Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax. 93480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ ATORGADA / CONVENI FORMALITZAT

DNI

En/na

En qualitat de

NIF

Entitat

Domicili

Telèfon

Mòbil

Fax

E-mail

MANIFESTO
I. Que l’entitat en nom de la qual actuo, ha desenvolupat l’activitat que es descriu a continuació, i per la qual va rebre ajut l’any

II. Així mateix manifesto:
Que adjunto la memòria d’actuació sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts (model disponible com annex 1 d’aquesta
sol·licitud)
Que adjunto la documentació referida a les bases anuals sobre el compte justificatiu (model disponible com annex 2 d’aquesta sol·licitud)

III. Altra documentació aportada:
Documentació acreditativa de la difusió de les activitats amb l’indicatiu de la col·laboració municipal (fulletons, cartells, etc)
Altra documentació que es relaciona a continuació:

Per tot això:
DEMANO
Que sigui admesa la documentació relacionada per tal de justificar l’ajut rebut l’any _________ el que es detalla a continuació:

Concepte

Import atorgat

Signatura persona sol·licitant / representant

Import del projecte

Sant Just Desvern,

_______ de/d’ ___________ de ______

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de
l’Ajuntament.

Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax. 93480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

ANNEX 1
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ. Valoració del projecte / activitats / serveis subvencionats

DNI

En/na

En qualitat de

NIF

Entitat

Domicili

Telèfon

Fax

Mòbil

PROJECTE
Nom

Àmbit

Breu descripció (argumentari i desenvolupament del projecte):

Tipus

Projecte nou

Projecte de continuïtat

Data inici

Data finalizació

Import projecte

Import subvenció

Breu descripció (argumentari i desenvolupament del projecte):

E-mail

Objectius i resultat (descripció del desenvolupament dels actes i indicadors recollits durant l’execució del projecte):

Avaluació i seguiment:

Comunicació i difusió:

Recursos utilitzats propis:

Recursos utilitzats aliens:

Infraestructures pròpies:
Escenari i característiques (núm., alçada, m2):

Quantitat

Tanques

Sí

No

Presa d’aigua

Sí

No

Sí

No

Barbacoa

Sí

No

Contenidors

Sí

No

Quantitat

Carpes

Sí

No

Quantitat

Presa de corrent

Potencia (w)

Infraestructures alienes:
Escenari i característiques (núm., alçada, m2):

Quantitat

Tanques

Sí

No

Presa d’aigua

Sí

No

Sí

No

Barbacoa

Sí

No

Contenidors

Sí

No

Quantitat

Carpes

Sí

No

Quantitat

Presa de corrent

Materials

Potencia (w)

Valoració i conclusions del projecte executat (descripció dels indicadors i criteris utilitzats per a l’assoliment dels objectius
establerts per a cada projecte

Signatura del/de la respresentant de l’entitat i segell

Sant Just Desvern,

_______ de/d’ ___________ de ______

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de
l’Ajuntament.

Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax. 93480 48 79
ajuntament@santjust.cat
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ANNEX 2
MODEL 5. RESUM DE L’ESTAT DE DESPESES REALITZADES I INGRESSOS OBTINGUTS
Nom entitat /
associació

DNI

Projecte
subvencionat
Import
projecte

Any
DESPESES

Import
atorgat
INGRESSOS

CONCEPTE

DESPESES

INGRESSOS

CONCEPTE

Recursos humans (nòmina i seguretat social)

Quotes

Despeses de gestió

Publicitat i/o esponsoritzacions

Despeses de promoció

Venda de productes

Desplaçaments

Aportacions de privats

Dietes

Taquillatge

Allotjament

Subvenció Municipal

Assegurances

Subvenció Diputació

Material fungible (d’oficina i altres)

Subvenció Generalitat

Publicitat i propaganda

Altres

Comunicacions
Subministraments (electricitat, aigua, gas)
Lloguers (materials, infraestructures)
Altres

Total ingressos

Total despeses

El/la Sr/Sra (indicant nom i cognom)

amb DNI

en qualitat de President/a representant legal de l’entitat beneficiària
DECLARO
Que en relació al projecte/activitats/servei subvencionat s’han produït les despeses i els ingressos que es relacionen al present
document i perquè així consti, als efectes de justificar el compliment de l’objecte de l’ajut obtingut, signo la present declaració
responsable.

Signatura i segell

Sant Just Desvern,

_______ de/d’ ___________ de ______

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de
l’Ajuntament.

