
tractades 
és 
de 

a 
www.vilanova.cat. 

portabilitat 
Plaça 
amb 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

TOC, regidoria d'Infància i Joventut      c/ de Sant Sebastià, 11      08800 Vilanova i la Geltrú 


	Nom de lentitat: 
	CIF: 
	Correu electrònic: 
	Telèfon: 
	Valoració Estiu 2020: Assabentats que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha atorgat subvenció a participants de la nostra activitat d’educació del lleure de l’estiu 2020, organitzada per l’entitat que represento, adjuntem a aquesta sol·licitud la relació que confirma l’assistència regular a l’activitat dels infants, adolescents i joves que han estat subvencionats. El que comunico, tal com s’especifica a les Bases reguladores de les subvencions, als efectes de sol·licitar el cobrament del 40% restant de l’import de les subvencions abans esmentades. Així mateix, adjunto com a JUSTIFICANT, la documentació següent: 
	Text2: 
	0: SOL·LICITUD DE COBRAMENT DE LES SUBVENCIONS
	1: Entitats col·laboradores Estiu 2020

	Text3: 
	0: 
	0: Nom de l'entitat:
	1: CIF:
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	Dades_entitat: 
	1: Adreça a efectes de notificacions (omplir en cas que sigui diferent de les dades de l'entitat)
	0: 
	0: DADES DE L'ENTITAT
	1: 
	0: Sol·licito i exposo:
	1: Avís legal:
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	CP: 
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	0: 
	1: 

	Text4: 
	0: Certificat signat per la persona responsable de l’entitat (i membre de la junta: president/a, secretari/a o tresorer/a) amb la relació dels i les participants que han rebut la subvenció i que han assistit a l’activitat subvencionada de forma regular.
	1: “He rebut” signat pel pare/mare o tutor/a legal de cada participant conforme és coneixedor/a de l’import concedit per a l’activitat subvencionada i autoritzant que aquest import es farà efectiu a l’entitat col·laboradora.
	2: Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament (en cas de no haver-la presentat anteriorment, o haver d’actualitzar les dades de l’entitat)
	3: Valoració Estiu 2020

	Fecha6_af_date: 
	Text5: 
	0: Vilanova i la Geltrú
	1: Signatura i segell

	Text7: D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud i l’activitat subvencionada sol·licitada. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és una obligació legal derivada de les Bases reguladores de les subvencions destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats d’educació en el lleure a l’estiu. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat .
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