
                         
             AJUNTAMENT D'ALACANT

             ______

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS 2017 PER AL
DESENVOLUMPAMENT DE PROJECTES CULTURALS 

1. DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL.LICITANT:

Nom o raó social:   D.N.I./N.I.F.:  

Tipus Via:  Domicili:  Número:  Portal: 

Esc.:  Planta:  Pta.:  C.P.:  Municipi:  Província: 
Correu electrónic:  Tlfs.:  i 
Persona física:                 Autònom/a:                  Entitat sense ànim de lucre:                 Empresa privada:   

2. DADES DEL/LA REPRESENTANT LEGAL:

Nom I Cognoms:   D.N.I.:  

Tipus Via:  Domicili:  Número:  Portal: 

Esc.:  Planta:  Pta.:  C.P.:  Municipi:  Província: 
Correu electrònic:  Tlfs.:  i 

EXPOSA:

Que a la vista de la convocatòria pública oberta per la Regidoria de Cultura per a la concesió de subvencions
per al desenvolumpament de projectes culturals durant l'any 2017,

SOL.LICITA:

Li siga concedida subvenció per al/s projecte/s:

Modalitat Nom del Projecte Dates Import
sol.licitat

A

B

S'adjunten els documents requerits en la convocatòria, la veracitat dels quals certifica i declara que compleix la
totalitat dels requisits exigits.

A  ,   de  de 2017.

Firmat:  

EXCM./EXCMA. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT D'ALACANT.

De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se li fa saber que les dades
facilitades per vosté mitjançant aquest imprés seran objecte de tractament informatizat, passant a formar part del fitxer del Registre General d'aquest Ajuntament (publicat
en el B.O.P. Nº 36, de data 12/02/2002), podent exercir davant d'ell els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició.
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