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Sol·licitud de participació en els premis per a programes
i activitats educatives en l’àmbit de la Memòria Històrica.
“La Memòria a l’Escola”
DADES DEL CENTRE EDUCATIU SOL·LICITANT
CIF

Nom

Adreça

Codi postal i municipi

Correu electrònic a efectes de notificacions electròniques des de la seu de Diputació

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI

Càrrec
Telèfon (amb extensió)

Correu electrònic

DOICILIO DEL SOLICITANTE / DOMICILI DEL SOL·LICITANT
SOL·LICITA

Participar en la convocatòria de premis per a programes i activitats educatives en l’àmbit de la memòria
històrica desenvolupades per centres d’ensenyament de la província de Valencia, “La Memòria a l’Escola”
Mitjançant la presentació d'aquesta sol·licitud es reconeix obligat a:

•
•
•
•
•
•

Respectar els criteris lingüístics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en tota la
documentació en valencià que la relacione amb aquest premi.
Facilitar tota la documentació que li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control de
l’activitat premiada.
Fer constar en tots els actes de comunicació que es realitzen, que el projecte o activitat ha
sigut premiat per la Diputació de València, exhibint en lloc visible el seu logotip.
Comunicar a la Diputació qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se en la seua
execució per a la seua aprovació prèvia
Mantindre les condicions i els elements declarats en el projecte que van servir de base per a
atorgar el premi.
Comunicar a la Diputació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les
activitats presentades al premi.

En cas de representar a un centre docent que no siga de titularitat pública declara que:
a) No està sotmés en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
b) Es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Així mateix, s’autoritza la
Diputació de València a obtindre els certificats necessaris per mitjans telemàtics.

DOCUMENTS QUE S’HI ADJUNTEN D’ACORD AMB LES BASES I LA CONVOCATÒRIA

Memòria del projecte
Vídeo explicatiu.

Pressupost estimat

Signatura i data

IL·LM. SR. ANTONI FRANCESC GASPAR RAMOS, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

