
 
    SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2019  

TERMINI D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS del 20 de juny al 10 de juliol de 2019 

SERAN ACTIVITATS SUBVENCIONABLES EN AQUESTA CONVOCATÒRIA 

Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Mas Clarà 

Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Empordanet 

Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Joan de Margarit 

Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola Cor de Maria 

Activitat bàsquet a les escoles per a infants de P5 organitzada per l’entitat Bisbal Bàsquet 

 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ORGANITZADES PER LES AMPA - CURS 2019/2020 - ÀREA ACCIÓ SOCIAL I 

CIUTADANIA  

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA  SOL·LICITANT (MARE, PARE O TUTOR/A) 

Nom i cognoms   

DNI/NIE   Adreça   

Població   Telèfon   

Correu electrònic (@) 

 

EXPOSO  

Que estic assabentat/da de la convocatòria de subvencions per a activitats extraescolars per al curs 2019-20 i de les Bases reguladores que la regeixen. 

Que compleixo els requisits establerts a les Bases generals i a les específiques per a activitats extraescolars de de l'Àrea de d’Acció Social i Ciutadania per ser 

beneficiari/ària de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, i accepto, en tots els seus termes, les Bases que regeixen aquesta convocatòria 

(publicades en el BOP de Girona núm. 86, de 26 de maig de 2019). 

 

SOL·LICITO  Gaudir de la subvenció per a l’activitat extraescolar dels meus fills/es (una sol·licitud per infant) 

NOM DE L’INFANT ESCOLA CURS ESCOLAR 

19/20 

   

   

   

 

 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN (marcar opció) 

 Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors d'edat. 

 Justificant d’ingressos econòmics (declaració renda exercici 2018 presentada enguany o certificat d’ingressos) de tots els 
majors de 16 anys. En cas de no tenir ingressos, justificant de no percebre’n. 

 Certificat legal de discapacitat o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics, psicològics del menor o de germans.  

 Justificant de família nombrosa i/o monoparental, si escau.  
 

 

La Bisbal d’Empordà,  ……..  de ……………..  de 2019 
 

Signatura del/la sol·licitant: 

 

 
 

El signant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant formulari s’integrin en un fitxer de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. En 

qualsevol cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita dirigint-se a l’Ajuntament de la Bisbal 

d’Empordà: plaça del Castell, núm. 10 - 17100 - La Bisbal d’Empordà 


