PETICIÓ DE REFORMULACIÓ DEL PROJECTE

En/Na

, president/a de:

ENTITAT:
CIF:

EXPOSO:
Que l’entitat

, ha rebut de

l’Ajuntament de Lleida a través de la convocatòria de subvencions de la línea
, corresponent a l’any

subvencionadora
20

, una subvenció de

expedient

€, per l’execució del projecte

,

.

Que segons consta en les bases reguladores d’aquesta línea subvencionadora:
“Qualsevol modificació essencial en el projecte s'ha de comunicar a l’Ajuntament de
Lleida demanant una autorització de reformulació del projecte subvencionat. Quan
l’import de la subvenció atorgada sigui inferior a la que figura en la sol·licitud
presentada, el beneficiari podrà demanar la reformulació de la seva sol·licitud per
ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgada respectant sempre
l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció”
Per la qual cosa,
DEMANO:
Autorització de reformulació del projecte per la següent causa:

(triar una de les dues opcions)

Modificació essencial en el projecte (adjunto nova memòria del projecte)
L’import de la subvenció atorgada és inferior a la que figura en la sol·licitud
presentada (adjunto nou pressupost del projecte)
Lleida,
Signatura

Segell de l’entitat

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades personals que proporcioneu i la seva documentació annexa s’incorporaran i es tractaran en el automatitzat Gestió
Econòmica de Tercers, la finalitat del qual és Gestió d'adjudicacions, comptabilitat i patrimoni municipals. Gestió de la informació
relativa a tercers i gestió de subvencions. Les dades aquí proporcionades sols es destinaran a la realització del tràmit que esteu
sol•licitant i mai es destinarà a altres finalitats i no es cediran a terceres persones excepte en els termes previstos a la llei.
El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Lleida, amb CIF P2515100B i domicili Pl. Paeria núm.: 1, 25007 de Lleida.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la vigent
Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol•licitant-ho personalment, amb la deguda identificació, per correu postal,
FAX o per correu electrònic l'Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana. (pl. Paeria. 11 bxs.- edifici Pal•les – 25007, Lleida. FAX: 973 700
471. infocit@paeria.cat ).
Si en les dades de contacte ens heu facilitat el número de telèfon mòbil o l’adreça de correu electrònic, us informem que podeu rebre
comunicacions i/o avisos relacionats amb aquest procediment a través d’aquests mitjans.

