ANNEX 2 Bis

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT, DE L’ACTIVITAT o PROJECTE concret / DE L’ACTIVITAT A DESENVOLUPAR
DURANT L’ANY 2020 I PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES
A omplir únicament en el cas de sol·licituds de subvenció destinades al funcionament general de l’entitat o
d’import inferior a 3.000,00 €, ja que no hauran d’omplir el Document Annex 3
1. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT
Trajectòria, objectius, col·lectiu al qual s’adreça i valors en els quals se sustenta la seva activitat,
Any de fundació:

Anys d’activitat:

Objectius i col·lectiu al qual s’adreça:

2. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT o PROJECTE concret / DE L’ACTIVITAT A DESENVOLUPAR DURANT L’ANY
2020 (o temporada/curs 2019-20)
Justificació de la necessitat de l’activitat o projecte concret o de la previsió d’activitats a desenvolupar durant l’any, actors
que hi intervenen, destinataris, valors que promou, voluntat de permanència en el temps, objectius...
(En el cas dels clubs esportius cal especificar detalladament les fitxes federatives i les no federatives per a cada
categoria/edats i esportistes que no competeixen)
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3. PRESSUPOST ANY 2020 (o temporada/curs 2019-20)
DESPESES PREVISTES
A. Recursos humans (Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual)

€

B. Lloguer (de materials, infraestructures, etc)

€

C. Subministraments (llum, aigua, gas, etc)

€

D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria)

€

E. Manteniment d’edificis i/o instal·lacions

€

F. Adquisició de material fungible (d’oficina, etc)

€

G. Transport - Missatgeria

€

H. Publicitat i propaganda

€

I.

Assegurances

€

J.

Allotjament i dietes

€

K. Viatges i desplaçaments

€

L. Treballs realitzats per a empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el
projecte)

€

M. Altres despeses (no incloses als apartats anteriors)

€
Total de despeses previstes

€

INGRESSOS PREVISTOS
A. Subvenció municipal (import sol·licitat)

€

B. Subvencions d’altres administracions

€

C. Subvencions d’ens privats

€

D. Recursos propis de l’entitat

€

E. Taquillatge

€

F. Quotes d’inscripció

€

G. Venda de productes

€

H. Publicitat i/o esponsorització

€

I.

€

Altres ingressos

Tordera,
de/d’
Signatura del representant legal,

Total d’ingressos previstos

€

Balanç final (Ingressos menys despeses)

€

de
Segell de l’entitat,

 Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al full adjunt.
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 2
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:
Termini de conservació:

Base jurídica del tractament:

Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de les bases específiques
reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per l’Ajuntament de Tordera a projectes i activitats d’utilitat pública o d’interès
social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l’any 2020.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció
de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la
seva web o per mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament
de
Tordera
https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185
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