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Tràmits ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis Dilluns, 22 de juny de 2020 12:48:15

Sol·licitud de subvenció per a dispositius que responguin als objectius de la
convocatòria extraordinària BIC-COVID19 emmarcada en el programa Benestar i
Comunitat (BiC)

1. Dades d'identificació
1.1. Ajuntament
Nom:

Adreça:

Codi postal: Municipi: Província:

Nombre
d'habitants:

Telèfon:

1.2. Persona que signa la sol·licitud
Selecciona el representant de l'ens que signarà el tràmit

Nom: Cognoms: NIF:

Càrrec:

Telèfon: Adreça electrònica:

Data de l'acord/resolució autoritzant la sol·licitud de la subvenció:

1.3. Persona de contacte per al seguiment de l'expedient
Nom: Cognoms:

Càrrec:

Telèfon: Adreça electrònica:

1.4. Dates de realització de l'activitat o projecte
Període subvencionable de l'1 d'abril de 2020 al 31 de març de 2021

2. Objecte de la sol·licitud
Títol del projecte

Emplaçament (àmbit territorial de la
intervenció)

2.1. Àmbits d'intervenció del projecte

2.2. Justificació
Justificació del projecte. Com el projecte articula i integra dispositius per a la millora de la qualitat de vida dels grups en situació
de vulnerabilitat i contribueix al benestar de la comunitat en el seu conjunt:

2.3. Destinataris
Per a quines persones voleu fer
l'activitat?

2.4. Objectius



Què voleu aconseguir amb
l'activitat?

2.5. Metodologia

2.6. Proposta d'intervenció
Com i per què creieu que la proposta d'intervenció contribueix a: La garantia de drets de les persones? Promoure la promoció de
les persones? A l'apoderament de les persones i la comunitat? A desenvolupar les habilitats per la vida i el SOC. Te en compte els
determinants de la Salut?

2.7. Recursos disponibles
Especifiqueu els recursos (humans,
funcionals…)

2.8. Coordinació / Treball en xarxa
Indiqueu quins mecanismes de coordinació estan previstos i en quins espais de coordinació està inclòs el projecte.

Amb altres agents del territori

Treball cooperatiu i en xarxa

Participació ciutadana

2.9. Avaluació
Avaluació que segons proposta de Dipsalut serà facilitada oportunament.

3. Pressupost

3.1. Subvencions per al finançament d'activitats o serveis
Pressupost d'ingressos

1. Finançament propi

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

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal

Diputació de Girona

Ajuntament

Altres

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

4. Import que se sol·licita a Dipsalut (Despeses corrents)

5. Import que se sol·licita a Dipsalut (Despeses inversió)

Total ingressos Suma automàtica



(Cal agrupar en una línia les despeses corrents i en l'altra les despeses d'inversió*)

*S'hauran de detallar les despeses corrents i les despeses d'inversió en el projecte o altre document, que s'annexarà a aquesta
sol·licitud.

Pressupost de despeses

... (x n)

Total despeses Suma automàtica

4. Sol·licitud - Declaració
DECLARO:

Que el projecte finançat respon a les necessitats derivades de la crisi.

Que el finançament del projecte no servirà per al manteniment de les estructures bàsiques de l'entitat ni a substituir ajuts oficials
reconeguts per disposicions legals.

Que els recursos que s'obtinguin aniran destinats bàsicament, a ajudes directes pels destinataris.

La persona signant  SOL·LICITA una subvenció  pel  motiu  especificat,  assumeix  totes  les  responsabilitats  que se'n  puguin derivar  i
DECLARA:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud corresponen a la realitat, que es mantindran durant la vigència d'aquest procediment i
que s'actuarà d'acord amb allò establert a l'article 24 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

. Que l'entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i autoritza a Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a la Tresoreria General de Seguretat Social a l'efecte de comprovar que està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, d'acord amb l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

· Que no incorre 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 compleix l'obligació d'integració social  de minusvàlids, en cas d'empreses de més de 50 treballadors (articles 38.1 de la Llei
13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids).

· Que com a empresa sense establiments oberts al públic compleix el requisit de l'article 36.4 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de política
lingüística.

· 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 7 de gener,
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 concessió i en la
normativa general de subvencions.

· Que comunicarà a Dipsalut l'obtenció de subvencions o ajuts pel mateix projecte per part d'altres administracions públiques o ens públics
o privats.

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

Fitxers adjunts
Formats admesos: pdf, odt, ods, doc, xls, jpg, zip. Utilitzeu noms de fitxer CURTS, sense cometes ni símbols (max 40 cars).
Premeu el botó "Examinar" i escolliu un fitxer. Si necessiteu adjuntar-ne un altre, premeu l'enllaç de sota Afegeix/treu fitxer i us apareixerà un
nou botó per adjuntar. Podeu afegir d'aquesta manera fins a 4 fitxers. Si necessiteu adjuntar-ne més, comprimiu-los en un ZIP (no utilitzeu el
format WAR).

Document adjunt: Navega… No s'ha seleccionat cap fitxer.

Descripció curta:

Afegeix/treu fitxer

D'acord  amb la  Llei  15/99 de 13 de  desembre, de  protecció  de  dades de  caràcter  personal,  s'informa a  la  persona interessada que les  dades
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de Dipsalut, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, així com la
tramitació del procediment administratiu que correspongui. La persona interessada té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes previstos a la normativa vigent, mitjançant escrit presentat davant el Registre general de Dipsalut, C/ Pic de Peguera nº 15
(Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont) - 17003 Girona.

Titularitat i regulació Estructura i Certificats digitals Canals d'accés Validador de certificats Verificador de documents
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