SOL·LICITUD D'AJUDA PER A

Ajuntament
d'Alaior

APIMES CURS 2015-2016

1. ENTITAT SOL·LICITANT
Raó social:

CIF:

Adreça de
notificacio:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de
contacte:

Província:
@:

2. REPRESENTANT (si s'escau)
Nom i llinatges o raó social:

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Sol·licitant

Persona a qui es notifica:

Representant

Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador
(DNIE, http://www.dnielectronico.es/; CERES – FNMT, http://www.cert.fnmt.es/).
Mitjà preferent de notificació:

Paper (fins al 2/10/16)

Telemàtic

2

4. DECLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Que som la persona representant de l'entitat sol·licitant dels ajuts per a les APIMES
Que l'entitat compleix tots els requisits establerts en l'art. 3 de l'Ordenança general de subvencions de
l'ajuntament d'Alaior.
Que l'entitat es compromet a complir amb les obligacions previstes en l'article 4 de l'Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions.
Que l'entitat no es troba en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de persona
beneficiària, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Sota la meva responsabilitat que em trobo la corrent de les meves obligacions amb les administracions
públiques, i en especial amb l'Ajuntament d'Alaior, la Seguretat Social i la Hisenda Pública.
Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud.
Que conec i compliré la normativa que és d'aplicació i accept el contingut de les bases de la convocatòria per
a la concessió d'ajuts municipals del curs 2015-2016
Que l'entitat ha rebut o ha sol·licitat les següents ajudes (emplenar si és el cas):
1.
2.
3.

9.

Que complesc els requisits especials descrits al punt 4. de la convocatòria i em compromet a complir les
obligacions del punt 5 de la mateixa.
10. Que tant per a les escoles d'estiu com per a les activitats extraescolars organitzades per les apimes, aquestes
hauran de reservar un mínim de 3 places exemptes de pagament per nens de famílies amb dificultats
socioeconòmiques, previ informe dels serveis socials municipals.

5. DOCUMENTACIÓ (marcau la documentació que presentau)
HEU DE LLIURAR ELS ORIGINALS DEGUDAMENT SIGNATS, DE TOTS ELS DOCUMENTS. SE US RETORNARÀ AQUESTA
DOCUMENTACIÓ EN REGISTRAR LA SOL·LICITUD

Sol·licitud degudament emplenada i signada per la persona autoritzada
NIF de l'entitat (si no consta a l'Ajuntament o si s'ha modificat en els darrers 5 anys) Si consta indicar el
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núm. de reg. O exp.
DNI de la persona autoritzada
Declaració Responsable de veracitat de dades bancàries (demanar a l'Ajuntament)
Certificat del núm. de socis de l'apima
Programa i pressupost de les activitats elaborat d'acord amb el punt setè de les bases de la convocatòria.
(Curs 2015-2016)
Certificat del número d'alumnes del centre
6. SOL·LICIT
Que se'm concedeixi l'ajuda per a la realització de les activitats presentades

7. NOTES IMPORTANTS

•
•
•

•

•

El termini de presentació de sol·licituds serà el que s'estableixi per a cada convocatòria
La concessió de les subvencions s'efectuarà prèvia comparació d'entre les diferents sol·licituds amb la finalitat
d'establir l'ordre de prelació segons els criteris establerts en la convocatòria.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, es requerirà l'entitat interessada perquè l'esmeni en el termini
de 10 dies.
Cal justificar la subvenció i sol·licitar-ne el pagament ABANS DEL 15 DE GENER DE L'ANY SEGÜENT amb la
documentació requerida en el punt 9 de les bases de la convocatòria de subvenció i utilitzant el model
normalitzat de sol·licitud de pagament i justificació que es facilitarà juntament amb la resolució d'aprovació
d'aquesta sol·licitud.
Obligacions de les persones beneficiàries:
Informar de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats subvencionades
Realitzar l’activitat
Justificar el compliment de la subvenció i de l’activitat realitzada
Sotmetre’s a la comprovació de l’Ajuntament si fos necessari
Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions o altres ingressos que financin l’activitat
subvencionada
Conservar els documents justificants de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits prevists
Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la realització del projecte i justificar-ho
correctament
En el cas de que existeixin problemes tècnics per obtenir telemàticament les dades tributàries o de
seguretat social podran ser requerides al beneficiari.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
 Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.
 Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
 Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.
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[Rúbrica]

SRA. BATLESSA PRESIDENTA
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