AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Model de sol·licitud Beca esportiva 2015
SOL·LICITUD DE BECA ESPORTIVA
1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms
Domicili

DNI

Localitat
Telèfon
Correu electrònic

CP
Mòbil

2. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms
Com a

DNI

3. NIVELL I CATEGORIA A LA QUAL PARTICIPA L’ESPORTISTA
Categoria
Nivell
Comarcal
Autonòmic
Estatal
Internacional
4. TRANSPORT I DISTÀNCIA
Destí
Transport
Propi
Públic

Necessitat d’altres
Altres

5. DIES D’ENTRENAMENT I/O COMPETICIÓ
Dies setmanals
Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui):
Pressupost de despeses (Annex 1).
Fotocòpia DNI.
Fotocòpia compulsada Llicència federativa de la temporada en vigor.
Currículum esportiu.
Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció (Annex 2).
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d’acord amb l’art
13 L. 38/2003 G.S. (Annex 3).
Declaració responsable on es relacionin les ajudes econòmiques rebudes
d’organismes/entitats públiques i/o privades, durant l’any anterior (Annex 4).
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D’acord amb l’establert en el punt 3 de la disposició addicional 18ª de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment
Administratiu Comú, amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo
expressament l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per tal que obtingui de forma
directa l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
ACCEPTO

A

NO ACCEPTO

,a

de

de 2015

Signatura del sol·licitant o representant legal i
segell

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat interessada que les dades
facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i
cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.
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ANNEX 1
PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL
ES SOL·LICITA LA BECA
1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms
Domicili
Localitat
Telèfon
Correu electrònic

DNI
CP
Mòbil

IMPORT (€)

2. PREVISIÓ DE DESPESES

TOTAL
Faig constar expressament que tota la informació especificada en aquest imprès és
verídica i d'aquesta manera contrec l'obligació de complir amb totes les condicions que
s’especifiquen en la convocatòria de les beques esportives.
La presentació de la sol·licitud de la beca per part de l’interessat, comporta
l’autorització a l’òrgan instructor per recavar els certificats a emetre per l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i
per Hisenda, relatius al fet de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i
de Seguretat Social, i de no ser deutor d’Hisenda per deutes vençuts, liquides i
exigibles.
A

,a

de

de 2015
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ANNEX 2 - DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS.
Dades del titular
NIF

Nom i Cognoms

Adreça

Codi Postal

Població

Dades de compte de càrrec/Abonament
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

IBAN

Codi entitat

Oficina núm.

D.C

C. Corrent o llibreta d’estalvi

Adreça

Codi Postal

Població
Signatura i segell de l’ entitat

Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al
meu nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 2015
Signatura del titular
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ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms del
sol.licitant o representant
legal.

DNI

DECLARA sota la seva responsabilitat:
1. Que el sol.licitant / representant legal reuneix els requisits, per a ser beneficiàri,
previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de
Subvencions, i que són els següents:
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en
qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a
intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense
que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del
concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats
mercantils o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones
jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa
o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es
determini reglamentàriament.
f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament
com a paradís fiscal.
g) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003,
General de Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus
membres en cap dels supòsits relacionats a les lletres a) a h).
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Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició
previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del Dret d’Associació.
k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del
disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució
ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent
registre.
l) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que
siguin continuació o es derivin, per transformació, fusió o successió, d’altres
empreses que hagin estat objecte de les esmentades prohibicions.
j)

I, perquè així consti, signo la present a

a

de

de 2015

(Signatura del sol·licitant o representant legal i
segell)
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ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSIBLE DE LES AJUDES ECONÒMIQUES REBUDES
D’ORGANISMES/ENTITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES DURANT L’ANY ANTERIOR

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms del
sol.licitant o representant
legal.

DNI

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Que durant l’any 2014 s’han rebut d’organismes, entitats públiques i/o privades les
ajudes següents:
Descripció

Import

Que durant l’any 2014 NO s’han rebut d’organismes, entitats públiques i/o privades ajuts
de cap tipus.
A
,a

de

de 2015

Signatura del sol·licitant o representant legal
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