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

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ / FORMALITZACIÓ DE CONVENI
En/na

DNI

En qualitat de
NIF

Entitat
Domicili
entitat
Telèfon

Mòbil

Fax

E-mail

MANIFESTO
I. Que l’entitat en nom de la qual actuo, és una entitat sense ànim de lucre i reuneix els requisits específics establerts a l’article 13.1 de la llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
II. Que aquesta entitat té previst portar a terme l’activitat següent:

III. Així mateix manifesto que:
Que no hem rebut cap altre ajut pel mateix concepte i que, en cas de rebre’l ho comunicarem en un termini de 10 dies
a l’Ajuntament (en cas contrari ompliu el model disponible com annex 1 d’aquesta sol·licitud)
Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que, en tot cas, autoritzem a l’Ajuntament de
Sant Just Desvern, a demanar els certificats corresponents a l’Agència Tributària
IV. Adjunto la documentació següent:
Original del NIF de l’entitat sol·licitant, així com el DNI de la persona representant de la mateixa i estatuts de l’entitat o
fotocòpies compulsades (només en el cas que no s’hagin presentat anteriorment)
PROJECTE: breu descripció de l’activitat (models específics per a cada àmbit disponibles a santjust.cat)
PRESSUPOST PREVIST, desglossat en ingressos i despeses, i finançament previst (model disponible com annex 3 d’aquesta
sol·licitud)
Model annex 2 com a agrupacions de persones físiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, encara que els manqui personalitat jurídica.
Com a entitat esportiva, aportem una relació signada per una persona en representació de l’entitat en la qual hi figuren els noms i cognoms,
l’edat, el domicili particular i el nom de l’escola on van dels nens i nenes que participen en les Escoles Esportives de l’entitat.
Com a entitat esportiva, aportem una relació signada per una persona en representació de l’entitat en la qual hi figuren el nombre d’equips,
diferenciada per gènere i detallada per categories.

V. Autoritzacions obligatòries:
Transferència bancària (cal omplir el model disponible a la seu electrònica i a les dependències municipals, només en
els casos de modificació o nou compte bancari)
Autoritzem a l’Ajuntament de Sant Just Desvern a enviar-nos notificacions electròniques

Per tot això,

DEMANO
Atorgament d’una subvenció a aquesta entitat, per una quantia de _______________ euros, per a l’activitat inclosa a l’àmbit que senyaleu a
continuació
Formalitzar conveni amb l’Ajuntament, amb una quantia de ___________________ euros, per a desenvolupar l’activitat inclosa a l’àmbit que
senyaleu a continuació

ÀMBITS
ÀMBIT CULTURA
Difusió de la cultura catalana
Accions organitzades conjuntament entre entitats culturals
Accions pedagògiques i formatives adreçades a la població en general o a col·lectius específics
TIC
Actuacions de foc
Projectes singulars
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

ÀMBIT EDUCACIÓ
Funcionament ordinari dels centres educatius
Funcionament ordinari de les associacions de pares i mares i entitats de l’àmbit
Suport a NEESC
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

ÀMBIT ESPORTS
Entitats, clubs i associacions amb projectes esportius basats en les relacions socials i de lleure, sense equips de competició ni escoles
esportives
Entitats, clubs i associacions esportives amb equips de competició, competició individual i/o escoles esportives
Entitats, clubs i associacions esportives en funció del nombre de jugadors/es de l’entitat d’entre els 3 i els 14 anys empadronatsi/o estudiïn
a Sant Just Desvern
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

ÀMBIT JOVENTUT
Educació en el lleure
Creació i difusió artística
Accions organitzades conjuntament entre entitats juvenils o amb d’altres entitats municipals
Projectes singulars
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

ÀMBIT ACCIÓ SOCIAL
Àmbit d’atenció social i d’atenció a la gent gran
Àmbit de salut pública
Accions pedagògiques i formatives adreçades a la població en general o a col·lectius específics
Entitats amb seu al municipi
Projectes relacionats amb la salut mental i persones amb discapacitat
Projectes singulars
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

ÀMBIT SOLIDARITAT
Cooperació internacional
Seu o delegació al municipi
Accions de sensibilització
Projectes singulars
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

ÀMBIT ALTRES ASSOCIACIONS
Estimular la participació i comunicació entre el veïnat d’un barri del municipi i entre els barris
Altres projectes que afavoreixin els criteris fixats al Pla estratègic
Serveis i accions de barri
Projectes singulars
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

ÀMBIT COMERÇ
Comerç de proximitat
Massa crítica
Accions organitzades amb d’altres entitats
Projectes singulars
Projectes i activitats que es formulin per celebrar un aniversari significatiu de l’entitat local respecte de l’inici del funcionament de l’associació
Projectes que commemorin un fet o una acció singular i significativa per a l’entitat o associació del municipi

