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SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA
SOL·LICITUD D’AJUT PER AL FOMENT DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA (ANNEX 1)

DADES DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL COL·LECTIU SOL·LICITANT
Cognoms i nom
DNI

Adreça

Telèfon

Adreça
electrònica

INFORMACIÓ DE LA PERSONA O COL·LECTIU SOL·LICITANT
Vinculació de l’artista o artistes amb el municipi de Sant Just Desvern:
Empadronament a Sant Just Desvern (es comprovarà al Padró Municipal d’Habitants)
Altres vinculacions (especificar quina: procedència, treballa al municipi,...)

INFORMACIÓ DEL PROJECTE (OBLIGATORI ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)

Títol del projecte/obra/creació

Relat o carta de presentació de la proposta artística on s’indiqui quina és la motivació pel projecte, eix temàtic i una exposició
d’aspectes a tenir en compte a l’hora de la valoració (mínim 400 paraules, podeu ampliar la informació en un arxiu adjunt).
Esbós del treball que es vol realitzar en format electrònic (TIF, JPG, PDF, ...)
Pla de comunicació i difusió del projecte/obra/creació
Detall del pressupost del projecte/obra/creació (concepte, import i d’altra informació necessària )

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
Currículum que inclogui la formació acadèmica i experiència professional
Relació de possibles enllaços web de l’obra realitzada amb anterioritat per la persona/es sol·licitants.

Altre material documental que complementi l’esbós de la proposta del treball a realitzar: simulació en 3D, maqueta i altres
documents que es considerin importants per a una bona interpretació del projecte.

AIXÍ MATEIX MANIFESTO QUE
Compleixo tots el requisits i condicions indicats a la Convocatòria de Foment a la Creació artística
El projecte presentat és original i inèdit i no està executat.
No s’ha rebut cap altre ajut pel mateix concepte i que, en cas de rebre’l es comunicarà en un termini de 10 dies a l’Ajuntament
(en cas contrari ompliu el model disponible com annex 2 d’aquesta sol·licitud)
Estic al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que, en tot cas, autoritzo a l’Ajuntament de Sant Just
Desvern, a demanar els certificats corresponents a l’Agència Tributària.

DOCUMENTACIÓ GENERAL A APORTAR
DNI, CIF o NIE de la persona sol·icitant
* Tots els camps s’han d’emplenar obligatòriament
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de prestacions
deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència,
comporten la resolució desfavorable de la sol·licitud sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la resolució si es coneixen
amb posterioritat a la concessió.

Signatura

Sant Just Desvern,

de/d’

de

ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
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 realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació 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.
PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei orgànica 3/ 2018 us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Sant Just Desvern amb la finalitat
de fer constar la recepció de la vostra petició, la finalitat de la qual està legitimada en els articles 16 de la Llei 39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres
dades només seran cedides al servei municipal que hagi de gestionar la vostra petició. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir
amb la finalitat per a la qual s’han recollit. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com els altres drets sobre aquestes, adreçant-vos
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a l’Ajuntament. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de de dades a https://santjust.
net/static/protecciodades.pdf

