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R/N: 20884/ED00374

Acceptació, desistiment, reformulació o al·legació de la resolució provisional de la
subvenció per a l'Impuls digital a l'educació

 

Dades d’identificació

Número d’expedient

Entitat beneficiària NIF

Nom i cognoms del/de la representant legal

Exposo

1. Que he sol·licitat la subvenció per portar a terme la subvenció per a l'Impuls digital a l'educació.

2. Que he estat informat/ada que l’import de la proposta de subvenció és de/d’ _____________ euros (en cas

que no hàgiu estat proposat com a beneficiari caldrà escriure 0,00).

3. Que, com a representant de l’entitat, manifesto el següent: (marqueu l’opció que correspongui)

3.1. Accepto l’import de la subvenció que es proposa.

3.2. Desisteixo de la subvenció.

3.3. Accepto l’import de la subvenció, amb la reformulació indicada als dos apartats següents:

Justifiqueu el motiu pel qual presenteu reformulació (màxim 1.000 caràcters):

Expliqueu breument els canvis proposats en relació al projecte inicial (màxim 2.000 caràcters):
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3.4. Presento les al·legacions següents (màxim 2.000 caràcters):

Informació bàsica sobre el tractament de les dades: Serveis i tràmits Gencat

Responsable del tractament: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.

Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania fa amb l'Administració de la Generalitat 

de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits.

Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o 

oposició al tractament. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com 

exercir-los en el web del Departament d'Educació.

Informació addicional: a l’apartat Serveis i tràmits Gencat del Departament de la Presidència.

Informació bàsica sobre el tractament de les dades: Gestió de subvencions

Responsable del tractament: Direcció de Serveis.

Finalitat: Tramitar, gestionar, resoldre i fer el seguiment de les subvencions que atorga el Departament 

d'Educació. Els usos de les dades que es preveuen són conèixer les subvencions sol·licitades, els imports 

atorgats i l'estat de tramitació dels expedients; consultar les subvencions sol·licitades i atorgades a una 

persona física o jurídica determinada, i treballar les dades a efectes estadístics.

Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o 
oposició al tractament. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com 

exercir-los en el web del Departament d'Educació.
Informació addicional: a l’apartat Gestió de subvencions del Departament d’Educació.

Lloc i data

Signatura del/de la representant legal

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/llistat-alfabetic/120-serveis-tramits
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/gestio-subvencions
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