Subvencions esportistes d’elit no professionals

Annex 1

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ESPORTISTES D’ÈLIT
Temporada 2017/18
1. DADES GENERALS DEL SOL·LICITANT
Cognoms i Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Província

Data Naixement

Mail

Telèfon

2. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (pare, mare o tutor), si procedeix
Cognoms i Nom
NIF
Adreça

Codi postal

Municipi

Província

Data Naixement

Mail

3. ACTIVITAT ESPORTIVA
Denominació i especialitat (Base 8.2)
Club de pertinència
Millors resultats 2017-2018
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Telèfon
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4. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD (veure detall complet en
l’ordenança reguladora, article 5é):
Historial Esportiu del sol·licitant i certificat federatiu (annex 2)
Pla de treball de la temporada de l’activitat esportiva (inclou nom del club, categoria,
especialitats, objectius, planificació d’entrenaments, calendari competicions, etc.) i pressupost
de l’activitat (cost detallat de les despeses) (annex 3)
Certificat de Tresoreria de l’Ajuntament d’Oliva, de no tenir cap deute amb l’Administració
Municipal.
Certificat d’empadronament, amb indicació de la seua antiguitat
Copia publicació oficial llistat esportistes d’elit
Qualsevol altra informació que facilite el coneixement de la activitat proposada
Documentació Administrativa addicional:
Fotocopia compulsada del DNI.
Fotocopia de la Llicència federativa vigent
Annexos 5,6 i 7
Data límit d’entrega de sol·licituds: 30 DIES NATURALS des del dia següent de la publicació al BOP.
Per qualsevol d’estos procediments:
· Registre d’entrada de l’Ajuntament
· Qualsevol altre mig establert en l’art. 38 de la llei 30/1992 del 26 de novembre (LRJPAC), modificada
per la Llei 4/1999.
SOL·LICITUD i DECLARACIÓ JURADA:
Jo, ____________________________________________________________amb NIF _____________
SOL·LICITE siga admesa la documentació que s’adjunta per a participar en la convocatòria per a la
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS per a ESPORTISTES D’ÈLIT i DECLARE BAIX JURAMENT
que son certes totes les dades aportades en esta sol·licitud, i em compromet a dur a terme l’activitat
projectada, o a la devolució de les quanties percebudes en concepte de subvenció, en cas d’incompliment
de les condicions de la convocatòria, i també complir tots els requisits especificats a la Ordenança
Reguladora aprovada per l’Ajuntament d’Oliva.
En cas que desitgeu rebre les notificacions corresponents via correu electrònic:
Autoritze a l’Ajuntament d’Oliva a enviar a l’adreça de correu electrònic abans assenyalada, les
notificacions que hagen de practicar-me en els expedients en que siga part o puga tindre un interès legítim,
amb plens efectes jurídics com disposa l’article 59.3 de la Llei 30/92 de la LRJPAC.
SI
NO
A Oliva, a

de

El/la Sol·licitant

Signat:...............................

del 20
El representant legal (si procedeix)

Signat:...............................

Protecció de dades personals:
La presentació d’aquesta sol·licitud implica necessàriament el compliment de les dades contingudes en el model de sol·licitud i la documentació complementaria
que fora precisa a requeriment de l’Ajuntament d’Oliva. Es per això que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, vostè presta el seu consentiment a esta cessió i li informem que aquestes dades seran incorporades a un fitxer propietat d’aquest
Ajuntament.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

