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NIF de l’entitat sol·licitant:  

Projecte concedit:  

Import concedit per l’ens local:  

Cost final del projecte:  
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Import justificat

El/La president/a de l’entitat Granollers,   de   de 201  

RELACIÓ DE FACTURES I DESPESES CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES
ALS PROJECTES DE L’ANY 201

A aquest document s’hi adjuntaran els originals de les factures motiu de la justificació. 

Ajuntament de Granollers
Esports

C. Santa Elisabet, 16. Edifici Can Puntes
Tel. 93 842 68 47
08401 Granollers
esports@ajuntament.granollers.cat
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