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 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

ANNEX 1
DECLARACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES
En/na

En qualitat de
Entitat
Domicili
entitat
Telèfon

Fax

Mòbil

E-mail

DECLARA
Que l’entitat que representa ha sol·licitat i/o rebut per la mateixa finalitat els ajuts següents:

Procedència

Import sol·licitat

Signatura de la persona declarant i segell

Import rebut

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 propietaat 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 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

ANNEX 2
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN EL CAS D’AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES
PRIVADES, COMUNITATS DE BÉNS O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D’UNITAT ECONÒMICA
O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA
DADES DE LA PERSONA DECLARANT
Nom i
Cognoms

NIF

En qualitat de
NIF

Entitat

Domicili
Mòbil

Telèfon

Fax

E-mail

DECLARA
Que el Sr./Sra. _______________________________ amb DNI ________________________ actuarà com a representant de
____________________________ davant d’aquest Ajuntament per tal de respondre del compliment de les obligacions que
s’imposen com a beneficiària de la subvenció.
Igualment tindran la condició de beneficiaris/es mancomunadament les persones següents:
COGNOMS I NOM

Signatura de les persones declarants

DNI

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 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

ANNEX 3
PREVISIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE
Nom entitat /
associació

NIF

Projecte
Import
sol·licitat

Any

DESPESES

Import
projecte

INGRESSOS

CONCEPTE

DESPESES

CONCEPTE

INGRESSOS

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)

Total despeses

Total ingressos

El 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 del/de la representant de l’entitat i segell

Sant Just Desvern, _______ de/d’ ____________ de ___________

SENYOR/A ALCALDE/SSA - PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
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 4
PROJECTE D’ACTUACIÓ

DNI

En/na

En qualitat de

NIF

Entitat
Domicili
entitat
Telèfon

Fax

Mòbil

PROJECTE
Nom

Breu descripció (argumentari i desenvolupament del projecte):

Tipus

Projecte nou

Projecte de continuïtat

Data inici

Data finalització

Import projecte

Import subvenció

Persones destinatàries del projecte:

E-mail

ÀMBITS
ÀMBIT CULTURA
Difusió de la cultura catalana

Accions organitzades conjuntament entre entitats culturals

Accions pedagògiques i formatives adreçades a la població en general o a col·lectius específics

TIC

Actuacions de foc

Projectes singulars

ÀMBIT CULTURA 2
Difusió i promoció de la dansa i l' expressió corporal

ÀMBIT EDUCACIÓ
Funcionament ordinari dels centres educatius, públics i concertats de la població.

Funcionament ordinari de les associacions de pares i mares, o altres entitas de l'àmbit educatiu.

Suport a NEESC. Per a les associacions de pares i mares dels centres educatius públics i concertats de la població.

ÀMBIT ESPORTS
Suport a entitats. Entitats, clubs i associacions, sense equips de competició ni escoles esportives.

Suport a entitats. Entitats, clubs i associacions esportives, amb equips de
competició o competició individual i/o escoles esportives.

Foment de l'Esport.

ÀMBIT JOVENTUT
Educació en el lleure.

Creació i difusió artística.

Accions organitzades conjuntament entre entitats.

Projectes singulars.

ÀMBIT ACCIÓ SOCIAL (benestar social i salut pública)
Àmbit d'atenció social i d'atenció a la gent gran.

Àmbit de salut pública.

Accions pedagògiques i formatives.

Entitats amb seu al municipi i a la Comarca.

Projectes relacionats amb la salut mental i persones amb dicapacitats.

Projectes singulars.

ÀMBIT SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I INMIGRACIÓ
Cooperació internacional

Seu o delegació al municipi

Accions de sensibilització

Projectes singulars

ÀMBIT PARTICIPACIÓ
Estimular la participació i comunicació entre el veïnat

Serveis i accions de barri

Projectes singulars.

ÀMBIT ANIVERSARIS I COMMEMORACIONS
Suport a celebracions d'aniversaris significatius de l'entitat o altres que commemoracions també significatives

ÀMBIT PUBLICACIONS
Projectes i/o activitats per a la producció, l'edició i/o publicació de material

ÀMBIT LÍNIA DE COMERÇ

Comerç de proximitat

Competitivitat

Participació activitats

Projectes singulars.

Fases d’execució:

Pla de comunicació i difusió:

Previsió de recursos per desenvolupar el projecte:
Propis

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

Potencia (w)

Materials

Pla d’avaluació i seguiment (descripció dels indicadors i criteris utilitzats per assoliment dels objectius establerts per a
cada projecte):

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

Sant Just Desvern,

_______ de/d’ ___________ de ______

SENYOR/A ALCALDE/SSA - PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
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.

