CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS QUE DESENVOLUPIN
PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ URBÀ
PER A L’ANY 2020
SOL·LICITUD DE REFORMULACIÓ DE PROJECTE
1.- DADES IDENTIFICATIVES DEL SOL·LICITANT I EL PROJECTE
Núm. expedient
Nom i cognoms de la persona física o
Raó social de la persona jurídica:
NIF de l’entitat / DNI de la persona física
Nom del projecte
Cost inicial del projecte:
Import subvenció sol·licitada

2.- DADES DE LA REFORMULACIÓ DEL PROJECTE
2.1 - MODIFICACIONS DEL PROJECTE (descripció breu i clara de les modificacions
en les activitats inicialment proposades)

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901,
).
L’Hospitalet. Telèfon:
93 402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció
de Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades
1
personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment,
vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals,
davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

2.2.- ACTIVITATS I CALENDARI PREVIST DEL PROJECTE REFORMULAT
Activitat

Data inici

Data finalització

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901,
).
L’Hospitalet. Telèfon:
93 402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció
de Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades
2
personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment,
vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals,
davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

2.3.- PRESSUPOT DEL PROJECTE REFORMULAT
D’acord amb el punt 9 apartat e) de les bases particulars, el sol·licitant haurà de
mantenir en la reformulació la seva aportació econòmica segons el pressupost
presentat en el moment de la sol·licitud.
INGRESSOS PREVISTOS
Quotes dels socis o aportacions voluntàries
Subvenció Ajuntament de L’Hospitalet
Altres subvencions (especifiqueu
l’organisme concedent)

INICIAL

REFORMULAT

Ingressos bar/ similar
Patrocinis
Venda de tiquets /entrades
Inscripcions i/o quotes cursos i tallers
Altres ingressos (cal especificar-los)

TOTAL
DESPESES PREVISTES
Personal
Material fungible
Local (lloguer/hipoteca)
Subministrament
Comunicacions
Manteniment
Assegurances
Publicitat
Transport i missatgeria
Dietes
Allotjament
Viatges i desplaçaments
Treballs d’empreses externes
Altres despeses (cal especificar-les)

0,00

INICIAL

TOTAL

Diferència (Ingressos – despeses)

0,00

REFORMULAT

0,00

0,00

0,00
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personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment,
vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals,
davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

El Sr./ La Sra. ............................................................................................................
amb DNI/NIE ..................................................................................... actuant en nom
propi com a sol·licitant o en qualitat de representant legal de la persona jurídica
sol·licitant .........................................................................................................................,
amb NIF..................................................... signa aquest formulari en L’Hospitalet de
Llobregat a

Segell entitat

de

de 20

Signatura de la persona física o del/de la
representant legal de la persona jurídica
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