ANNEX I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTUACIONS, INICIATIVES I
PROJECTES PROMOGUTS PER LES ASSOCIACIONS DE VESINS AIXÍ COM
ORGANITZACIÓ DE FESTES (PERÍODE 2021: ENTRE l’1/01/2021 I EL 31/12/2021, O
PERÍODE 2022: ENTRE l’1/01/2022 I EL 31/12/2022)
Entitat/associació ________________________________________________ amb NIF/CIF
_______________, representada per _____________________________________, càrrec:
___________ i adreça a l’efecte de notificacions: _________________________________,
codi postal _________, telèfon ______________________, fax: ________________, correu
electrònic _________________________________________________
EXPÒS:
Que m’he assabentat de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia adreçada a associacions de vesins, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep
de sa Talaia, per a la realització d’actuacions, iniciatives i projectes promoguts per les
associacions de vesins així com organització de festes, realitzats entre:
 לl’1-01-2021 i el 31-12-2021 (tots dos inclosos)
 לl’1-01-2022 i el 31-12-2022 (tots dos inclosos)
Que l’associació que represent està inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de
l’Ajuntament, d’acord amb el que es preveu a les bases.
SOL·LICIT:
Una subvenció econòmica per la quantitat d ___________ euros per la realització de les
activitats/projectes especificats a l’annex VII.
Així mateix, adjunt:
( ) Certificat del/de la secretari/ària de l’associació que acredita la representació de la
persona en el nom de la qual es presenta la sol·licitud.
( ) Document que acredita que l’associació està donada d’alta en el Registre
d’Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes
Balears.
( ) Estatuts o reglaments inscrits en el Registre d’Associacions i Fundacions de la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i adaptats a la llei.
( ) DNI del representant de l’entitat.
( ) CIF/NIF de l’entitat.
( ) Memòria resumida de totes les activitats/projectes que s’han realitzat o es preveu
realitzar dins l’any 2021 o 2022 a l’efecte de barem (annex VI).
( ) Memòria descriptiva de les activitats/projectes per als quals es sol·licita la
subvenció, que s’hauran d’haver realitzat dins el període comprès entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2021 o el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2022, tots dos inclosos. Aquestes activitats han d’anar acompanyades de
pressupost (annex VII).

( ) Declaració del representant legal de l’associació que l’entitat que representa disposa
de l’estructura i mitjans necessaris per dur a terme els projectes o programes objecte
de la convocatòria; que no està inhabilitada per contractar amb les administracions
públiques o per obtenir la subvenció; d’estar facultat el sol·licitant per actuar en nom
de l’entitat i de no concórrer en aquesta entitat cap de les causes de l’article 13 de la
Llei 38/2003 general de subvencions; de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep i
d’acreditar el compliment en matèria de reintegrament de subvencions (annex II).
( ) Dades bancàries per a la transferència de l’import de la subvenció, en cas de no
haver-les presentat en altres ocasions.
( ) Declaració de les subvencions obtengudes per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar a l’entitat local les que s’obtenguin en el futur (annex III).
( ) Autorització per obtenir informació sobre el compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social (annex IV). No obstant això, la persona sol·licitant podrà
denegar expressament el consentiment. En aquest cas, l’entitat haurà d’aportar els
certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social durant l’exposició de la proposta de resolució provisional.
( ) Declaració responsable sobre la situació relativa a l’IVA del sol·licitant (annex V).
( ) Certificat del secretari de l’associació en el qual consta el nombre de socis.
I perquè així consti, firm la present sol·licitud.

Sant Josep de sa Talaia ........ d .............................. de 20 .......

(firma)

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ANNEX II
DECLARACIÓ DEL REPRESENTANT DE L’ENTITAT PER A LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS, INICIATIVES I PROJECTES
AIXÍ COM ORGANITZACIÓ DE FESTES, PROMOGUTS PER LES ASSOCIACIONS DE
VESINS (ANYS 2021 O 2022)
Entitat/associació ________________________________________________, amb NIF/CIF
_____________, representada per _______________________________________, càrrec:
______________ i adreça a l’efecte de notificacions: _______________________________,
codi postal ___________, telèfon _______________________, fax: ___________________,
correu electrònic: ____________________________________________
DECLAR:
1. Que l’entitat que represent disposa de l’estructura i mitjans necessaris per dur a
terme els projectes o programes objecte de la convocatòria.
2. Que no es troba inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o
per obtenir subvenció.
3. Que jo, com a sol·licitant, estic facultat/da per actuar en nom de l’entitat.
4. Que no concorre en aquesta entitat cap de les causes de l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Que l’entitat que represent es troba al corrent de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Sant Josep.
6. Que l’entitat que represent acredita el compliment d’obligacions en matèria de
reintegrament de subvencions que estableix l’art. 25 del RLGS.
Sant Josep de sa Talaia, ........ d ................................. de 20 .......

