ENT/2

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ
per a associacions locals de Sant Joan de Vilatorrada per l’any 2017
A) Dades de l’entitat beneficiària
Nom de l’entitat

NIF

Adreça

Municipi

Codi postal

B) Dades del/de la representant legal
Nom i cognoms

DNI/ NIE

Càrrec a l’entitat

Telèfon

Correu electrònic

Adreça

Municipi

Codi postal

C) Línia de l’ajut atorgat: (marqueu tan sols UNA opció)
A. Projectes i activitats de difusió de la CULTURA
B. Projectes i activitats de promoció de l’ESPORT
C. Projectes i activitats en l’ÀMBIT ESCOLAR
D. Projectes i activitats d’ACCIÓ SOCIAL
E. Projectes i activitats de promoció de la SOLIDARITAT i la COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
D) Memòria del projecte/activitat subvencionat/da:
Nom del projecte/ activitat
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Descripció detallada del projecte/activitat

Resultats obtinguts (objectius assolits, impacte i valoració)

Població destinatària que ha participat en el projecte/ activitat

Agents que s’han implicat i participat en el desenvolupament del projecte/ activitat

Calendari en què ha tingut lloc el projecte/activitat (les activitats s’han d’haver dut a terme durant el 2017)
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E) Dades econòmiques del projecte/activitat:
Ingressos totals obtinguts

Total:

Concepte

Import

Recursos propis

€

Subvenció atorgada per l’Ajuntament

€

Subvencions atorgades per altres Administracions públiques

€

Aportacions privades

€

€

Altres ingressos (cal detallar-los)
€
€
€
€

Despeses totals assumides

Total:

Concepte

Import

Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)

€

€

Contractació externa (cal detallar serveis contractats)
€
€
€
Material relacionat amb l’activitat

€

Despeses indirectes

€

Altres (cal detallar-les)
€
€
€
€

Diferència entre ingressos obtinguts i despeses assumides:

€
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F) Relació de les factures que justifiquen l’import de la subvenció atorgada. (Cal adjuntar-ne la fotocòpia corresponent)
Núm. factura

Concepte

Nom del proveïdor

NIF del proveïdor

Data de la
factura

Import

€

€

€

€

€

Import total justificat:

€

G) Material i elements de difusió i publicitat de l’activitat:
En cas que l’activitat subvencionada hagi tingut lloc en data posterior a la resolució de l’atorgament de les subvencions, cal adjuntar una còpia del
material i /o elements escrits de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada, on hi figuri la col·laboració de l’Ajuntament.
H) Declaració responsable:
La persona que consta a la justificació DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Que l’entitat que representa disposa de tota la documentació relativa a l’activitat subvencionada i la custodiarà per un període no inferior als 6 anys, a comptar
des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

Sant Joan de Vilatorrada,

de

del
Signatura

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades
personals subministrades per vostè, s’incorporaran en un fitxer de que l’Ajuntament n’és responsable, i seran objecte de tractament per a
l’exclusiva finalitat de gestió de les subvencions a associacions locals, en l’àmbit de les seves funcions. 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 inclosos a l a legislació vigent,
mitjançant escrit adreçat al registre d'aquest Ajuntament.
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