AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

ANNEX I MODEL DE SOL·LICITUD
A l’atenció del Sr Batle de l’Ajuntament de Valldemossa.
El Sr./Sra._____________________amb DNI número________i resident al
C/________________________________nº______del municipi
_________________i CP___________en representació de l’Entitat
denominada_________________________________________________
Amb CIF__________________i domicili social
C/_______________nº______del municipi _________________i
CP__________
Telèfon , fax i e-mail de contacte._____________________________________
EXPÓS:
Que vull ser beneficiari/ària de les subvencions econòmiques que otorga
l’ajuntament de Valldemossa, d’acord amb la convocatòria per l’exercici
______publicada al BOIB número ________de data_______.
Finalitat per la qual sol·licita la subvenció.
Que d’acord amb les bases i la convocatòria adjuntam la següent
documentació.
- Fotocopia de la targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat sol·licitant.
- Declaració de membres directius.
- Certificat de trobar-se al corrent de pagament davant l’Agencia tributària i la
Seguretat Social.
- Declaració jurada de les subvencions o ajudes procedents d’altres
administracions o entitats per a l’activitat o projecte presentat, o bé que no s’ha
sol·licitat ni obtingut cap altre subvenció de l’administració per al programa o
projecte presentat.
El model de sol·licitud es troba a l’Annex 2 de les
presents bases.
- Certificat de l’entitat bancària en la que es farà constar el numero de compte i
el seu titular.

- Projecte detallat de l’activitat o programa per a la qual es sol·licita la
subvenció, on consti: justificació, objectius, població a la qual va adreçada,
numero de beneficiaris, metodologia, activitats a realitzar, mitjans tècnics,
personals i materials necessaris, calendari de realització, avaluació i
pressupost desglossat ( ingressos previstos i depeses).
Relació contractual en el cas de subvencions de millora de bens inmobles.
I perquè així consti i als efectes oportuns
Data i segell de l’entitat.

Signatura del responsable
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

ANNEX II MODEL DE DECLARACIÓ JURADA DE PERCEPCIONS DE
SUBVENCIONS
El Sr./Sra._____________________amb DNI número________i resident al
C/________________________________nº______del municipi
_________________i CP___________en representació de l’Entitat
denominada____________________________________________________
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Amb CIF__________________i domicili social
C/_______________nº______del municipi _________________i
CP__________
DECLARO QUE :
No he percebut cap altre subvenció de l'administració per al projecte que es
presenta a aquesta convocatòria de subvenció
En al cas de preveure rebre ingressos de ajudes o subvencions per al mateix
projecte:
Nom de l’entitat __________________
Import sol·licitat______________€
Altres ingressos generats per l’activitat
Import previst________________€
I perquè així consti i als efectes oportuns
Data i segell de l’entitat.

Signatura del responsable

