Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana (2018)

Annex 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER DUR A TERME ACTIVITATS O PROJECTES DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2018

1. Dades de l’entitat sol·licitant
Entitat:
NIF:
Domicili (a l’efecte de notificacions)
Carrer o plaça:
Localitat:

CP:

Telèfon de la persona de contacte:

Adreça electrònica:

2. Dades de la persona representant legal / de la persona autoritzada
Nom i llinatges:
NIF/NIE:
Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:
Telèfon mòbil o fix:

Adreça electrònica:

3. Dades bàsiques del projecte
Denominació:
Línia per a la qual se
sol·licita la
subvenció:

1. Projectes de participació d’entitats d’administració local
2. Projectes de participació d’entitats sense ànim de lucre

Descripció breu del projecte:

Despesa total del projecte amb IVA:
Despesa total del projecte sense IVA:

€
Import sol·licitat:
€

€

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana (2018)

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Marcau amb una «X» les caselles corresponents.



1. Model de sol·licitud (annex 1).



2. Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF de la persona
representant legal o de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.



3. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de la persona representant legal en
virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud i, si escau, acreditació de
l’autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona diferent.



4. Declaració responsable de la persona representant legal de l’entitat sol·licitant o de
la persona autoritzada, davant l’autoritat administrativa (annex 2).



5. Projecte i pressupost (sense IVA i equilibrat) signat per la persona representant legal de
l’entitat sol·licitant. En aquest document, s’hi s’han de reflectir i desenvolupar les dades
necessàries per poder avaluar els aspectes que s’esmenten en els criteris d’avaluació
corresponents en la base dotzena (vegeu el model de l’annex 3).



6. Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent en què s’ha d’ingressar
l’import de la subvenció (annex 4).



7. En el cas que l’entitat sol·licitant no autoritzi el Consell de Mallorca a sol·licitar els
certificats telemàtics de l’AEAT i de la Seguretat Social, s’ha d’adjuntar l’annex 5 de
denegació expressa de l’autorització. A més, l’entitat sol·licitant ha de presentar els
corresponents certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.



8. Documentació acreditativa de la col·laboració amb altres entitats sense lucre.

Nota: Atès el procediment de concessió de subvencions d’aquesta convocatòria, mitjançant
concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació ressenyada, en especial
el projecte i el pressupost, es presenti de manera acurada a fi de tenir tota la informació
necessària per seleccionar les entitats beneficiàries.
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CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informam que:
1.

Les dades que contingui la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunti o
la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporen en un
fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del
qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix, per una banda, per
concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per assolir els objectius i
les finalitats recollits en la base primera i, per l’altra, si n’és el cas, per dur a terme la
tramitació dels expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides
en la normativa de subvencions.

2.

Aquestes dades està previst que se cedeixin per fer les publicacions previstes en la
convocatòria (BOIB, tauler d’edictes del Consell de Mallorca i pàgina web del
Consell de Mallorca www.conselldemallorca.net), segons el que preveuen els articles
18 de la Llei 38/2003 i el 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; a les
persones interessades en els termes prevists en la Llei 30/1992; i a la Intervenció
General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, bàsica de subvencions.

3.

L’òrgan administratiu davant el qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, de
rectificació, de cancel·lació, d’oposició i els altres que reconegui la llei orgànica
esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Participació Ciutadana i
Presidència del Consell de Mallorca (carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma).

................................................................., .......... d ............................... de 2018
(Signatura)

(Nom i llinatges de la persona representant o autoritzada)

DIRECCIÓ INSULAR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
CONSELL DE MALLORCA
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Annex 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL O PERSONA
AUTORITZADA

(Nom i llinatges) ....................................................................................................................,
amb NIF ................................, com a (càrrec que ocupa en l’entitat) ..................................,
en representació de l’entitat sol·licitant,
DECLAR sota la meva responsabilitat:
1. Que accept les bases de la Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o
projectes de participació ciutadana per a l’any 2018.
2. Que adjunt la documentació exigida en la convocatòria i que em compromet, en
qualsevol cas, a aportar la documentació acreditativa dins el termini i en la forma
escaient en què sigui requerida per l’òrgan gestor.
3. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que
l’acompanyen són certes.
4. Que en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del
projecte, d’acord amb l’article 39.1.2).g) de l’Ordenança general de subvencions del
Consell de Mallorca:
No recuperaré ni compensaré l’IVA suportat de la despesa subvencionable.
Sí recuperaré i/o compensaré l’IVA suportat de la despesa subvencionable.
5. Que l’entitat no incorr en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions
establerts en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de
Mallorca.
6. Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol (BOE de 22
d’agost de 2016), d’igualtat de dones i homes, l’entitat que represent
No

Sí

ha estat sancionada o condemnada en els darrers tres anys per haver exercit o
tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de
gènere, sancionada per una resolució administrativa ferma o per una sentència
judicial ferma.
7. Que la quantia de les subvencions, conjuntament amb altres fonts de finançament
específiques d’aquest projecte, no supera el cost total del projecte.
8. Que, d’acord amb el que disposa l’article 10.4 de l’Ordenança general de
subvencions del Consell de Mallorca, l’entitat que represent està al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el Consell
de Mallorca.
9. Que, pel que fa al projecte o als projectes objecte de la sol·licitud, l’entitat:
No ha demanat ni ha rebut cap altre suport, ajut o subvenció per al projecte
presentat.
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Ha demanat o ha rebut per al projecte els ajuts o les subvencions que es detallen
a continuació:
Entitat subvencionadora: .........................................................................................
Import de l’ajut o de la subvenció: ..........................................................................
Marcau amb una «X» la casella corresponent:

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

Entitat subvencionadora: .........................................................................................
Import de l’ajut o de la subvenció: ..........................................................................
Marcau amb una «X» la casella corresponent:

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

10. Que pel que fa al projecte objecte de la sol·licitud:
No es preveuen ingressos derivats de l’execució del projecte (vendes, entrades, etc.)
o l’obtenció d’altres recursos per finançar el projecte.
Els ingressos que es preveuen obtenir de l’execució del projecte o d’altres recursos
per finançar el projecte són els següents:
Tipus d’ingressos

Import
€
€
€
€

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la inexactitud o falsedat
d’aquesta declaració responsable és motiu d’exclusió de la persona que fa la sol·licitud de subvenció, així
com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sense
perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions que corresponguin i d’exigir les responsabilitats de
qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la
declaració.
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o
l’incompliment dels requisits exigibles d’acord amb la legislació vigent per obtenir la subvenció,
determinarà el reintegrament de la subvenció, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que li puguin ser exigides.

................................................................., .......... d ............................... de 2018
La persona representant legal o persona
autoritzada de l’entitat sol·licitant

N’he pres nota.
El secretari tècnic del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència

(signatura)

(signatura)

(nom i llinatges)

Jaume Sabater Malondra
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Annex 4
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

Dades de la persona perceptora:
NIF PERCEPTOR/PERCEPTORA

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA
LOCALITAT
TELÈFON

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

FAX

Dades bancàries:
ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL

IBAN

BANC

OFICINA

BIC

NÚM. DE COMPTE

Sota la meva responsabilitat declar que aquestes dades corresponen a la llibreta o al
compte corrent obert a nom meu.
CERTIFICAT DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT BANCÀRIA
Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina.

La direcció / La persona delegada

Palma, ........., d ........................ de 2018

La persona perceptora

Signatura: ..........................
(segell de l’entitat bancària)
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers
propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, de
rectificació, de cancel·lació, d’oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del
Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació.

