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SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA
ACCEPTACIÓ DE L’AJUT (ANNEX 3)

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

Adreça

Telèfon

Adreça
electrònica

Acceptació de l’ajut al foment de la creació artística del projecte
										

d’acord amb les bases i la convocatòria.

Manifestació de la viabilitat econòmica del projecte amb l’atorgament de l’ajut per valor de
Que es destinarà una part de la subvenció, concretament

euros

euros al propi procés creatiu d’acord amb

l’article 5.4 de les bases.

* Tots els camps s’han d’emplenar obligatòriament
La participació en aquesta convocatòria pública comporta que s’accepta rebre únicament per mitjans electrònics, les notificacions
que es derivin del procediment

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

