
Sra. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT v20.08

Adreça:   Codi postal: ....................................................................................................................... ................................

Població (comarca): ..........................................................................................................................................................

Telèfon:  Mòbil: .................................................................................................... ............................................................

Correu-e: ..........................................................................................................................................................................

En/Na: NIF:

en representació de l’Entitat: NIF:  

 ..................................................................................................  ........................

 ................................................................. ........................

 AJUTS A LES COL·LABORACIONS D'ENTITATS
Termini fins el 15 de juny del 2020***SOL·LICITUD

Aquesta sol·licitud i la documentació adjunta s'ha de presentar mitjançant E-TRAM. Heu d'emplenar tots els 
apartats i totes les caselles exceptuant les marcades com a opcionals*. Tota la informació que no s’inclogui al 
seu apartat no es podrà tenir en compte. Si necessiteu més espai ho indiqueu i ho adjunteu com a annex. 

EXPOSEM que (     no cal que hi adjunteu aquesta documentació si ja ho heu fet a la sol·licitud de subvenció d'entitats) 

i per això, us

Estem al corrent de lliurament de la doc. administrativa i n’està inscrita a l'Ajuntament amb el núm........................

Presentem la Declaració de Responsabilitat on s'especifica que l’entitat no està incursa en cap dels supòsits
d'incapacitat per a ésser beneficiària d’ajuts públics i que disposem dels certificats negatius de penals adients. 

Hem justificat les subvencions rebudes anteriorment per aquest mateix concepte

Presentem l’acta de l’assemblea de socis on s’aprova l’estat anual de comptes

Presentem el rebut de Responsabilitat Civil vigent

ara o      data: ........................
Hem programat un mínim d’una activitat durant l’any de sol·licitud de la subvenció

ara o      data: .......................

Si no heu demanat la subvenció a entitats (com a escolars/esportives/socioculturals):       adjuntem factures de despe-
ses corrents i d'activitats de l'any 2020 per valor de ...................................................... euros.

Presentem el Balanç real de despeses i ingressos de l'any 2019 on es comprova        que els ingressos no
superen les despeses amb més del 25% dels ingressos (Ingressos-Despeses < 0.25xIngressos)

***Convocatòria 2020, atesa l'emergència sanitària de la COVID19, la data de termini s'ha vist perllongada, consulteu la web.

SOL·LICITEM 

ajuts per a les col·laboracions de les entitats a esdeveniments municipals:

Esdeveniments del 2020                       Quantes persones hi vau participar?    Hores que van fer cada persona

Fira del Conill 2020

Vila educadora 2020

Festa de la vellesa 2020

Suport a Cavalcada Reis 2020                         

Esdeveniments del 2019                       Quantes persones hi vau participar?    Hores que van fer cada persona

Festa del Carme 2019

Festa Major 2019                      

Lloc i data: Signatura:

.....................................................................

La persona que signa, declara que les dades indicades són certes i correctes, i sense cap omissió.
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