
DOC  01

SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
D’AJUT ECONÒMIC A LES AMPA DELS CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS D’EDUCACIÓ 
OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT  I CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL DE FORA DEL MUNICIPI, 
DINS DEL PLA REINICIEM SANT JOAN DESPÍ 

  

1.  Dades identificatives 

Nom de l’entitat        CIF 
 

Domicili          Població    Codi postal 
 

Telèfon (a l’efecte de notificació)   Correu electrònic (a l’efecte de notificació) 
 

   
Nom i cognoms (persona sol.licitant)     DNI 
 

Càrrec que ocupa a l’entitat       Telèfon 
 

Nom i Cognoms del titular 
 

Entitat bancària   Número de compte -IBAN 
 
 
Quota AMPA curs escolar 2020-2021 
 
Nombre de famílies sòcies de Sant Joan Despí al centre  

Subvenció sol.licitada 

A.-Nombre de families sòcies de Sant Joan Despí per 10 euros 
 
B.- Despesa bancària en cas de devolució 
 
TOTAL ( A+B) 
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2. Declaració responsable

a) Sota la seva responsabilitat que l’AMPA a la qual representa reuneix els requisits per a ser
beneficiària de subvencions públiques previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003 de 18 de
novembre, General de Subvencions.

b) Que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir
aquest compliment durant el període de temps inherent a aquesta qualitat de beneficiari.

c) Que es compromet a destinar la quantitat atorgada pel objectiu i finalitat de la subvenció.

d) Que totes les dades son correctes.

3. Documentació que s'adjunta

Llistat amb les dades de les famílies que compleixen els requisits d’aquesta subvenció (nom i 
cognoms del alumne, nom , cognoms i DNI del soci de l’AMPA) 

CIF de l’entitat 

Full de sol.licitud de transferència bàncaria (SEPA), en el cas que sigui un nou número de compte. 

Lloc i data 
Signatura 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.- 
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament: Gestió de les subvencions 
extraordinàries a la mobilitat jove. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les 
dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan 
Despí. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.

http://www.sjdespi.cat
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