XARXA DE CULTURA DE VALLS

CONVOCATÒRIA D’AJUTS
AL TEIXIT CULTURAL DE VALLS PER AL 2020
DADES DE L’ENTITAT

Nom de l’entitat:_______________________ NIF:______________________
Domicili:________________________________________________________
Municipi:_____________________________ CP: ______________________
Telèfon:______________________________ Fax: ______________________
Adreça electrònica:________________________________________________
Pàgina web: ____________________ Nombre de socis:__________________

DADES DEL/LA REPRESENTANT

Nom i cognoms:_________________________________________________
DNI:__________________________________________________________
Domicili:______________________________ Població: ________________
CP:__________________________________ Telèfon:_________________

SOL·LICITA SUBVENCIÓ

□ Subvenció: ajut al teixit cultural de Valls per al 2020
En cas que demaneu subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat a altres
administracions i entitats públiques o privades, emplenar també aquest quadre.
Institució

Quantitat sol·licitada

Quantitat concedida

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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· Col·laboració de l'entitat en les activitats festives i esdeveniments culturals i
populars de la ciutat? □ Sí □ No
Quines? ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

PROJECTE OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Nom del projecte

Objectius

Descripció

Destinataris
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Lloc de realització

Calendari

Valoració (en cas que s’hagi dut a terme)

L’activitat s’organitza amb altres entitats?
□ Sí
□ No
Amb quines: _____________________________________________________
L’activitat hi participen altres entitats?
□ Sí
□ No
Quines: _________________________________________________________
Nombre de participats en l'activitat: ____________________
Ressò en els mitjans de comunicació _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Utilització de canals 2.0 i eines virtuals? □ Sí □ No
Quines: _________________________________________________________

3

XARXA DE CULTURA DE VALLS
INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE

Pressupost

Ingressos
Concepte

TOTAL

Despeses
Quantitat

Concepte

Quantitat

TOTAL

Cost total del projecte:

Quantitat que se sol·licita a la Xarxa de Cultura de Valls:
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i
s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l’Ajuntament de Valls, amb domicili a la plaça del Blat, 1
de Valls.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la relació i la
comunicació administrativa entre el sol·licitant i la Xarxa de Cultura de Valls.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés,
de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Xarxa de Cultura de Valls (a l’adreça postal assenyalada) o enviant
un correu electrònic a l’adreça cultura@valls.cat.
Omplint degudament aquest formulari s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades
personals en les condicions esmentades.
Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els
termes establerts per l’esmentada Llei orgànica.
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