AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PROGRAMA 1 – Ajuts a entitats esportives
PROGRAMA 2 – Ajuts a AMPA / Associacions esportives escolars (secció esportiva)
A) Dades de l’entitat
Nom de l’entitat

NIF

Adreça
Telèfons

Municipi
/

CP

Email

Núm. Registre municipal de fundacions i asosociacions ciutadanes :
Núm. Registre Direcció General de l’Esport
B) Dades del president/a de l’entitat
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Telèfons

Municipi
/

CP

A/e

C) Persona de contacte per al seguiment de l’expedient
Nom i cognoms
Telèfons

Càrrec
/

Email

D) Dades bancàries de l’entitat sol.licitant
Banc o Caixa

Detallar els 24 dígits del número de compte corrent (IBAN)

E) S’acompanya la següent documentació:

SIGNATURA,

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
també la realització de les funcions administratives
que se’n deriven. En relació a aquestes dades es podran exercitar els drets d’accés,
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

1) Declaració expressa responsable acreditant que el beneficiari no es troba inclòs en cap de les prohibicions previstes en l’article
l’a
13 de la Llei general de
subvencions
ubvencions i de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències condemnatòries
condemnatòries per pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexes o gènere .
2) Declaració expressa responsable acreditant disposar dels certificats legalment establerts de les persones que participen en i/o
i treballen en l’entitat, i que
tenen contacte habitual amb menors d’edat, de no haver estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat
llib
i indemnitat sexual, i
cas de tenir coneixement d’algun cas per sentència ferma dels delictes esmentats comunicar aquesta circumstància
circumstància de manera immediata.
3) Les persones jurídiques que siguin beneficiàries del programa 11 Ajuts a entitats esportives , amb un import sol·licitat superior a 10.000€, declaració
expressa responsable de les remuneracions que perceben els òrgans de direcció o administració.
4) Certificat del secretari/a identificant la persona que ostenta el càrrec del president/ta de l’entitat .
5) Autorització a favor de l’Ajuntament de Palamós per a la difusió pública de les dades i imatges, que no constitueixin
constit
dades de caràcter personal
protegides, en els diversos mitjans i canals municipals .
6) Fitxa proveïdor .
7) Dades esportives de l’entitat : Llistat nominatiu de les llicències esportives base emès per la corresponent Federació esportiva o Consell Esportiu i
documentació
umentació acreditativa del Calendari oficial de competicions.
8) Pressupost de l’activitat a realitzar .
9) Activitats esportives i campionats d’àmbit comarcal, territorial, nacional i internacional, proves de caràcter popular i de lleure
l
.
10) Dades educador – monitor – entrenador .
11) Declaració expressa responsable acreditant el compromís del beneficiari d’adequar la seva activitat als principis ètics i les
l regles de conducta
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la información pública
pública i bon govern.
12) Acreditació conforme l’entitat beneficiària disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc de l’activitat
l’activ
amb els requisits que
estableix el Decret 333/02. De 19 de novembre, de modificació d’altres decrets
decrets en matèria d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures
d’assegurances (DOGC núm. 3778 de 10/12/2002).

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

1. DECLARACIÓ EXPRESSA RESPONSABLE

En/Na

amb DNI,

amb domicili al carrer

núm.

de

en representació de l’entitat
amb NIF

en la seva qualitat de secretari/a.
secretari/a

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1.- Que l’entitat
no es troba inclosa en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei general
de subvencions
ubvencions per a obtenir la condició de beneficiari de la subvenció que en
concedeix l’Ajuntament de Palamós.

2.- Que l’entitat
no

ha

estat

mai

objecte

de

sancions

administratives

fermes

ni

sentències

condemnatòries per pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexes
o gènere.

I perquè així consti, signo aquesta
aquesta declaració expressa responsable amb el vistiplau
del president/a.

