Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions per a
l'organització d'activitats d’educació en el temps lliure infantil i
juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per
facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances
escolars, en el marc del Plan Corresponsables
CODI SIA: 2710216
DESTINACIÓ: SERVEI DE JOVENTUT. DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIES
CODI DIR3: A04026935

SOL·LICITANT
Ajuntament / Entitat
Adreça
Localitat
Adreça electrònica
Telèfon/s

NIF
Codi postal

Representant
Nom i llinatges
Adreça
Localitat
Adreça electrònica
Telèfon/s

DNI/NIE
Codi postal

Mitjà d'acreditació de la representació:
Registre electrònic d'apoderaments
Un altre (citau-lo)
EXPÒS:
Que l'entitat vol acollir-se a la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats
d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme les entitats locals de les Illes
Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el
marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021, en
relació amb l'activitat o activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que s'indiquen a la
documentació annexa.
DADES IDENTIFICATIVES DE LES ACTIVITATS
A fi de consignar les dades relatives a les activitats respecte de les quals voleu sol·licitar la
subvenció, heu d'emplenar l'annex que teniu a la vostra disposició a la Seu Electrònica de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.1
Nombre total d'activitats respecte de les quals sol·licitau la subvenció:
1

Aquest annex és un model preparat per emplenar les dades corresponents a cinc activitats. En cas de
sol·licitar la subvenció per a més de cinc activitats, adjuntau tants d'annexos com siguin necessaris.
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Import total de la subvenció sol·licitada:

€2

DECLARACIÓ RESPONSABLE:
1. L'entitat no incorr en cap de les causes de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la
subvenció previstes a l'article 4.6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5
de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en
matèria de serveis socials i de joventut, a la convocatòria i a la resta de normativa
aplicable vigent.
2. L'entitat compleix amb les obligacions previstes en l'article 16 de l'Ordre de la consellera
d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021 i en la convocatòria.
3. L'entitat no ha estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i compleix amb els principis de
l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones.
4. El personal que realitza el projecte i que participa en les seves activitats, inclòs el personal
voluntari o en pràctiques, no està inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals,
d'acord amb els articles 57 i 59 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció
integral a la infància i l'adolescència front a la violència.
5. L'entitat està al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social.
6. L'entitat no ha sol·licitat ni ha rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol
administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger. En cas contrari,
declar que:
Rep/Ha rebut una subvenció per import de
€ per part de l'entitat següent:
.
També ha sol·licitat una subvenció per import de

€ a l'entitat
.

7. L'entitat es compromet a fer-se càrrec de les despeses que no se subvencionin en aquesta
convocatòria per executar l'activitat.
8. L'entitat compleix amb la resta de requisits establerts a la convocatòria.
CONSULTA DE DADES:
D'acord amb el punt 8.2 de la convocatòria, la presentació de la sol·licitud implica que s'autoritza
a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades
d’identitat del sol·licitant, de residència i de la seva situació quant al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que l'entitat interessada s'oposi a
aquesta autorització, amb la sol·licitud haurà d'aportar la documentació corresponent.
En qualsevol cas, l'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel
que fa al cas, mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies en
el termini de set dies hàbils comptadors des de què es produeixi la nova situació.
2

En cas de demanar la subvenció per a més d'una activitat, heu de consignar la suma dels imports que
sol·licitau per a cadascuna de les activitats subvencionables.
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De conformitat amb l'anterior (marcau només en el cas que NO s'autoritzi):
M'opòs EXPRESSAMENT a que l'òrgan gestor pugui obtenir les dades d'identitat personal, que
siguin consultades en els seus arxius, bases de dades o altres fons documentals o mitjançant els
serveis oferts pel Ministeri prestador del sistema de verificació de dades d'identitat (SVDI). Per
tant, present còpia del NIF (DNI o NIE).
M'opòs EXPRESSAMENT a que l'òrgan gestor pugui obtenir les dades de residència, que siguin
consultades en els seus arxius, bases de dades o altres fons documentals o mitjançant els serveis
oferts pel Ministeri prestador del sistema de verificació de dades de residència. Per tant, present
còpia del certificat de residència.
M'opòs EXPRESSAMENT a que l'òrgan gestor demani certificats de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària amb la finalitat d'acreditar el compliment de les obligacions tributàries.
En el seu lloc, present certificat expedit per l'organisme públic competent.
M'opòs EXPRESSAMENT a que l'òrgan gestor demani certificats o informació de la Hisenda de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la finalitat d'acreditar el compliment de les
obligacions tributàries. En el seu lloc, present certificat expedit per l'organisme públic competent.
M'opòs EXPRESSAMENT a que l'òrgan gestor demani els certificats o informació de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, amb la finalitat d'acreditar el compliment de les
obligacions. En el seu lloc, present certificat expedit per l'organisme públic competent.
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (marcau la que escaigui):
Certificat de la secretaria (o qualsevol altre mitjà vàlid en dret) que acrediti que la persona
sol·licitant és la representant de l'entitat. En el cas que la sol·licitant sigui una mancomunitat,
escrit signat pels batles dels municipis afectats en què autoritzen la mancomunitat a presentar la
sol·licitud en nom d'ells.
Declaració de veracitat de dades bancàries, a l’efecte de l’ingrès derivat del procediment. 3
Memòria sobre l'activitat o les activitats que es projecta dur a terme, amb les dades requerides
al punt 8.4 de la convocatòria.
Una altra documentació complementària (indicau-la):

Per tot això,
SOL·LICIT:
La concessió de la subvenció per a l'organització d'activitats d’educació en el temps lliure infantil i
juvenil per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars.
,

d

de 202

[Signatura]

3

El model de declaració de veracitat de dades bancàries per aquest procediment es troba disponible a la Seu
Electrònica de la CAIB.
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta
sol·licitud.
Finalitat del tractament i base jurídica: Tramitació del procediment administratiu de
gestió de subvencions, en aplicació d’allò previst a l’article 6.1 c) del Reglament (UE)
2016/679, en relació amb el que recull l’article 20.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; i en el Títol III del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu, 2/2005, de 28 de desembre, que per obligació legal s’han de facilitar al
responsable del tractament.
Responsable del tractament: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la
Conselleria d’Afers Socials i Esports (Servei de Joventut).
Destinataris de les dades personals: Se cediran a la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i a la Base Nacional de Dades de Subvencions, als efectes de
complir el que preveu l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; i en el Títol III del Text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Termini de conservació de les dades personals: Les dades es conservaran de manera
indefinida mentre la persona física no en sol·liciti la supressió.
Existència de decisions automatitzades: No es preveuen.
Transferències de dades a tercers països: No es preveuen.
Exercici de drets i reclamacions: La persona afectada pel tractament de dades personals
pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de
portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el
consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del
tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en
matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu
electrònica). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta
en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració
de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
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