(firma)

ANNEX III, ANY 2021
Declaració de les subvencions obtengudes per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar a l’entitat local les que s’obtenguin en el futur
Jo, .............................................................................................................................., amb DNI
............................., en representació de l’entitat .......................................................................,
amb CIF ............................, a l’efecte de sol·licitar subvencions adreçades a associacions de
vesins per a la realització d’actuacions, iniciatives i projectes (any 2021), FAIG LA SEGÜENT
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
DECLAR (marcau l’opció que correspongui):
1.
( ) Que fins a la data NO he sol·licitat ni obtengut subvenció d’altra entitat per a la
mateixa finalitat i que, en cas de rebre’n alguna en el futur, em compromet a comunicar-ho a
aquest Ajuntament.
2.
( ) Que he sol·licitat o he rebut les següents ajudes per a la mateixa finalitat d’altres
entitats:
Organisme

Tipus
d’ajut

Data de
sol·licitud

Quantitat
sol·licitada

Quantitat
concedida

Observacions

( ) Que el total dels ajuts percebuts o pendents de percebre no superaran el cost total
de l’activitat subvencionable.
( ) Que en cas de rebre alguna ajuda més en el futur, em compromet a comunicar-ho
a aquest Ajuntament.
Sant Josep de sa Talaia,

(firma)

d

de 20

ANEX III, ANY 2022
Declaració de les subvencions obtengudes per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar a l’entitat local les que s’obtenguin en el futur
Jo, .............................................................................................................................., amb DNI
............................., en representació de l’entitat .......................................................................,
amb CIF ............................, a l’efecte de sol·licitar subvencions adreçades a associacions de
vesins per a la realització d’actuacions, iniciatives i projectes (any 2022), FAIG LA SEGÜENT
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
DECLAR (marcau l’opció que correspongui):
1.
( ) Que fins a la data NO he sol·licitat ni obtengut subvenció d’altra entitat per a la
mateixa finalitat i que, en cas de rebre’n alguna en el futur, em compromet a comunicar-ho a
aquest Ajuntament.
2.
( ) Que he sol·licitat o he rebut les següents ajudes per a la mateixa finalitat d’altres
entitats:
Organisme

Tipus
d’ajut

Data de
sol·licitud

Quantitat
sol·licitada

Quantitat
concedida

Observacions

( ) Que el total dels ajuts percebuts o pendents de percebre no superaran el cost total
de l’activitat subvencionable.
( ) Que en cas de rebre alguna ajuda més en el futur, em compromet a comunicar-ho
a aquest Ajuntament.
Sant Josep de sa Talaia,
(firma)

d

de 20

ANNEX IV
AUTORITZACIÓ PER OBTENIR INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL PER PARTICIPAR EN
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS,
INICIATIVES I PROJECTES, AIXÍ COM ORGANITZACIÓ DE FESTES, PROMOGUTS PER
LES ASSOCIACIONS DE VESINS (ANYS 2021 O 2022)
SOL·LICITANT:
CIF:
REPRESENTAT PER:
NIF:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
AUTORITZ expressament l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia:

1. Perquè pugui sol·licitar per mitjans telemàtics a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària informació relativa al compliment de les obligacions tributàries de la persona
o entitat sol·licitant.
2. Perquè pugui consultar les dades davant la TGSS d’estar al corrent del pagament amb
la Seguretat Social de la persona o entitat sol·licitant.
En cas contrari, en el qual NO atorgui el consentiment per a la consulta, marcau la següent
casella:
1.
2.
3.
4.

( ) No don el consentiment.
( ) M’hi opòs.
( ) No el concedeix.
( ) El deneg.

Sant Josep de sa Talaia, ............ d ............................................... de 20 ..........

(firma)
Perquè la transmissió de dades es pugui fer per mitjans telemàtics, s’ha de presentar el
consentiment exprés de la persona interessada, d’acord amb l’article 6.2.b de la Llei 1/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23 de
juny).

ANNEX VI, ANY 2021
Breu memòria de les activitats realitzades dins l’any 2021
Activitat

Especificau si heu
organitzat l’activitat,
col·laborat o participat

Data i
durada

Breu
descripció de
l’activitat

Activitat realitzada en
col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Josep

(En cas que les activitats que es proposen per a la valoració de punts siguin dins un programa
d’activitats de durada de més d’un dia, es recomana plantejar-les com a activitats separades,
si ho són, ja que implica la suma de la puntuació que dona cada una de les activitats.)
Especificau si presentau documentació acreditativa de tasques de mediació entre el col·lectiu
veïnal i les administracions (registres d’entrada, actes, etc.).
Sant Josep de sa Talaia, .......... d .......................................... de 20 ........

firma del representant

ANNEX VI, ANY 2022
Breu memòria de les activitats realitzades o que es pretén realitzar dins l’any 2022
Activitat

Especificau si heu
organitzat l’activitat,
col·laborat o participat

Data i
durada

Breu
descripció de
l’activitat

Activitat realitzada en
col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Josep

(En cas que les activitats que es proposen per a la valoració de punts siguin dins un programa
d’activitats de durada de més d’un dia, es recomana plantejar-les com a activitats separades,
si ho són, ja que implica la suma de la puntuació que dona cada una de les activitats.)
Especificau si presentau documentació acreditativa de tasques de mediació entre el col·lectiu
veïnal i les administracions (registres d’entrada, actes, etc.).
Sant Josep de sa Talaia, ............ d ............................................. de 20 .........

