
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’Ajuntament

1. Entitat sol·licitant 
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació)  Núm.                 Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax                                Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant 
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF
 
Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon                                   

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€)   
  
  Subvenció demanada (€)
                                                                                                                                                           

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
 Promoció Associativa 
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Acció Social i Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - MILLORA QUALITAT ACÚSTICA MENJADORS ESCOLES PÚBLIQUES ANY
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4. Relació de documentació a presentar
Memòria tècnica del projecte.
Estudi acústic que justifica la necessitat d’intervenció.
Certificat signat pel secretari/ària de l’AMPA on es detallin el nombre d’alumnes que fan ús del servei de menjador
(curs 2014-2015 i curs 2015-2016).
Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament a creditors particulars, en el cas 
que sigui un nou número de compte, o fotocòpia de les dades del compte bancari si l’entitat té el mateix número de 
compte (per descarregar-ho, pots fes clic aquí).
Si la subvenció demanada és inferior a 3.000 € heu de presentar la següent declaració:
 Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General  
 de la Seguretat Social (Annex A).
Si la subvenció demanada és igual o superior a 3.000 € heu de presentar els dos certificats següents:
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària (per a més informació, fes clic aquí)
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (per a més   
 informació, fes clic aquí).

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat

http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/MODEL_DOMICILIACIO_BANCARIA_SEPA_TRESORERIA.doc
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf
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