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Sol·licitud

1. Ens local sol·licitant

1.1 Dades d’identificació

NIF

Codi postal

Fax

Entitat

Adreça

Comarca

A/e

Nom de l’alcalde/essa president/a

Referència de l’acord/resolució de concórrer a la convocatòria 

2. Informació sobre el Servei Comarcal

2.1 Descripció breu del servei (objectius i motivació)

Telèfon

Subvencions per a ajuntaments i consells 
comarcals per a la gestió de les 

polítiques socials en l’àmbit comarcal

Convocatòria any 2019

Habitatge
Àrea de Cooperació Municipal
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a) Impressió de material

Nombre d’habitants de la comarca Sí No

c) Programes de polítiques socials

Nombre de municipis Sí No

d)

Nombre de municipis 

Borsa de lloguer social

Sí No

b) Serveis d’assessorament sobre el deute en habitatge

Nombre expedients 

Nombre de municipis 

Sí No

e) Oficines comarcals que realitzin serveis presencials a municipis

Nombre de municipis a una jornada setmanal 

Nombre de municipis a mitja jornada setmanal 

Sí No

f) Programes específics a la comarca

Sí No 

Programa 1

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

Programa 2

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

Programa 3

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

Programa 4

Menys de 3 municipis  Entre 3 i 6 municipis  Més de 6 municipis 

2.2 Criteris de valoració econòmica

2.3 Altres (relació amb altres àmbits, seguiment i innovació)

Habitatge
Àrea de Cooperació Municipal
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Pressupost de despeses Euros

Total despeses

3. Finançament privat (identificació de l'entitat o les entitats i/o empreses patrocinadores o col·laboradores)

4. Import que se sol·licita a la Diputació de Girona

Ingressos Euros

1. Finançament propi

2. Finançament públic (identificació de la institució o les institucions públiques patrocinadores o col·laboradores)

(Ajuntament o Consell Comarcal)

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal

Altres

Total ingressos

2.4 Finançament del projecte

Habitatge
Àrea de Cooperació Municipal
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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 autoritza la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a l’Àgència Estatal d’Administració Tributària a
l’efecte de comprovar que està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat.

· Que manifesta que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

· Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de
subvencions.

· Que com a empresa amb establiments oberts al públic compleix el requisit dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998
de política lingüística.

· Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de la resolució de la
concessió i en la normativa general de subvencions.

· Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o altres ingressos que provinguin d’altres administra-
cions públiques o ens públics o privats i que estiguin destinats a la mateixa despesa subvencionada.

· Que farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o mitjà de
difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció.

· Que en el cas que es concedeixi la subvenció, si aquesta finança activitats que poden implicar el contacte habitual amb
menors, disposa de lescertificacions establertes legalment per acreditar que les persones que destini a la realització de
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.

3. Sol·licitud - Declaració

Habitatge
Àrea de Cooperació Municipal

Signatura de la persona sol·licitant

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de l'Àrea de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del procediment 
administratiu. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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