ------------

de 2018

Les dades personals aportades en aquest document seran incloses en el fixter informàtic del Departament d’Esports, així com també la realització de les funcions administratives
que se’n deriven. En relació a aquestes dades es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes establerts pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei
orgància 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal .

Pavelló Municipal d’Esports
Pl. Vila-romà, 1 – 17230- Palamós Tel. : 972 318 614 Fax : 972 318 860
a/e : esports@palamos.cat / www.palamos.cat

Sol.licitud de subvenció

SIGNATURA,

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

1. DECLARACIÓ EXPRESSA RESPONSABLE
En/Na

amb DNI

amb domicili al carrer

núm.

de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que no es troba inclòs/a en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei
general de subvencions per a obtenir la condició de beneficiari de la subvenció que en
concedeix l’Ajuntament de Palamós.

2.- Que no compta amb cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar.

I perquè així consti, signo aquesta declaració expressa responsable.
Signatura,

Palamós, ---

de ------------

de 2018

2. AUTORITZACIÓ DEL REPRESENTANT LEGAL
(EN CAS DE QUE EL/LA

SOL·LICITANT SIGUI MENOR D’EDAT)

El Sr /Sra.

amb DNI

com a representant legal de
en la seva qualitat de pare/mare/tutor,

l’autoritza a sol·licitar, tramitar

i obtenir

subvenció de l’Ajuntament de Palamós,

Palamós, ---

de ------------

de 2018

Pavelló Municipal d’Esports
Pl. Vila-romà, 1 – 17230- Palamós Tel. : 972 318 614 Fax : 972 318 860
a/e : esports@palamos.cat / www.palamos.cat

Sol.licitud de subvenció

Signatura,

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

3.

DECLARACIÓ EXPRESSA RESPONSABLE
CLÀUSULA DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

En/Na

amb DNI

amb domicili al carrer

núm.

de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que es compromet a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres les següents :

a) El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c) La igualtat de tractes de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries
per una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la llei.

I perquè així consti, signo aquesta declaració expressa responsable.

Palamós, ---

de ------------

de 2018

Pavelló Municipal d’Esports
Pl. Vila-romà, 1 – 17230- Palamós Tel. : 972 318 614 Fax : 972 318 860
a/e : esports@palamos.cat / www.palamos.cat

Sol.licitud de subvenció

Signatura,

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

4. AUTORITZACIÓ
PALAMÓS PER A

A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE
LA DIFUSIÓ DE DADES I IMATGES.

El Sr /Sra

amb DNI

AUTORITZA a l’Ajuntament de Palamós – Departament d’Esports a utilitzar les dades i
la informació facilitada, així com la documentació gràfica aportada , a fi i efecte de
poder publicar-les en els diversos mitjans i canals municipals de l’Ajuntament de
Palamós, d’acord amb allò que disposa la normativa relativa a la protecció de dades de
caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
Signatura,

Palamós, ---

de ------------

de 2018

(Només en el cas que l’esportista sigui menor d’edat)

El Sr /Sra

amb DNI

com a representant legal de
AUTORITZA a l’Ajuntament de Palamós – Departament d’Esports a utilitzar les dades i
la informació facilitada, així com la documentació gràfica aportada , a fi i efecte de
poder publicar-les en els diversos mitjans i canals municipals de l’Ajuntament de
Palamós, d’acord amb allò que disposa la normativa relativa a la protecció de dades de
caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).

Palamós, ---

de ------------

de 2018

Pavelló Municipal d’Esports
Pl. Vila-romà, 1 – 17230- Palamós Tel. : 972 318 614 Fax : 972 318 860
a/e : esports@palamos.cat / www.palamos.cat

Sol.licitud de subvenció

Signatura,

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

5. FITXA DE PROVEÏDOR

Dades que ha d’emplenar el PROVEÏDOR
Nom i cognoms/Raó social

NIF/NIE/CIF/Passaport

Adreça a efectes de notificació
Telèfon

Població

Mòbil

Fax

Codi Postal
Adreça electrònica

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades anteriors són correctes i m’obligo a comunicar-ne
qualsevol modificació als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós.
Palamós, --- de de -----------de

de 2018

Signatura

Dades que ha d’emplenar el BANC O CAIXA
Banc o Caixa
Població

Adreça

Codi Postal

Núm. de compte

IBAN
Diligència de conformitat del BANC o CAIXA

Les dades anteriors coincideixen amb les que disposa en aquesta oficina

,

de

de

Lloc i data

Signatura i segell de l’entitat

Les dades personals aportades en aquest document seran incloses en el fitxer informàtic del registre general d’entrades i de sortides de documents que té
per finalitat la constància i el control de les comunicacions externes de l’Ajuntament. En relació a aquestes dades es podran exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, dirigint-se a l’alcaldessa, (C/ Major, 56 1ª planta), com a responsable del tractament.

Pavelló Municipal d’Esports
Pl. Vila-romà, 1 – 17230- Palamós Tel. : 972 318 614 Fax : 972 318 860
a/e : esports@palamos.cat / www.palamos.cat

Sol.licitud de subvenció

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Plaça del Forn, 8 - Tel. 972 600 026 - Fax 972 319 270 - 17230 PALAMÓS - BAIX EMPORDÀ (Girona) - factures@palamos.cat

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

6. DADES ESPORTIVES DE L’ESPORTISTA
6.1 – Nivell de l’activitat o competició
Millors resultats obtingus durant l’any o temporada esportiva
TITOL O CAMPIONAT

CATEGORIA

LLOC

DATA

6.2 – Historial o currículum esportiu
Títols més rellevants obtinguts durant les 3 últimes temporades esportives
CATEGORIA

Pavelló Municipal d’Esports
Pl. Vila-romà, 1 – 17230- Palamós Tel. : 972 318 614 Fax : 972 318 860
a/e : esports@palamos.cat / www.palamos.cat

LLOC

DATA

Sol.licitud de subvenció

TITOL O CAMPIONAT

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

6.3 – Desplaçaments oficials
Relació de desplaçaments
COMPETICIO O CAMPIONATS

LOCALITAT

MITJÀ

DATA

6.4 – Despeses de material
En cas d’haver rebut altres subvencions per altres administracions o entitats
públiques pel mateix objecte el qual es sol·licita la subvenció, cal detallar-les.
RESSUPOST

Total despeses ...

import

€
0,00

Pavelló Municipal d’Esports
Pl. Vila-romà, 1 – 17230- Palamós Tel. : 972 318 614 Fax : 972 318 860
a/e : esports@palamos.cat / www.palamos.cat

INGRESSOS
concepte

Total ingressos ...

import

0,00
€

Sol.licitud de subvenció

DESPESES
concepte

