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DECLARACIÓ RESPONSABLE I DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA 
CONVOCATORIA DE BEQUES  PER A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
D’ACTIVITATS D’ESTIU ANY 2022 I EXTRAESCOLARS ESPORTIVES I 
ACTIVITATS MUSICALS, LLENGÜES ESTRANGERES, EXPRESSIÓ 
ARTISTICA I TECNOLOGIA,  PER A NENS/ES I JOVES DEL CURS  2022-
2023 
 
 
Pel present escrit l’entitat  

amb NIF .................................... ,  

segons decisió pressa per la direcció, junta / assemblea de l’entitat organitzadora    

 

amb NIF ....................................  

(òrgan de decisió/ o contracte) en data .................................................... 

DECLARO, sota la meva responsabilitat: 

L’Adhesió a la convocatòria de beques per: 

   Casals Estiu 2022 

   Activitats extraescolars curs 22-23 

1. Que compleixo / que l’empresa que represento compleix amb TOTES LES 
CONDICIONS fixades per tal de participar en el programa d’ajuts 
individuals per activitats extraescolars i casals d’estiu de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, per al curs escolar  2022-2023, d’acord amb les bases 
aprovades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Hort i assumeixo el 
compromís de col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Hort en la 
comprovació, verificació o control d’aquestes dades i qualsevol altra que, 
d’acord amb les mateixes, sigui pertinent incloent autorització per tal que 
l’Ajuntament pugui formular totes les consultes necessàries a altres 
Administracions Públiques, als efectes indicats. 

  
2. Que coneixent i acceptant el contingut del programa d’ajuts individuals 

per activitats extraescolars i casals d’estiu de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, per al curs escolar  2022-2023, promogut per l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Hort destinada a promoure l’activitat de casals d’estiu 
Activitats extraescolars esportives (amb un màxim d’una activitat per 
esportista), d’aprenentatges de llengües estrangeres, musicals, expressió 
artística i tecnologia (amb un màxim d’una activitat entre llengües 
estrangeres, musicals, expressió artística i tecnològica)del nostre municipi, 
especialment, per alumnes P3 a 4rt ESO,   m’ ADHEREIXO de forma 
expressa / l’empresa que represento S’ADHEREIX de forma expressa a 
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aquest programa, participant en la mateixa, en els termes i amb les 
condicions que s’acorden per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Hort aprovats 
en la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2022, segons el següent: 

 
2.1  Acollir nens/es que facin demanda de beques per aquestes conceptes 

en el curs 2022-2023 : 
  

- Activitats extraescolars esportives (amb un màxim d’una 
activitat per esportista), d’aprenentatges de llengües 
estrangeres, musicals, expressió artística i tecnologia (amb 
un màxim d’una activitat entre llengües estrangeres, 
musicals, expressió artística i tecnològica) (P3 a 4t ESO). 

 
- Casals d’estiu (P3 a 4t ESO) 

 
2.2  L’entitat Facilitarà el full d’inscripció on realitza l’activitat pel qual 

sol·licita la subvenció. 
 
2.3  Un cop valorades totes les sol·licituds s’enviaran a les entitats 

corresponents la relació de les sol·licituds perquè facilitin les dades 
que depenen d’elles. Aquest document serà imprescindible per poder 
fer la resolució dels ajuts i caldrà entrar-ho per registre electrònic, com 
a molt tard, fins a 15 dies després d’haver rebut la comunicació.  

 
 

Signatari       Segell 

(President/a, Secretari/a.) 

 

 

 

 

 

Sant Vicenç dels Horts a.......... de ............................... de 20..... 
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