Ajuntament de La Bisbal del Penedès

SOL·LICITUD PER A LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORTS
CONVOCATÒRIA ANY 2019 (BOPT núm. 9103 de l’11/10/2019)
1. DADES
Dades de l’entitat sol·licitant:
Nom:
NIF:
Adreça
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Població:

CP:

Telèfon fix:

Porta:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (e-mail):

Dades del/la representant:
Nom i cognoms

2. ACTIVITATS REALITZADES

DNI

Càrrec
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3. RESULTATS OBTINGUTS
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4. RELACIÓ DE MATERIALS DIVULGATIUS QUE S’APORTEN

5. DADES ECONÒMIQUES
-

Relació d’ingressos rebuts:
Concepte

Import
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-

Relació de despeses suportades (d’acord amb el punt 8è de les bases reguladores,
l’entitat té l’obligació de justificar el 100% del cost de l’activitat, encara que la part
subvencionada sigui de menor percentatge):
Proveïdor

Concepte

Import

TOTAL INGRESSOS REBUTS = _________________________________________________
TOTAL DESPESES SUPORTADES = _____________________________________________
IMPORT SUBVENCIÓ = ________________________________________________________
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6. DECLARACIONS
El / la sotasignant declara sota la seva responsabilitat:
1. Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queda
assabentat que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la
denegació o revocació de la subvenció.
2. Que l’entitat compleix els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i, per tant, té la consideració de beneficiari de subvencions.
3. Que l’entitat es troba al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Tributària
Catalana i la Hisenda Municipal.
4. Que l’entitat ha dut a terme les actuacions previstes correctament, amb compliment de totes
les obligacions imposades als instruments reguladors de la seva concessió.
5. Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual fou
concedida.
6. Que l’import de la subvenció de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no supera,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ingressos o recursos, el cost total de
l’activitat subvencionada.
7. Que l’import de les factures imputat per a la present justificació de la subvenció no
s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció, impossibilitant, d’aquesta forma, la concurrència
de subvencions, en compliment del que disposa l’article 30.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

7. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
— Factures originals justificatives de les despeses suportades.
— Elements publicitaris que ha editat el beneficiari on consti la col·laboració de l’Ajuntament.

La Bisbal del Penedès, ....... de/d’ .............................. de 2019

Signatura del/la sol·licitant

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició,
en els termes establerts a la legislació vigent.