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

Vist i plau
El/la president/ta

El/la secretari/a

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

2. DECLARACIÓ EXPRESSA RESPONSABLE

En/Na

amb DNI,

amb domicili al carrer

núm.

de

en representació de l’entitat
amb NIF

en la seva qualitat de secretari/a.
secretari/a

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. - Que l’entitat
disposa de les certificacions legalment establertes que acrediten que les persones que
participen en i/o treballen
n en l’entitat , durant el curs

i que tenen
enen contacte habitual amb

menors d’edat, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual, i que en el cas que canviï alguna persona adscrita al Programa
em comprometo a aportar una nova declaració responsable .

2. - Que en cas de
delictes esmentats,

tenir coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels
em comprometo

a comunicar aquesta circumstància de manera

immediata.

I perquè així consti, signo
igno aquesta
aquest declaració responsable amb el vistiplau del president/a.

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

Vist i plau
El/la president/ta

El/la secretari/a

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

A omplir per les persones jurídiques que siguin beneficiàries del programa 11 AJUTS
JUTS A ENTITAT ESPORTIVES , amb un import
sol·licitat superior a 10.000€

3. DECLARACIÓ EXPRESSA RESPONSABLE

En/Na

amb DNI,

amb domicili al carrer

núm.

de

en representació de l’entitat
amb NIF

en la seva qualitat de secretari/a.
secretari/a

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
(marcar amb una x el que correspongui)

Que les remuneracions que percep els òrgans de direcció o administració de la
persona jurídica que represento són les següents :
Càrrec

Retribucions brutes anuals

Que els òrgans de direcció o administració de la persona jurídica que represento no
perceben cap remuneració.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable amb el vistiplau del
president/a.

Palamós, ---

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

de 2018

D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
informac pública i bon govern
(DOGC 6780 de 31.12.2014) Annex - Article 15.2 Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin
atorgar per un import superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si són persones
persones jurídiques, de comunicar als
subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
fer
públiques.
En els supòsits legals en que no s’apliqui un procés de concurrència per atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l’ha
d’incloure l’acte o el conveni corresponent.

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

Vist i plau
El/la president/ta

El/la secretari/a

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

4.
. CERTIFICAT DEL SECRETARI/A DE LA IDENTITAT
DE LA PERSONA QUE OSTENTA EL CÀRREC DE
PRESIDENT/A DE L’ENTITAT.
En/Na

amb DNI,

amb domicili al carrer

núm.

de

en representació de l’entitat
amb NIF

en la seva qualitat de secretari/a.
secretari/a

CERTIFICA:
Que el Sr./Sra.

amb DNI núm.

i domicili al carrer

núm.

de

exerceix el càrrec de president/a de l’entitat
des de
I perquè així consti signo aquest certificat a
Palamós, ---

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

de 2018

El/la secretari/a

5.
. AUTORITZACIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE
PALAMÓS PER A LA DIFUSIÓ PÚBLICA DE DADES I
IMATGES.
En/Na

amb DNI,

amb domicili al carrer

núm.

de

en representació de l’entitat
amb NIF

en la seva qualitat de secretari/a.
secretari/a

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

El/la secretari/a

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

Vist i plau
El/la president/ta

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

6. 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
comunicar
qualsevol
modificació als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós.
Palamós, --- de-----------de

2018

Signatura

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

Població

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

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

Signatura i segell de l’entitat

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

7. DADES ESPORTIVES DE L’ENTITAT
7.1 – Esports en que participa (especificar federat, escolar, altres ...) femení, masculí

7.2 – Relació d’equips (especificar categoria federat, escolar, altres,...) femení, masculí

7.3 – Nombre de llicències esportives (especificar federat, escolar, altres ...) femení, masculí
(adjuntar relació d’inscripcions a les respectives Federacions o Consells)

NOMBRE TOTAL DE FITXES O LLICÈNCIES :
Homes :

Dones :

TOTAL :

0

Del total de participants, nombre de persones discapacitades :
Del total de participants, nombre de persones empadronades a Palamós :

7.4 – Desplaçaments
ments oficials dels equips en transport col·lectiu i en vehicles particulars

DESPLAÇAMENTS EN VEHICLES PARTICULARS : (4 esportistes per vehicle i un màxim de 4
vehicles per equip) , s’haurà de presentar el model de la plantilla estandarditzada , juntament amb
el calendari oficial de les competicions.

