JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA PÚBLICA COMPETITIVA
ENTITAT BENEFICIÀRIA
Entitat / Associació
NIF

Registre Municipal d’Entitat

PERSONA QUE ACTUA EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
Nom i cognoms
En qualitat de:

DNI
President/a

Secretari/ària

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Adreça
Població

Codi postal

Adreça electrònica

T. mòbil

SUBVENCIÓ ATORGADA
Nom projecte / objecte subvenció
Suport al teixit associatiu veïnal
Activitats i projectes culturals

Promoció i la pràctica de l’esport en qualsevol de les seves vessants iniciació, competició i lleure.
Organització d’activitats i esdeveniments esportius extraordinaris.
Projectes en l’àmbit d’Acció Social, Dona i Salut
Projectes de solidaritat i cooperació
Activitats educatives dels centres públics d’educació infantil, primària i secundària i entitats educatives.
Projectes educatius desenvolupats per les AMPAS als centres educatius.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que:
-

Les dades incloses en aquest formulari i els documents adjunts són certes.
S’han realitzat les activitats derivades de l’actuació / projecte subvencionat, amb el grau de
compliment, resultat i incidències que es detallen a la memòria adjunta.
Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar les actuacions /projectes per la
qual va ser concedida, i s’han complert totes les obligacions derivades de la seva concessió.
Que els justificants inclosos en la relació de despeses, o la part de la despesa imputable a
l’actuació subvencionada, no s’ha fet servir ni es farà servir per cap altra subvenció.
Que la quantia de l’aportació feta per l’Ajuntament de Montgat, conjuntament amb les altres fonts
específiques de finançament de l’actuació / projecte que consten a la relació d’ingressos, no
supera el cost total de la mateixa.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Memòria de l’actuació

Liquidació del pressupost

Relació de documents justificatius de la despesa

Factures

Documentació i propaganda impresa de les activitats subvencionades

Informació sobre el tractament de les seves dades personals
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les
dades personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l’Ajuntament de Montgat, i que la finalitat del seu
tractament es el registre dels documents i la seva tramitació. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent.

RELACIÓ D’ACTIVITATS REALITZADES
Calendari

Descripció activitat

Participants

Observacions / valoració acompliment objectius / incidències produïdes significatives

Signatura:

Montgat,

2

RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE LES DESPESES
Núm. Fra.

Data fra.

Proveïdor

NIF Proveïdor

Concepte

Import

Import total relació de factures
Montgat

Nom i cognom del signant

Observacions

RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE LES DESPESES
Núm. Fra.

Data fra.

Proveïdor

NIF Proveïdor

Concepte

Import

Observacions

Import total relació factures
Montgat

Nom i cognom del signant
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DADES ECONÒMIQUES
Entitat
Projecte / activitat
PRESSUPOST LIQUIDAT / EXECUTAT
Despeses

Import en Euros

Ingressos

Lloguers

Quotes socis

Consums

Ingressos per activitats

Import en Euros

Serveis Professionals
Assegurances

Altres ingressos

Queviures

Publicitat

Transports

Subvenció Aj. Montgat

Trofeus
Difusió i publicitat
Altres Subvencions

TOTAL DESPESES

TOTAL INGRESSOS

ANNEXES. Relació de documentació que s’adjunta (cartells, dossiers, triptics, memòria)

Signant:
Montgat:

