SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E A
PARTICIPACIÓN CIDADÁ, ANO 2022
ANEXO I: SOLICITUDE
1.- DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE, DESIGNACIÓN DO REPRESENTANTE LEGAL E DATOS DE NOTIFICACIÓN
NOME:
CIF:
ENDEREZO:

CP:

LOCALIDADE:

TFNO:

CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE:

NIF:

Como representante da entidade solicitante ,EXPOÑO:
Que coñezo as bases reguladoras da convocatoria do 2022 de “Subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá” e, a tal efecto:
DECLARO:
Que REÚNO os requisitos esixidos para concorrer á presente convocatoria e ACEPTO (excepto oposición expresa á consulta dos
datos indicados no Anexo VI) as actuacións de comprobación e seguimento que se leven a cabo polo servizo de Participación Cidadá
para a tramitación do presente procedemento de acordo co disposto nas bases da convocatoria.
Que ACEPTO o emprego do correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados para o envío de avisos de posta a disposición das
notificacións electrónicas:
DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO MÓBIL:
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2.- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos persoais facilitados neste procedemento (Anexos I a XIII), indispensables para a xestión da convocatoria, incorporase a un ficheiro para os
exclusivos efectos de xestionar adecuadamente o procedemento correspondente a convocatoria do ano 2022.
O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos. A lexitimación do tratamento dos datos está baseada no consentimento expreso das
persoas interesadas en participar na convocatoria.
O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do Programa, incluído o prazo de prescrición a efectos de
posibles responsabilidades derivadas da actividade ou do dito tratamento.
Os datos poderán ser cedidos a outras Administracións públicas cando sexa necesario para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun
mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de
comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como
opoñerse á toma de decisión individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano
responsable do ficheiro. Así mesmo, teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org.
3.- DATOS BANCARIOS
TITULAR DA CONTA:
BANCO:
NÚMERO DE CONTA
IBAN

Entidade

Sucursal

D.C.

Número de Conta
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4.- SOLICITO:
A concesión da subvención para o fomento de asociacionismo e a participación cidadá de acordo co especificado nas bases reguladoras da convocatoria
PROGRAMA
Programa I:

CUSTE DO PROXECTO

IMPORTE SOLICITADO

0,00 €

0,00 €

Gastos de mantemento e funcionamento das entidades veciñais

Programa II: Gastos de mantemento de entidades veciñais que carezan de locais
municipais en réxime de cesión ou en outras condicións de uso gratuítas

Programa III: Gastos en investimento. Equipamento.
Programa IV: Gastos en investimento. Obras e adquisición de Inmobles
TOTAIS
5.- DATOS DO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS
Número de inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións:
Ano de constitución da asociación:
Número de socios actuais:
Xunta Directiva Actual
Nome Presidente/a:

NIF:

Nome Secretario/a:

NIF:

Nome Tesoureiro/a:

NIF:
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6.- TITULARIDADE DO LOCAL DA ENTIDADE. ALUGUEIRO, AUTORIZACIÓNS , FOTOGRAFÍAS E ORZAMENTO DAS OBRAS
Privada
Pública
Propiedade privada da entidade

Propiedade do Concello de Vigo

Alugueiro
Cedido por outros entes privados:

Cedido por outros entes públicos:

Outros supostos:

Outros supostos:

A entidade peticionaria solicita a autorización ou conformidade da Concellería de Participación Cidadá, para, previa a preceptiva licenza municipal
ou oportuna comunicación previa, acometer obras de reforma ou mellora no local social de titularidade municipal que ocupa en réxime de cesión.
No suposto de locais cedidos por outros entes públicos ou privados, preséntase a autorización expresa para realizar as obras obxecto de subvención
No suposto de locais alugados, presentase:

Copia do contrato

Reportaxe fotográfica do/s espazo/s obxecto das obras:

No suposto de obras, a correspondente autorización expresa do propietario

Antes das obras

Despois das obras (no suposto de estar xa executadas)

Orzamento da obra redactado pola empresa executora das obras, no que deberá reflectirse o importe da actuación por conceptos,
desagregando, en todo caso, traballos, materiais e man de obra.
Dito orzamento deberá axustarse ao presentado na Xerencia Municipal de Urbanismo no expediente de comunicación previa ou
licenza urbanística e que deberá ser acreditado no momento de xustificación da subvención outorgada.
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7.- XESTIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA DA ENTIDADE NO ANO 2021
Gastos e ingresos da entidade

Importe

Orzamento de gastos do ano 2021
Orzamento de ingresos de ano 2021
Saldo final (31/12/2021)

8.- Sistemas de información, comunicación e publicidade (de obrigatorio cumprimento acreditar a publicidade dos proxectos realizados coa
colaboración do Concello de Vigo)
Folletos

Carteis

Inserción en prensa

Outros:.

9.- NIVEL DE COOPERACIÓN: a entidade coordinou proxectos con outras entidades nos 5 últimos anos?
Entidades

10. SINATURA DIXITAL DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Accións

Si

Non

