AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

Sol·licitud de Subvencions per a les Entitats
Descripció
Sol.licitud de subvenció adreçada al foment de projectes, activitats i serveis
d'utilitat pública i interés social.
Qui la pot demanar?
Les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions i equips
de treball o col.lectius sense finalitat de lucre, que duguin a terme actuacions
d'interès públic i social dins del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt, dins
dels àmbits d'Alcaldia; Medi Ambient; Cultura; Esports; Promoció de la Dona;
Joventut i Lleure Infantil; Promoció de la Gent Gran; Participació Ciutadana;
Educació, etc.
Documentació que cal presentar
•

Imprès normalitzat d’Instància en el qual es farà constar:
a) Les dades d'identificació de la persona sol·licitant:
- En el cas de persones físiques: nom, cognoms i fotocòpia del
DNI o NIF.
- En el cas de persones jurídiques:
* Les associacions amb seu al municipi han de fer constar a la
instància el nom de l'entitat, l'adreça de la seu social, el número
que li correspongui en el Registre municipal d'entitats ciutadanes i
el nom de la persona que representa l'associació.
* En el cas d'associacions d'àmbit supralocal, cal que presentin (a
més del nom de l'entitat, l'adreça de la seu social i el nom de la
persona representant) una còpia dels estatuts socials, en els
quals consti el número d'inscripció al Registre d'associacions de la
Generalitat.
b) La descripció de l'activitat o el projecte que és motiu de la
subvenció, amb el detall de les característiques i el pressupost.
Cal fer constar en tots els casos els recursos amb els quals es
compta per dur-lo a terme.

•

Una còpia descriptiva del projecte detallat d'activitats o serveis.

Terminis de tramitació
l'Ajuntament estableix dos terminis anuals per a la presentació de peticions,
que es tancaran el 28 de febrer i el 30 de setembre de cada any.
Aquí trobareu l’Ordenança Reguladora de l’Atorgament de Subvencions als
Particulars.
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