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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY

Seleccioneu

1. Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Domicili (a l’efecte de notificació)

Núm.

Escala

Població

Codi postal

Província

Telèfon

Fax

Pis

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

(1) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de despeses reals).

Nom del projecte

Cost total del projecte (€) (1)
0€
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
Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Exemplar per a l’Ajuntament

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.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
E

ANY Seleccioneu

Documentació que s’adjunta (marqueu el que correspongui)
Dades de l’entitat que sol·licita la subvenció (annex A).
Projecte / activitat pel qual es demana la subvenció (annex B).
Declaracions responsables (annex C).
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagamant de l’any en curs.
Acta de constitució de la Junta Directiva o certificat de renovació actual.
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).
Altra documentació requerida a les bases de subvencions, en referència a l’especificitat de l’àmbit al qual es
presenta el projecte.

D’acord amb l’establert a la Llei 11/2007, 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
amb la presentació d’aquesta sol.licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de Sant Joan Despí per tal
que obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
No accepto

Signatura beneficiari/ària o representant

Segell de l’entitat
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

1. DADES DE L’ENTITAT
1.1 Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Domicili (a efectes de notificació)

Núm.

Escala

Població

Codi postal

Província

Telèfon

Fax

Pis

Correu electrònic

Web

Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat

Núm. registre local d’entitats

1.2 Dades bancàries autoritzades per a rebre la transferència
Nom i cognoms del titular
Entitat bancària

Número de compte - IBAN

2. PROJECTE
2.1 Dades del projecte
Nom del projecte

Cost del projecte (en euros)
0€
Subvenció demanada (en euros)

2.2 Àmbit educatiu al que es presenta el projecte
Projectes relacionats amb l’aprenentatge i la formació en llengües estrangeres
Projectes Educatius i dinamitzadors que promoguin l’augment de la participació de les famílies a la
comunitat educativa (a l’escola i a l’Ampa); projectes que impulsin la promoció dels valors en la família
com el civisme i el respecte a la ciutat, i que fomentin la igualtat de gènere i d’oportunitats.
Projectes que fomentin la innovació i la investigació científica i tecnològica.
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

2.3 Persones responsables del projecte
Nom i cognoms
Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Mòbil

Correu electrònic

Mòbil

Correu electrònic

Nom i cognoms
Telèfon
Nom i cognoms
Telèfon

2.4 Justificació del projecte o activitat (Cal descriure la necessitat de realitzar el projecte proposat)

2.5 A qui va dirigit? Nombre de persones beneficiàries (desglossats per cursos)
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

2.6 Objectius i resultats esperats
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

2.7 Activitats que s’han de realitzar (calendari d’execució i lloc de realització)
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

2.8 Mitjans de divulgació del projecte (Cal fer referència als diferents mitjans de publicitat que es faran servir per la difusió del
projecte fent constar el logotip de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, així com la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan Despí).

2.9 Altres dades a aportar

2.10 Data de presentació al Consell Escolar del centre
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

2.11 Pressupost previst per al projecte
INGRESSOS

Cost (€)

DESPESES

Recursos propis

Personal

Quotes

Salaris

Altres

Seguretat Social

Cost (€)

Altres

Patrocinadors privats

Material fungible activitat

Subvencions públiques

Altres ingressos

Subtotal ingressos

Altres despeses

0€

TOTAL DESPESES

0€

SALDO RESULTANT

0€

SUBVENCIÓ sol·licitada al
Departament d’Educació i Família

TOTAL INGRESSOS

0€
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

3. OBSERVACIONS

La persona sol·licitant declara, en nom de l’entitat, que totes les dades recollides en aquest projecte es
corresponen amb la realitat.
Signatura beneficiari/ària o representant

Segell de l’entitat
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ANNEX C
DECLARACIONS RESPONSABLES - PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ANY Seleccioneu

Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Departament destinatari
Educació, Infància i Família

Cost total del projecte (€)
0€

Nom i cognoms de qui subscriu
Càrrec que ocupa a l’entitat

Document identificatiu: CIF

Subvenció demanada (€)

Nom del projecte

DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat a la qual representa.

·

Reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre,
General de Subvencions

·
·

Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció
Que de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció
a la infància i adolescència, l’activitat objecte de subvenció (marqueu el que correspongui):

·
·

·

No implica contacte habitual amb menors d’edat
Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, l’entitat disposa de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i, en cas que
canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració responsable.

Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en el moment de la justificació de la
subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa activitat.

Sant Joan Despí,
Segell de l’entitat

de/d’

de 20
Signatura sol·licitant
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