Segell de registre

INSTÀNCIA ESPECÍFICA PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER A PROJECTES
DESTINATS A FOMENTAR EL CIRCUIT DE COMERÇ SOCIAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET PER ALS ANYS 2016 I 2017

ANNEX 4
ACTUALITZACIÓ ANUAL DE
DADES DE L’ENTITAT
2016

DADES DEL/ LA REPRESENTANT: (President/a de l’entitat)
Representant

DNI

Telèfon particular

Entitat

Telèfon

Adreça

Per trametre a Activitats: 4-40-1
Núm.reg. Ent. Ciutadana

Correu electrònic
NIF Entitat

ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES
Data última assemblea socis:

Modificacions a l’Assemblea:
Càrrecs Junta:

Núm. de socis a 31.12.2015:
PROGRAMA I PRESSUPOST PER A L’ANY 2016
Adjunteu el programa d’activitats per a l’any 2016 i el pressupost amb què compta l’entitat.
D’acord amb l’article 4.4. del Reglament de Participació Ciutadana, les entitats hauran de portar al registre general
de l’Ajuntament, durant el primer trimestre de cada any, l’actualització pertinent sobre el nombre de socis a 31 de
desembre, les modificacions adoptades per la darrera assemblea anual, una memòria breu i el programa i el
pressupost per l’any nou.
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BREU MEMÒRIA DE L’ANY 2015
Activitat realitzada:
Núm. persones assistents: Socis
Valoració:

No Socis

Activitat realitzada:
Núm. persones assistents: Socis
Valoració:

No Socis

Activitat realitzada:
Núm. persones assistents: Socis
Valoració:

No Socis

BALANÇ ECONÒMIC DE L’ANY 2015
Ingressos

Despeses

Quotes socis

Lloguer local

Subministraments local
Aportacions participants per a activitats

Neteja local
Subvenció Ajuntament

Subvencions altres administracions
Assegurances
Recursos humans
Aportacions altres entitats

Campanyes econòmiques

Material

Altres (especificar)

Altres (especificar)

TOTAL

TOTAL
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ACTUALITZACIÓ ANUAL DE
DADES DE L’EMPRESA
2016

En el cas de PERSONES FÍSIQUES, AUTÒNOMS
D/Da.
NIF

Data de naixement

Domicili Fiscal
Adreça electrònica

Telèfon mòbil (obligatori)

Professió

Telèfon fix

En el cas de persones jurídiques (SOCIETAT ANÒNIMA, DE RESPONSABILITAT
LIMITADA, COOPERATIVA, ASSOCIACIÓ, FUNDACIÓ…)
Raó social
CIF

Domicili Social

Registre
Mercantil (o
equivalent)

Tom

Foli

Degudament representat en aquest acte pel Sr./Sra.
Data de constitució

Telèfon mòbil
(obligatori)

Full

Inscripció

DNI
Telèfon fix

Adreça electrònica (obligatòria)
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ANNEX 5

DADES DEL/ LA REPRESENTANT: (President/a de l’entitat / Apoderat/da de l’empresa)
Sol·licitant

DNI

Telèfon particular

Entitat / Empresa

Telèfon

Adreça

Núm.reg. Ent. Ciutadana / Mercantil
(o equivalent)

Correu electrònic
NIF Entitat / Empresa

Sol·licito subvenció d’acord amb les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de
subvencions extraordinàries per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a
projectes destinats a fomentar el Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet per
als anys 2016 i 2017.
D’acord amb les esmentades bases, accepto cobrar total o parcialment la subvenció a través
del sistema de pagaments digitals regulat al Reglament del Circuit de Comerç Social (CCS), per
tant, en cas de resultar beneficiari de subvenció, cedeixo el dret de cobrament en euros, de la
part de la subvenció atorgada en UDIs, a favor del tenedor que sol·liciti i se li autoritzi la
conversió (Art. 1 de l’annex I del Reglament del CCS).

DATA

SIGNATURA

Requereixo i autoritzo expressament a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer les
comprovacions de les transaccions digitals efectuades per tal de poder comprovar la facturació efectiva de les
activitats descrites en la justificació, d’acord amb l’especificat en l’article 11. e) d’aquestes bases reguladores:
SÍ
/ NO
(marqueu amb una X l’opció escollida).
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet per al seu tractament informàtic. Així mateix se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en
el Registre General de l’Ajuntament.
Autoritzo expressament a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals
facilitades per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
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PROGRAMES PER ALS QUALS SOL.LICITEU SUBVENCIÓ

Línia 1: Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència
vinculades al CCS Santa Coloma
Nom de l’activitat
Cost total de l’activitat
Import sol·licitat a l’Ajuntament

Altres ingressos previstos

Línia 2: Subvencions a entitats: Promoció CCS Santa Coloma
Nom de l’activitat
Cost total de l’activitat
Import sol·licitat a l’Ajuntament

Altres ingressos previstos

Línia 3: Subvencions a entitats: Promoció Mercat Consum Responsable vinculat a CCS
Santa Coloma
Nom de l’activitat
Cost total de l’activitat
Import sol·licitat a l’Ajuntament

Altres ingressos previstos
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Línia 4: Subvencions a activitats econòmiques: Integració Mercat Consum Responsable
vinculat a CCS Santa Coloma
Nom de l’activitat
Cost total de l’activitat
Import sol·licitat a l’Ajuntament

Altres ingressos previstos

Línia 5: Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores vinculades a CCS
Santa Coloma i ubicades en locals buits a entorn Mercat Municipal de Sagarra
Nom de l’activitat
Cost total de l’activitat
Import sol·licitat a l’Ajuntament

Altres ingressos previstos
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El Sr./Sra.
amb NIF núm.
i amb domicili al carrer
núm.
pis
, amb capacitat
jurídica i d’obrar suficients, i que actua en nom propi o en representació de
amb NIF
núm.
i amb domicili social a
.

DECLARO:
□ Que assumeixo totes les condicions exigides en la present convocatòria i que em trobo incurs
en cap de les circumstàncies que es recullen a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
□ Que no he rebut altres ajuts ni subvencions d'altres administracions públiques o ens públics o
privats per a la mateixa finalitat, des de l’1 d’octubre de 2014 fins al moment de presentació de
la instància i justificació de la mateixa, si és el cas.
□ Que he rebut o sol·licitat altres ajuts o subvencions, des de l’1 d’octubre de 2014 fins al
moment de presentació de la instància i justificació de la mateixa, si és el cas. Són els
següents: (emplenar columnes només en aquest cas)
Programa a què s’acull

Entitat a la qual s’ha sol·licitat

Quantia sol·licitada

Quantia atorgada

AUTORITZO:
A l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a que pugui recavar els certificats o informació
tributària en poder d'aquest Ajuntament.

DATA

SIGNATURA
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