6. ESCRIT JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ
Nom i Cognoms del sol·licitant

Que actua en:

nom propi

DNI/NIE/CIF

en representació de

Raó social

DNI/NIE/CIF

En qualitat de

Núm. del registre municipal d'entitats

Domicili

Codi Postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfons

PRESENTO:
La justificació de la subvenció atorgada a aquesta entitat / associació
en la convocatòria corresponent a l'any

adreçada al foment d'activitats:

culturals
esportives
ensenyament
festes
medi ambient
qualitat de vida
en el Conveni de colo·laboració signat amb l'Ajuntament de Roquetes, de data

Adjunto la següent documentació:
Memòria anual d'activitats realitzades per l'entitat / associació.
Liquidació del pressupost anual de l'entitat / associació de l'any a què fa referència la
subvenció (model 7).
Liquidació de l'activitat a què fa referència la subvenció (model 7).
Relació de factures justificatives de despeses de les activitats realitzades, acompanyada dels
originals o còpies compulsades d'aquestes factures (model 8).
Declaració responsable relativa a altres subvencions (model 9).
Exemplars de la publicitat editada per al entitat relativa a les activitats subvencionades.

Comunicat de dades fiscals i bancàries, si no s'ha presentat amb anterioritat o s'han
modificat les dades (model 10)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en els documents que s'adjunten
són certes.
Roquetes,

de 2018

(signatura del president/a o apoderat/da i segell de l'entitat o associació)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de expedients, responsabilitat de l'AJUNTAMENT
DE ROQUETES, amb la finalitat de gestionar i coordinar els expedients de les diverses àrees. Conforme allò disposat als articles 15 i 16
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'avinguda Diputació s/n, 43520 Roquetes (Tarragona) o bé,
enviant un correu electrònic a ajuntament@roquetes.cat.

NIF: P-4313500-C

