PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS PER A ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Codi

Z038

DADES DE L'ENTITAT
Entitat

NIF

Representant legal

DNI

Adreça de notificació

C. postal
Telèfon(*)

Correu electrònic(*)
Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

Telèfon(*)

(*) És indispensable que feu constar un telèfon i un correu electrònic que siguin permanentment operatius.

DADES BANCÀRIES (només si ha variat el compte o sol·liciteu aquestes subvencions per primer cop)
Núm. C/C o llibreta / Núm. IBAN

Entitat financera

Agència núm.

TIPUS D'ACTIVITAT/S PER LES QUALS ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ
Activitats de promoció i de dinamització del comerç

IMPORT DE L'AJUT QUE ES DEMANA

€

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Fotocòpia del NIF de l'entitat (**)

Fotocòpia del DNI del representant legal (**)

Guió-memòria de l'activitat proposada acompanyant, si s'escau, programa, projecte o descripció detallada, on constin i
es descriguin les activitats concretes i generals per a les quals es demana la subvenció, tot justificant-ne el seu interès
públic local i l'objectiu que es busca amb cada una de les accions.
Pressupost total de l'activitat, degudament detallat i justificat, quantia de la subvenció que es demana i fons de
finançament previstos
Aportacions que es demanen de l'administració municipal diferents de les monetàries, tal com materials, instal·lacions,
col·laboracions de persones, etc. (llistats o bé còpies de les autoritzacions)
Llista dels establiments associats i l'import aportat per cada establiment membre de l'associació, en l'exercici de l'any
objecte de la subvenció
Comptes anuals aprovats de l'exercici anterior
La persona sotasignant manifesta que per tal de poder contractar amb l'Ajuntament de Salt, i donant compliment a l'obligació
prevista al Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
AUTORITZO l'Ajuntament de Salt per tal que pugui consultar la situació de pagament amb l'Administració Tributària i de la
Seguretat Social
Salt,

de

Signatura del representant legal:

de 20
(**) La presentació documents assenyalats que s'hagin
aportat en convocatòries anteriors, es poden obviar
sempre que no hagin sofert canvis respecte a la
darrera vegada que es van presentar, tal i com preveu
l'art. 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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