Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

Sol·licitud de participació als premis FEM MATARÓ 2022 a l’Ajuntament de Mataró.
Premis adreçats a entitats sense ànim de lucre, per al desenvolupament de projectes
innovadors d’estratègia de ciutat. edició 2019
1. Dades identificatives de l'entitat impulsora (Sol·licitant)
Nom de l'entitat

NIF

Adreça de l'entitat
Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

2. Dades de la persona representant de l'entitat impulsora (Signant de la sol·licitud)
Nom de l'entitat

NIF

Adreça de l'entitat
Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

3. Dades de la persona de contacte durant la tramitació
Nom i cognoms
Càrrec a l'entitat

NIF / NIE
Telèfon

Correu electrònic

NOTIFICACIONS
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant serà aquest
qui les rebrà).
Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica.
En cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta
d’accés a la notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la
seva posada a disposició, d’acord amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques. En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció
sobre notificacions electròniques fent una sol·licitud a través de http://seu.mataro.cat o a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

4. CATEGORIA
Selecciona la categoria dels premis on es presenta la proposta. Recorda que l’entitat impulsora només pot
presentar un sol projecte dirigit a una de les tres categories.
CATEGORIA 1.
Premi a la millor iniciativa innovadora de promoció de ciutat.
CATEGORIA 2.
Premi a la millor iniciativa innovadora de promoció de la sostenibilitat.
CATEGORIA 3.
Premi a la millor iniciativa innovadora de promoció de la igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i
territorial

5. DADES IDENTIFICATIVES DE LA PROPOSTA
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Nom de la proposta:
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6. LLISTAT D'ENTITATS COL·LABORADORES
Les següents entitats hauran d’acreditar la seva participació a través del model 2.
Nom de l'entitat 1

NIF

Nom de l'entitat 2

NIF

Nom de l'entitat 3

NIF

Nom de l'entitat 4

NIF

Nom de l'entitat 5

NIF

Nom de l'entitat 6

NIF

Nom de l'entitat 7

NIF

Nom de l'entitat 8

NIF

Nom de l'entitat 9

NIF

Nom de l'entitat 10

NIF

7.LLISTAT DE COL·LECTIUS, EMPRESES, ADMINISTRACIONS I/O CENTRES DE CONEIXEMENT
QUE ESTABLEIXEN DINÀMIQUES COL·LABORATIVES AMB L’ENTITAT IMPULSORA
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Els següents actors hauran d’acreditar la seva col·laboració a través del model 3.
Nom de l'entitat 1

NIF

Nom de l'entitat 2

NIF

Nom de l'entitat 3

NIF

Nom de l'entitat 4

NIF

Nom de l'entitat 5

NIF

Nom de l'entitat 6

NIF

Nom de l'entitat 7

NIF

Nom de l'entitat 8

NIF

Nom de l'entitat 9

NIF

Nom de l'entitat 10

NIF
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8. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Per tal de poder participar als Premis és obligatori presentar la següent documentació, en dos sobres tancats
diferents.

1. SOBRE 1. Indicant el títol del projecte
Sol·licitud de participació.
Model 1. Declaració responsable de l’entitat impulsora del projecte de no incórrer en cap causa de
prohibició o d'incompatibilitat, així com d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, en els termes previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Model 2. Declaració responsable de cadascuna de les entitats que col·laboren en el projecte indicant el
seu compromís de participació. Així com de no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat,
a més d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, en els termes
previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Model 3. Declaració responsable de col·lectius, empreses, administracions i/o centres de coneixement
que estableixen dinàmiques col·laboratives amb l’entitat impulsora per a tirar endavant el projecte.

2. SOBRE 2. Indicant el títol del projecte
Memòria tècnica i econòmica, basada en el model 4.
Informació o documentació gràfica que es considera pertinent per a ampliar la proposta.

9. AUTORITZACIONS
L’entitat impulsora:

Autoritza a l'Ajuntament de Mataró a:
• Consultar en el Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya les dades de l'entitat.
• Obtenir de manera directa, mitjançant els certificats telemàtics, l''acreditació d'estar al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Denega expressament el seu consentiment perquè l''Ajuntament de Mataró obtingui de forma directa
aquestes dades.

FM1720

Als efectes de l'article 5.1.b) i c) de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que la
sol·licitud ha d'estar complimentada de forma total i obligatòria, i aquesta denegació de l'interessat a autoritzar
l'obtenció de les dades dels apartats anteriors comporta la impossibilitat de tramitar aquesta sol·licitud, a no ser
que el sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquesta sol·licitud tots els documents acreditatius
corresponents.
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10. DADES BANCÀRIES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
El/la sol·licitant autoritza l'Ajuntament de Mataró a ingressar l'import de la subvenció al compte que s'indica a
continuació:
Titular del compte
Nom de l'entitat bancària (Banc o Caixa)
Adreça
Codi Postal

Població

Codi SWIFT o BIC de l'oficina (entre 8 i 11 dígits)
Entitat (4 dígits) / País (2 dígits) / Localitat (2 dígits) / Opcional - Oficina (3 dígits)

Codificació internacional del compte (codi IBAN)
Codi País (4 dígits) /Entitat (4 dígits) /Oficina (4 dígits) /Control (4 dígits) / Núm. compte (8 dígits)
ES

11. DECLARACIONS
L’entitat impulsora SOL·LICITA:
Participar als premis en els termes especificats més amunt, assumeix totes les responsabilitats que es puguin
derivar de la seva realització i
DECLARA:
•

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud, els models i els documents que s’adjunten
corresponen a la realitat.

•

Que no han estat modificats els estatuts, que són en poder de l'Ajuntament

Localitat

Data

Nom i cognoms de la persona representant de l'entitat:
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Signatura de la persona representant
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PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal
que correspongui, L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de
Dades:
Responsable del
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades:
http://mataro.cat/dpo

Finalitat

Gestió de sol·licituds de participació als premis FEM MATARÓ 20/22 a l’Ajuntament de Mataró.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat
de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant
amb el DPO (http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de
les dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat
recollides.
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Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats
esmentades. L’Ajuntament de Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de
protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal.

Agència de Suport i Serveis a les Entitats

Pàgina 5 de 5

