Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058
info@angles.cat

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A ENTITATS
EXERCICI 2018
Dades d’identificació de l’Entitat
NOM
CIF

ADREÇA

POBLACIÓ

CP

E-MAIL

TELÈFON

Dades de la persona signant de la sol·licitud
NOM i COGNOMS

DNI/NIE

Dades identificatives de l’expedient
NÚMERO D’EXPEDIENT
CONCEPTE SUBVENCIONAT
IMPORT CONCEDIT
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Declaració
La persona signant certifica:
Primer.- Que s'han realitzat/executat les activitats/inversions derivades de l'objecte subvencionat amb el
grau de compliment, resultat i incidències que es detallen a continuació:
DATES QUE S’HA REALITZAT
PERSONES PARTICIPANTS
LLOC DE L’ACTIVITAT

Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l'activitat/inversió per a la qual es va concedir.
Tercer.- Que el cost de l'actuació subvencionada ha estat el que es detalla en la relació de despeses que
s'adjunta.
Quart.- Que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que
sumats a l'ajuda de l'Ajuntament d'Anglès sobrepassi el seu cost total, tal com s'acredita a la certificació
de finançament que s'acompanya.
Cinquè.- Que l'entitat ha dut a terme el programa o activitat objecte de la subvenció, amb el següent
balanç econòmic:
Euros

Cost de l’actuació (total despeses)

Detall de finançament
Aportació Ajuntament d’Angles
€

Fons propi
€

Altres aportacions

€

Total ingressos
€

Sisè.- Que els documents acreditatius de la despesa de l'actuació han estat aprovats i s'ha procedit a la
corresponent comptabilització amb càrrec al pressupost de l'entitat de l'exercici econòmic 2018.
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Setè.- Que aquesta entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social
Vuitè.- Que a l'efecte d'acreditar el que es declara, autoritza a l'Ajuntament d'Anglès a sol·licitar a
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades
relatives a l'estat d'acompliment de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
Novè. Que ens comprometem a comunicar a l'Ajuntament d'Anglès qualsevol modificació que es
produeixi respecte a les dades que consten al certificat de finançament i que suposin un augment de les
subvencions rebudes o una disminució de les despeses incloses al cost de l'actuació.
Desè. Que ens comprometem a fer publicitat del suport econòmic de l'Ajuntament, especificant la
quantia i l'objecte subvencionat, en un acte, en un cartell o en un tríptic així com a la publicació de la
frase «amb la col·laboració de l‘Ajuntament d’Anglès», juntament amb el seu logotip, en tot el material
gràfic i de difusió elaborat durant l’any 2018, d’acord amb les normes gràfiques aprovades per aquest
ajuntament.
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RELACIÓDEDESPESESDELASUBVENCIÓATORGADAA
Núm. de factura

Data

Proveïdor

CIF / NIF
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Concepte

Import
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Informació relacionada amb la sol·licitud:
AUTORITZO a l’Ajuntament a valorar que tota la documentació aportada sigui la requerida, correcte i
vigent i a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment
de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud, i autoritzo la incorporació
de les meves dades al fitxer informatitzat, de titularitat de l’Ajuntament.

Política de protecció de dades de caràcter personal
•

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom,
cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les
condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

•

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que
es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que
garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

•

Per l’exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD
l'interessat pot dirigir-se a l’Ajuntament d’Anglès per qualsevol de les vies de comunicació.

En prova de la meva conformitat signo la present sol·licitud i dono fe que la documentació presentada
és verídica i fidel de l’original.

Anglès, _

_ de _

_ de 2018

(signatura)
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