
IMPRÈS 001
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS DEL 2014  CONCEDIDES PEL SERVEI DE JOVENTUT DE  

L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia:  14 d'octubre  de 2014

Import de la subvenció:...............................................................................................................................................

Projecte subvencionat:...................................................................................................................................................

Entitat o grup beneficiari: ..............................................................................................................................................

Núm.
Ordre

Data  del
justificant

Proveïdor o tercer Detall o concepte Import

Granollers,   a              de                           de  2015 

Signatura i segell de l’entitat/associació

El cap de l’Àrea                                                                                                    Revisat
de Cultura i Joventut                                                                                            El cap de comptabilitat
                                                                  Conforme,
                                                                  L’interventor general

Data:                                                          Data:                                                     Data:



IMPRÈS 002. 
JUSTIFICACIÓ  DE  SUBVENCIONS DEL 2014  

En/Na  ……………………………  amb  DNI……………….,  com  a  ………………..  de 
l’entitat/associació……………………………………………………………………, de conformitat amb article 23, 
del punt 5 de la Normativa general reguladora de la concessió de subvencions i ajuts municipals, a aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament l’11 de febrer de 1998 i l’annex específic del Servei de Joventut per a l’any 2005 .

DECLARO:

1. Que la Junta de Govern Local el dia 14 d'octubre de  2014  va concedir  una subvenció a l’entitat/associació ……………………………… 
d’import……………….. per dur a terme ……………………………

2. Que les despeses que es relacionen a continuació, de les que no es disposa factures justificatives, han estat destinades a la finalitat per la 
qual es va concedir.

3. Que s’adjunta la documentació acreditativa següent:

Núm.
Ordre

Data  del
justificant Proveïdor  o tercer Detall o concepte Import

Granollers,   a              de                           de  2015
Signatura i segell de l’entitat/associació

  
El cap de l’Àrea                                                                                                    Revisat
d'Educació i Cultura                                                                                             El cap de comptabilitat
                                                                  Conforme,
                                                                  L’interventor general

Data:                                                          Data:                                                     Data:



IMPRÈS 003

DECLARACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES DURANT EL 2014

(Emplenar “model A” o “model B”, el que correspongui)

MODEL A:  Relació d’altres ajuts econòmics rebuts pel mateix projecte 

........................................................................, amb DNI núm.. .............................., declara com 
a representant de l’entitat o grup de joves   .............................................................., amb CIF 
núm. ..................................., que durant l’any 2014 aquesta entitat o grup de joves  ha rebut les 
següents  subvencions  altres  administracions  i/o  ens  públics  per  al  projecte 
………………………………………………….

Administració Quantitat 
rebuda (€)

Data Finalitat

MODEL B : En cas de no haver rebut cap tipus d’ajut econòmic pel projecte en qüestió

........................................................................, amb DNI núm. .............................. declara com a 
representant  de  l’entitat  o  grup  de  joves  ..............................................................,  amb  NIF 
núm. ..................................., que durant l’any 2014 aquesta entitat o grup de joves no ha rebut 
cap tipus de subvenció d’administracions o ens públics.

Signatura

Granollers, ........... de .......................... de 2015.




