MODEL-1 IMPRÈS FAMÍLIA.
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A LA INCLUSIÓ ESPORTIVA D’INFANTS I
JOVES AMB POCS RECURSOS O RISC SOCIAL. ANY 2020.
Nom i cognoms del Pare, Mare o Tutor/a legal:
DNI/NIE

Població i codi postal

Domicili

Núm.

Pis

Adreça electrònica

Porta

Telèfon

EXPOSO:
Que estic informat i sóc coneixedor de la convocatòria d’ajuts per a la inclusió esportiva per a l’any
2020, aprovada pel Ple Municipal i compleixo amb els requisits de l’esmentada convocatòria *.
Que els membres que formen part del meu nucli familiar de convivència, i consten empadronats al
municipi de Manresa, són els següents:
NIF/DNI

Parentiu amb relació al
sol·licitant

NOM I COGNOMS

FIRMA

1
2

3

4

5

6

7

Que les persones signants que consten en l’esmentat nucli familiar autoritzen a l’Ajuntament de Manresa a consultar les
dades de caràcter tributari o econòmic legalment pertinents a l’Agència Estatal d’Administració Tributària per comprovar el
nivell d’ingressos del nucli familiar en aquesta convocatòria i posteriors.

Que s’adjunta fotocòpia del DNI de cada membre de la família (**)
Que s’adjunta fotocòpia del llibre o llibres de família (**)
(**) només s’haurà d’aportar en cas que aquest ajuntament no disposi del corresponent estudi econòmic i/o
documentació aportada per convocatòries prèvies
(*) Per accedir a la convocatòria el nivell d’ingressos del nucli familiar no pot superar el barem de renda anual fixat
en el quadre següent:
7 o més
1 persona
2 persones 3 persones 4 persones
5 persones
6 persones
persones
Tram D

16.625,00

21.612,50

26.600,00

31.587,50

36.575,00

41.562,50

46.550,00
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RESPONSABLEMENT:
• Em faig responsable de la veracitat de les dades manifestades i formulo aquesta declaració
responsable, d’acord amb l’article 35 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, sota la meva
responsabilitat, facultant a l’Ajuntament de Manresa per a verificar la conformitat de les
dades que s’hi contenen.
• Autoritzo al club esportiu o entitat ................................................................................
............................................. a donar trasllat d’aquesta sol·licitud a l’Ajuntament de Manresa.

DEMANO:
Se’ns concedeixi l’ajuda individualitzada d’ajuts a la inclusió esportiva de l’any 2020 per als
menors que es relacionen a continuació:
Nom i Cognoms

Data naixement

Centre/club on l’esportista està inscrit

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia del Drets Digitals i del
Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, el/la sotasignant autoritza al tractament
automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció d’Esports de la convocatòria de subvencions
destinades a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves
amb pocs recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques esportives per la temporada esportiva 2020/21.
Aquestes dades són bàsiques per conèixer l’estat familiar i econòmic de les persones i determinar així la possibilitat de
beneficiar-se dels ajuts i participar de les activitats esportives de la temporada esportiva 2020/21. Així mateix, el/la
sotasignant podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del tractament, i portabilitat, en
els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament a l’adreça Plaça Major, 1, de
Manresa, o amb instància general a la Seu Electrònica o mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat

Manresa, a ........ de................. de 2020
Signatura:

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
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