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

DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT COL·LECTIU : s’haurà de presentar el pressupost dels
deplaçaments previstos a realitzar , juntament amb el calendari oficial de competicions .

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

8. PRESSUPOST

DE L’ACTIVITAT A REALITZAR

En cas d’haver
er rebut subvencions d’altres
ltres administracions o entitats públiques
pú
pel
mateix objecte el qual es sol·licita la subvenció, cal detallar-les.

Total despeses ...

€
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

Total ingressos ...

import

€
0,00

Sol.licitud de subvenció

PRESSUPOST 2017-2018
20
(agost’17-juliol’18)
DESPESES
INGRESSOS
concepte
import
concepte
Finançament propi
propi
Finançament
Subvenció Ajuntament de Palamós
Subvenció Ajuntament de Palamós

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

9. ACTIVITATS
ESPORTIVES I CAMPIONATS D’ÀMBIT
COMARCAL, TERRITORIAL, NACIONAL I INTERNACIONAL ,
PROVES DE CARÀCTER POPULAR I DE LLEURE
Afegir més activitats
Cal adjuntar el pressupost detallat d’ingressos i despeses per cada activitat

DADES DE LA PROVA
NOM DE LA PROVA :
bàsquet, futbol, futbol sala, atletisme, escacs,
vela, patinatge artístic, gimnàstica rítmica, ....

DISCIPLINA ESPORTIVA :
DISTÀNCIA I CONDICIONS :

CATEGORIA DE LA PROVA :

Comarcal

Nacional

Territorial

Internacional

Local

DATA :
HORA I LLOC DE LA PROVA :
CARACTERÍSTIQUES :
Categories
Categories
: :
D’altres :
D'altres :

ALTRES DADES D’INTERÈS :
Informació i inscripcions :
Preu :
D’altres :

DADES DE L’ENTITAT :
ENTITAT ORGANITZADORA :
ADREÇA :

TELÈFON :
RESPONSABLE :

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

C.POSTAL
E-MAIL :
TELÈFON:

Sol.licitud de subvenció

POBLACIÓ:

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

9.1 - ACTIVITATS ESPORTIVES I CAMPIONATS D’ÀMBIT COMARCAL, TERRITORIAL,
NACIONAL I INTERNACIONAL , PROVES DE CARÀCTER POPULAR I DE LLEURE
Cal adjuntar el pressupost detallat d’ingressos i despeses per cada activitat

DADES DE LA PROVA

INGRES SOS

0,00

DESPESES

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

Sol.licitud de subvenció

NOM DE LA PROVA :

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

10. DADES EDUCADOR – MONITOR - ENTRENADOR

NOM

I COGNOMS

DNI

DATA NAIXEMENT
MUNICIPI

ADREÇA
CP

TELÈFONS

EMAIL
TITULACIÓ

Afegir educador / monitor / entrenador

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

EQUIP/CATEGORIA QUE ENTRENA (FEDERAT, ESCOLAR)

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

11. DECLARACIÓ EXPRESSA RESPONSABLE
CLÀUSULA DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

En/Na

amb DNI,

amb domicili al carrer

núm.

de

en representació de l’entitat
amb NIF

en la seva qualitat de secretari/a.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’entitat
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
ecte 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
se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la llei.
ll

I perquè així consti, signo aquesta declaració expressa responsable amb el vistiplau del
president/a.

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

Vist i plau
El/la president/ta

El/la secretari/a

