
ANNEX I 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTUACIONS, INICIATIVES I 
PROJECTES PROMOGUTS PER LES ASSOCIACIONS DE VESINS (PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE L’1-01-2020 I 31-12-2020) 
 
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, entre l’1-01-2020 i el 31-12-2020 (ambdós 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: 
 

( ) Sol·licitud per participar en el procediment de concessió de subvencions, que haurà 
d’anar subscrita per qui en té la representació (annex I). 
( ) 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 2020 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 2020. 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 
 


