SOL.LlCITUD D'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ
1. Dades del sol.licitant:
En

amb domicili a (ciutat)

CP

, (adrec;:a)

o representació de
CP

, actuant en nom

, ambDNI. ambdomicilia (ciutat)
CIF

, (adrec;:a)

adrec;:a

Telef.
elec.

2. Objecte de la sol. licitud.
Descripció de I'acció:

Cost de I'acció:

Euros

Ajut que es demana:

Euros

3. Unia/programad'ajut a la que s'acull (sois es pot senyalar una Uniad'ajut)
Activitats d'oci i/o recreatives

Festes Majors veInals

Activitats esportives

Activitats i/o ajuts beneficosocials

Activitats culturals

TROFEUS *
Altres:
Especifiqueu

Fires d'abast municipal de caracter reconegut

*Per a sol.licitar trofeus ompliu només la fulla posterior sense aportar la documentació exigida en el punt 4

4. Documentacióque cal adjuntar.

- DocumentacióTécnica específica de cada línia d'ajut.
- Document genéric de realització de I'acció. (ompliu document de la part posterior)

-

Copia de la tarjeta d'ldentificació

fiscal (únicament en el cas d'entitats sense afany de lucre)

-

Copia del DNI del signant de la petició.
- Document de dades bancaries de I'entitat peticionaria de I'ajut.
- Estat de comptes de I'entitat que soLlicita la subvenció.

5. Petició.
El sotasignat, en nom propi/en la representació que manifesta actuar, d'acord amb les bases
d'atorgament de I'ajut i a la vista de la documentació que s'adjunta, demana Ii sigui atorgat un ajut
dins de la línia/programa que s'ha indicat i es compromet, cas que li sigui concedida la subvenció,
a publicitar aquesta coHaboració així com a donar compliment del plec de clausules municipals.

...:
(signatura)

'

de

Sr. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'OLlUS
Cra. de Manresa, 18
25280 EL PI DE SANT JUST (OLlUS)

del...........

DOCUMENT GENERIC DE REALlTZACIÓ DE L'ACCIÓ
1. Dades del sol.licitant:
En

amb domicilia (ciutat)

CP

, (adrec;:a)

o representació de

CP

, actuant en nom

I amb DNI.

amb domicili a (ciutat)
CIF

, (adrec;:a)

Telef.

2. Objecte de la soUicitud i previsió de finan~ament i d'execució.
Descripció de I'acció:

Euros.

Cost de I'acció:

p,

. '6 de fi,

t.

Descripció del finanament
Recursos propis
Subvenció de la Unia/programa que es demana
Altres subvencions
Ingressos que generi I'acció
Altres aportacions

Import

Cost total de I'acció
Previsi6 d'execuci6:

Data prevista d'inici de I'acció:

mesos.

Durada aproximada de la seva execució:
Execució per fases:

SI

NO

Esta relacionada la seva execució amb alguna altra acció subvencionada préviament per aquesta
corporació municipal:
SI
NO . Quina

3. Elements d'interes que es vulguin posar de manifest.

4. Altres Organismes que subvencionen I'accio:

Import

