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1. Ens local sol·licitant

2. Projecte objecte de la subvenció

Telèfon

Adreça electrònica

Nom ens local

NIF

Adreça

Codi PostalComarca

Cens de població

Municipi

Fax

Descripció: Renovació de maquinari o programari d’acord amb les bases de la convocatòria. 

Sol·licitud
Subvencions als ajuntaments 

de les comarques gironines per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies

Convocatòria any 2017

1.1 Dades d’identificació

Càrrec Telèfon

Adreça electrònica

Nom i cognoms

Càrrec Telèfon

Adreça electrònica

Nom i cognoms

1.2. Representant legal de l’ens local

1.3. Persona de contacte per a la gestió de la subvenció
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, d de 20

Signatura de la persona sol·licitant

3. Sol·licitud - Declaració

La persona signant SOL·LICITA la subvenció, assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud corresponen a la realitat.

· Que el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

· Que autoritza a la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a l'Àgencia Estatal d'Administració Tributària a
l'efecte de comprovar que està al corrent de les obligacions tributàries. 

· Que no està incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i que està al corrent de les obligacions de reintegrament de
subvencions.

· Que en cas que se li concedeixi la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de la resolució o
de l’acord de concessió i en la normativa general de subvencions.

· Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció d'altres subvencions o ajuts per al mateix projecte per part d’altres
administracions públiques o ens públics o privats.

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Girona.

Documentació a ANNEXAR
· Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la Fitxa d’Alta de Creditor amb la conformitat de l’entitat bancària i una còpia del NIF, si és la 

primera vegada que es demana una ajuda a la Diputació de Girona, o si es volen canviar les dades fiscals o bancàries.
· Es pot trobar el model del certificat a la pàgina web de la Diputació de Girona.
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