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DOCUMENT D’ADHESIÓ
Activitats extraescolars curs 2020/2021
Entitat organitzadora
SUB-073

DADES DEL REPRESENTANT
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Càrrec

DADES DE L’ENTITAT/ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR/AMPA
Nom

Núm. Reg. municipal d’entitats

NIF/NIE/Passaport

NOTIFICACIONS
De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les
administracions públiques declaro conèixer que l’únic mitjà per relacionar-me amb l’administració és per mitjans
electrònics
(imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil), a la meva bústia electrònica accessible des de
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Els avisos de les notificacions electròniques es practicaran als mitjans següents:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

DECLARO
Que l’entitat compleix tots els requisits exigits i es compromet a desenvolupar les funcions que li són atribuïdes com a
Entitat Organitzadora a les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals amb finalitat de caràcter social.
Que conec que la presentació d’aquesta sol·licitud comportarà l’autorització a l’Ajuntament per obtenir totes aquelles
dades que siguin necessàries d’altres administracions, de conformitat amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i amb el contingut de les bases reguladores.
ADJUNTO a aquest document d’adhesió les dades bancàries de l’entitat que represento.

EXPOSO I SOL·LICITO
L’adhesió al Programa d’ajuts individuals per a activitats extraescolars curs 2020/2021.

DATA I SIGNATURA
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

(Signatura)

SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
|Pl. de la vila, 1 – 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 933 790 050.www.elprat.cat.NIF P0816800G

Continua al darrere
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RELACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2020/2021
Activitat

Edats a qui va dirigida

Import per temporada

PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/da i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Esborrar
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