firma del representant

ANNEX VII, ANY 2021
Memòria de les activitats per a les quals es sol·licita subvenció dins l’any 2021

Activitat

Data i
durada

Breu
descripció
de
l’activitat

Quantitat
de públic
que hi
assisteix o
fa ús de
l’activitat

Sector o
sectors
poblacionals
als quals
s’adreça
l’activitat

Potenciació de
valors
tradicionals
SÍ - NO

Marcau amb una
creu si l’activitat
s’ha fet
íntegrament en
català

Pressupost

(En cas que les activitats que es proposen per a la valoració de punts siguin dins un programa
d’activitats de durada de més d’un dia, es recomana plantejar-les com a activitats separades,
si ho són, ja que implica la suma de la puntuació que dona cada una de les activitats.)
Sant Josep de sa Talaia, ........... d ...................................... de 20 ..........

firma del representant

ANNEX VII, ANY 2022
Memòria de les activitats per a les quals es sol·licita subvenció dins l’any 2022

Activitat

Data i
durada

Breu
descripció
de
l’activitat

Quantitat
de públic
que hi
assisteix o
fa ús de
l’activitat

Sector o
sectors
poblacionals
als quals
s’adreça
l’activitat

Potenciació de
valors
tradicionals
SÍ - NO

Marcau amb una
creu si l’activitat
s’ha fet
íntegrament en
català

Pressupost

(En cas que les activitats que es proposen per a la valoració de punts siguin dins un programa
d’activitats de durada de més d’un dia, es recomana plantejar-les com a activitats separades,
si ho són, ja que implica la suma de la puntuació que dona cada una de les activitats.)
Sant Josep de sa Talaia, ........ d ..................................... de 20 ......

firma del representant

ANNEX VIII, ANY 2021
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES ACTIVITATS REALITZADES AMB LIQUIDACIÓ
D’INGRESSOS I DESPESES (període entre l’1-01-21 i el 31-12-21)
Sr./Sra. ......................................................................................................................, amb DNI
............................., representant legal de l’entitat ....................................................................,
amb CIF ..............................
COMUNIC LES SEGÜENTS ACTIVITATS REALITZADES:
ACTIVITAT 1:........................................
EXPLICACIÓ RESUMIDA DE L’ACTIVITAT:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
RELACIÓ DE DESPESES VINCULADES A AQUESTA ACTIVITAT:
Núm.
doc.

Núm.
fact.

Data
fact.

Proveïdor

Concepte

Motiu de
despesa

Import

IVA

Data de
pagament

%
imputació

Import

TOTAL COST:
RELACIÓ D’INGRESSOS VINCULATS A AQUESTA ACTIVITAT:
CONCEPTE

TOTAL

ACTIVITAT 2:........................................
EXPLICACIÓ RESUMIDA DE L’ACTIVITAT:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

RELACIÓ DE DESPESES VINCULADES A AQUESTA ACTIVITAT:
Núm.
doc.

Núm.
fact.

Data
fact.

Proveïdor

Concepte

Motiu de
despesa

Import

IVA

Data de
pagament

TOTAL COST:
RELACIÓ D’INGRESSOS VINCULATS A AQUESTA ACTIVITAT:
CONCEPTE

TOTAL

Si escau, l’altra documentació a què fa referència l’article 72 del RLGS.
Data:
Nom i cognoms del representant de l’entitat:
firma:

%
imputació

Import

ANNEX VIII, ANY 2022
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES ACTIVITATS REALITZADES AMB LIQUIDACIÓ
D’INGRESSOS I DESPESES (període entre l’1-01-22 i el 31-12-22)
Sr./Sra. ......................................................................................................................, amb DNI
............................., representant legal de l’entitat ....................................................................,
amb CIF ..............................
COMUNIC LES SEGÜENTS ACTIVITATS REALITZADES:
ACTIVITAT 1:........................................
EXPLICACIÓ RESUMIDA DE L’ACTIVITAT:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
RELACIÓ DE DESPESES VINCULADES A AQUESTA ACTIVITAT:
Núm.
doc.

Núm.
fact.

Data
fact.

Proveïdor

Concepte

Motiu de
despesa

Import

IVA

Data de
pagament

%
imputació

Import

TOTAL COST:
RELACIÓ D’INGRESSOS VINCULATS A AQUESTA ACTIVITAT:
CONCEPTE

TOTAL

ACTIVITAT 2:........................................
EXPLICACIÓ RESUMIDA DE L’ACTIVITAT:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

RELACIÓ DE DESPESES VINCULADES A AQUESTA ACTIVITAT:
Núm.
doc.

Núm.
fact.

Data
fact.

Proveïdor

Concepte

Motiu de
despesa

Import

IVA

Data de
pagament

TOTAL COST:
RELACIÓ D’INGRESSOS VINCULATS A AQUESTA ACTIVITAT:
CONCEPTE

TOTAL

Si escau, l’altra documentació a què fa referència l’article 72 del RLGS.
Data:
Nom i cognoms del representant de l’entitat:

firma:

%
imputació

Import

