SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2019

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PROJECTES SOCIALS - ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat
CIF

Adreça

Població

Telèfon

Adreça electrònica
DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI

Adreça

Població

Telèfon

Adreça Electrònica
PROJECTE QUE SE PRESENTA
Títol del projecte

EXPOSO
Que estic assabentat/da de la convocatòria de subvencions a entitats per a l’exercici 2019 i de les Bases
reguladores que la regeixen.
Que compleixo els requisits establerts a les Bases generals i a les específiques de l'Àrea d’Acció Social i
Ciutadania per ser beneficiari/ària de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, i accepto, en tots
els seus termes, les Bases que regeixen aquesta convocatòria (publicades en el BOP de Girona núm. 127,
de 3 de Juliol de 2019).
SOL·LICITO, d'acord amb les Bases i la convocatòria, que concediu a l'entitat que represento una subvenció
per a la realització de les activitats que es descriuen en el projecte adjunt.

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN (marcar opció)
En el cas de ser la primera vegada que es demana subvenció a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, d’acord amb
aquestes Bases:
-

DNI del representant de la persona jurídica.
Certificat del nomenament del representant de la persona jurídica.
Estatuts de la persona jurídica.
CIF de la persona jurídica.
Memòria on consti de forma resumida les activitats dutes a terme fins al moment
Projecte de les activitats a desenvolupar – veure els criteris de valoració a l ‘Annex 1
Pressupost d’ingressos i despeses del projecte/activitat - Annex 2.
Fitxa de creditor.
Comprovant que justifiqui que la persona jurídica disposa d’una assegurança de responsabilitat civil
(pòlissa i rebut).

En cas d’haver sol·licitat prèviament una subvenció a l’ Àrea d’Acció Social i Ciutadania, d’acord amb aquestes
Bases:
-

Memòria on consti de forma resumida les activitats dutes a terme per l’entitat fins al moment.
Projecte de les activitats a desenvolupar – veure els criteris de valoració a l’Annex 1
Pressupost d’ingressos i despeses del projecte/activitat - Annex 2
Comprovant que justifiqui que la persona jurídica disposa d’una assegurança de responsabilitat civil
(pòlissa i rebut).
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DECLARACIÓ
El/la sotasignat DECLARA de forma responsable que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i
els documents que s’hi adjunten corresponen a la realitat i que:

 L’entitat està al corrent amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

 L’entitat NO S’OPOSA que l’Ajuntament consulti, davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la
Tresoreria General de la Seguretat Social i, si escau, davant l’Agència Tributària de Catalunya, els
corresponents certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social si l’import
de la subvenció sol·licitada/atorgada és superior a 3.000 €.
 L’entitat pot ser beneficiària de la subvenció perquè no està inclosa en cap motiu d’exclusió de l’article 13
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 L’entitat no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències condemnatòries en
matèria d’igualtat de gènere, d’acord amb la Llei 17/2015.

 Es compromet a fer constar en tota la publicitat i documentació que generi l’activitat subvencionada
“AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ”.
 Es compromet a declarar i comunicar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà les subvencions
obtingudes per a la mateixa finalitat per la qual se sol·licita la subvenció, així com qualsevol altra aportació.
 Es compromet a comunicar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà qualsevol modificació i/o alteració del
programa presentat.
 Es compromet a reintegrar la subvenció rebuda si no es compleixen els requisits de justificació
establerts anteriorment.

La Bisbal d’Empordà ,

de

de

Signatura del/la sol·licitant

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
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ANNEX 1

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les propostes presentades tindran un barem màxim de 100 punts. Caldrà un mínim de 40 punts per
obtenir la subvenció.
Els criteris que, amb caràcter general, es tindran en compte seran els següents:
a) Temàtica / Objectius = fins a 40 punts
•
•
•
•
•

Adequació als objectius prioritaris de l’ Àrea d’Acció Social i Ciutadania (publicats a la
pàgina web municipal)
Foment dels valors socials de ciutadania, inclusió social, interculturalitat, participació de
diferents col·lectius.
Caràcter innovador.
Contribució i valor educatiu del projecte/s i la seva capacitat per oferir aquest valor al màxim
nombre d’edats possible.
El grau de concreció del projecte presentat

b) Impacte / Participants / Beneficiaris = fins a 35 punts
•
•
•
•
•
•
•

Afavoriment de relacions socials i personals.
Volum de participants/beneficiaris del projecte amb inclusió de la interculturalitat. No es
valorarà tant el nombre de persones a qui va dirigida, sinó en la qualitat o repercussió sobre
les persones que en gaudeixin.
Compromís d’assumir el cost anual d’algun dels beneficiaris de l’entitat amb dificultats
socioeconòmiques.
Organització conjunta amb d’altres entitats.
Capacitat del/s projecte/s per aglutinar el màxim nombre d’inquietuds, sensibilitats i
interessos (dels beneficiaris).
Continuïtat de la programació i/o activitat.
Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius dels projectes i/o
activitats als quals es destinarà la subvenció.

c) Pressupost / Costos = fins a 25 punts
•
•
•
•

Capacitat de finançament propi i d’obtenció d’altres fonts de finançament.
Destinació de la subvenció.
Grau de relació entre el cost total i les característiques del projecte (realisme i adaptació).
Nivell de racionalització de la despesa.
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ANNEX 2

Previsió d'ingressos (amb IVA inclòs)
Especifiqueu els recursos propis, les subvencions d'altres administracions, les aportacions dels associats, els
ingressos que generen les activitats...

Concepte

Import

Subvenció sol·licitada a l’Ajuntament

Total

0

Previsió de despeses (amb IVA inclòs)
Especifiqueu totes les despeses que generen les activitats i la pròpia entitat, material, contractacions,
personal, assegurances, manteniment...

Concepte

Import

Total

Número de compte de l’entitat

0

IBAN

L'entitat es compromet a assumir el cost econòmic2 d'algun/s del/s seu/s socis en situació de fragilitat
econòmica:
NO
2

SÍ

Nre. socis

Quotes d'associat/da, despeses derivades de la participació en activitats...
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