SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

SOL·LICITUD DE DISPOSICIÓ DEL ROMANENTS PER A DESTINAR-LOS A
UNA NOVA ACTUACIÓ
Línia de subvenció: PAM

ANY:

PROGRAMA D'INVERSIONS

Dades d’identificació de l’ens sol·licitant
Nom de l’ens
Adreça electrònica de contacte

Persona de contacte

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I D’ALTRES
REQUISITS EXIGITS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
Declaro de manera expressa i responsable
Que l'ens
en la data que s’indica, es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del reglament de
l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Que l'ens
compleix els altres requisits exigits a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció
que se sol·licita.
La Diputació de Tarragona pot sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de
la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del compliment
dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció que se sol·licita de
conformitat amb l'article 28 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. En cas contrari, l'Ens Local haurà de manifestar la
seva oposició expresa i aportar els documents que acreditin que es troben al corrent de les
seves obligacions.
D’acord amb les bases reguladores del Pla d’Acció Municipal:
EXPOSO:
Que en data
aquest ajuntament ha rebut la notificació del darrer acord de
pagament de la subvenció concedida del PAM
, per al finançament de l’actuació
anomenada
. La diferència entre
l’import concedit i l’import pagat de la subvenció produeix un romanent per import
de
.
SOL•LICITO:
Destinar aquest romanent a una nova actuació que es relaciona a continuació:
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Tipus d’actuació (marqueu la casella que correspongui)

Esborrar

Obra de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació.
La despesa és imputable al capítol 6, té una vida útil superior a 5 anys i té reflex
en un dels grups de programes de la base 7.1.1 de les bases reguladores
de la subvenció. Finançament màxim del 95%.
La despesa és imputable al capítol 6 en un grup de programa diferent als
enumerats en la base 7.1.1 de les bases reguladores de la subvenció. Finançament
màxim del 90%.
Adquisició de béns inventariables, per compra-venda o expropiació forçosa, sempre
que afectin una obra o servei municipal o es destinin a la promoció o foment d’activitats.
La despesa és imputable al capítol 6 de l'estat de despeses, té una vida útil superior a 5
anys i té reflex en un dels grups de programes de la base 7.1.1 de les
bases reguladores de la subvenció. Finançament màxim del 95%.
La despesa és imputable al capítol 6
diferent als enumerats en la base 7.1.1
de la subvenció. Finançament màxim del 90%.

en un grup de programa
de les bases reguladores

Denominació

L’actuació sol·licitada no és cap dels supòsits exclosos a les bases.
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Memòria explicativa de l’actuació:

Import total de l'actuació (IVA INCLÒS):

Previsió de finançament de l’actuació
Import

Descripció del finançament
Recursos propis
Subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona
Altres subvencions:

(Indiqueu el tipus de subvenció i l’Administració que la concedeix )

1)
2)
3)
Altres aportacions:
Import total

0,00 €

subvenció sol·licitada:

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Pere Martell, 2. 43001 Tarragona / Passeig de Sant Antoni 100. 43003 Tarragona /
Carrer Montcada 32 (Palau Climent). 43500 Tortosa
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en
relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Gestió de subvencions.
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100 43003, Tarragona. Telèfon 977 296 600 / Seu electrònica: https://
seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296 603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds de subvencions, premis i ajuts adreçades a la Diputació de Tarragona.
Legitimació del tractament: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal.
Destinataris dades: Publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la
limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació tant davant l’Autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
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