Ajuntament de Sumacàrcer

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i Cognoms/Raó Social

NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província

Fax

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT ( xiquet o xiqueta de l’escola musical JOSEP ROSELL)

Nom i Cognoms

NIF

Adreça, municipi i provincia

DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ

¨ Sol·licitant

¨ Notificació electrònica

¨ Representant

¨ Notificació postal

Ajuntament de Sumacàrcer
Plaça Major, 1, Sumacàrcer. 46295 Valencia. Tel. 962595280. Fax: 962595531

Ajuntament de Sumacàrcer
DADES RELLEVANTS: Curs que esà realitzant a l’exola musical Josep Rosell :

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

Acompanyant a la present sol·licitud la documentació expressada en la convocatòria publicada en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 110 de data 9 de juni de 2017, i complint tots els requisits
sol·licitats en les bases reguladores i convocatòria, i declare sota la meua responsabilitat ser certs les
dades que es consignen, SOL·LICITE em siga concedit subvenció paraoment de la cultura musicals als
menuts del poble de Sumacàrcer .

DOCUMENTACIÓ APORTADA

— Fotocòpia del NIF, del pare, mare o tutor legal
— Declaració responsable que en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedisquen
obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establides en l'article 13 de la Llei General
de Subvencions.
— Certificat expedit pel Secretari de l'Associació , acreditatiu de l’anumnat matriculant durant tot l’any
en l’escola de música JOSEP ROSELL ( que aprotarà la sociatat musical a l’ajuntament de Sumacàrcer)
— Declaració de la renda.
— Targenta de família nombrosa , si és el cas.

DATA I SIGNATURA

Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certes.
A ___________________________, a __________ de __________ de 20__
El sol·licitant o el seu representant legal,
Signat: _________________
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUMACÀRCER

Ajuntament de Sumacàrcer
Plaça Major, 1, Sumacàrcer. 46295 Valencia. Tel. 962595280. Fax: 962595531

