REGISTRE D’ENTRADA
OAC, Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Ajuntament d’Olot.

PROGRAMA
SUPORT A LES

ENTITATS
Entitats Esportives
Sol·licitud conveni extraordinari any 2019

Nom de l’entitat o associació

Àrea a la qual s’adscriu l’entitat:
Esports i Lleure

FITXA DE L’ENTITAT O L’ASSOCIACIÓ (DOCUMENT 1)
DADES DE L’ENTITAT O L’ASSOCIACIÓ
NOM

NIF

ADREÇA
ADREÇA LOCAL SOCIAL (en cas de tenir-ne)
TELÈFON/S

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

WEB

NOMBRE TOTAL DE SOCIS/ES DE L’ENTITAT

DADES DEL/LA PRESIDENT/A
NOM I COGNOMS
ADREÇA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON/S

DADES DEL/LA SECRETARI/SECRETÀRIA
NOM I COGNOMS
ADREÇA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON/S

HORARI D’ATENCIÓ

ADREÇA ON VOLEU REBRE LA CORRESPONDÈNCIA
ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

S’accepten tots els condicionants de la sol·licitud i es fa constar que se’n compleixen els requisits i en
especial, que l’entitat es troba inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot i que els càrrecs que
s’hi esmenten tenen vigència actualitzada.
Signatura del/la president/a

Signatura del/la secretari/ària
(Segell de l’entitat o associació)

Clàusula informativa: L’Ajuntament d’Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en
recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer del registre de
sol·licitud de subvencions. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat
necessàries i pel departament de l’Ajuntament encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a
tercers.

FULL D’ACTIVITAT (DOCUMENT 2)

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT
Títol i tipus d’activitat:

Dia/dies en què es desenvolupa (amb hores, si pot ser):

Lloc/s on es desenvolupa:

L’activitat és gratuïta? SI

NO

S’adjunta documentació addicional de l’activitat? SI

És una activitat oberta al públic en general? SI

NO

NO

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
Ajut econòmic

/ Cessió d’equipaments

/

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT (només el previst per aquesta activitat)
DESPESES
Total despeses activitat

€uros

INGRESSOS (d’on provenen els ingressos per pagar aquesta activitat?)
Ingressos propis

€uros

Ajut que sol·licita a l’Ajuntament

€uros

Altres administracions

€uros

Espònsors i patrocinis

€uros

Total ingressos activitat

€ 0,00

€uros

EQUIPAMENTS (En cas que demaneu algun equipament, cal omplir aquest apartat. L'Ajuntament d'Olot
pot determinar la cessió, o no, de l’equipament. Omplir aquest full no implica la cessió automàtica. Els
responsables dels diversos equipaments es posaran en contacte amb l'entitat).
EQUIPAMENT

DIA/DIES

HORA/HORES

CERTIFICACIÓ COMPLIMENT OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (DOCUMENT 3)

El/la Sr./Sra.

Secretari/Tresorer de

l’entitat/associació

amb nif

i domicili
CERTIFICA

Que segons consta en els arxius i antecedents comptables de l’entitat
en data d’avui no figura cap deute pendent amb l’Agència Tributària de l’Estat ni amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament d’Olot, quan
escaigui.
S’autoritza expressament a l’Ajuntament d’Olot a realitzar les consultes escaients en aquests organismes
per acreditar que s’està al corrent de pagament en les fases del procediment que ho requereixin.

I perquè consti i tingui els efectes escaients signo el present certificat, amb el vist-i-plau del/la president/ta
de l’entitat.

Olot,

de

de 2019

Vist-i-plau
El/La President/a

El/La Secretari/a

DADES CREDITOR (DOCUMENT 4)
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE LA TRESORERIA DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT A ENTITATS BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS.
DADES DEL CREDITOR
NIF
NOM
ADREÇA
CP/POBLACIÓ/PROVÍNCIA
Autoritzo a l’Ajuntament d’Olot (fins que no es faciliti una nova domiciliació) que aboni les diferents
subvencions i ajuts que, a partir d’aquesta data, hagi de percebre la societat esmentada, al compte
bancari que ara s’indica.
ALTA DE DADES BANCÀRIES
DENOMINACIÓ ENTITAT BANCÀRIA
Codi IBAN

Oficina (4 pos.)

DC (2 pos.)

Compte corrent o llibreta(10 posicions)

Declaració de l’entitat creditora
Declaro, sota la meva responsabilitat, que
aquestes dades corresponen al compte corrent
/ llibreta d’estalvis obert a nom de l’entitat
El secretari de l’entitat
Nom i NIF

Olot,

de

de 2019

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals que aporteu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “persones creditores de l’Ajuntament d’Olot”, amb la finalitat de dur a
terme el control i la gestió dels pagaments a persones creditores i de transferències als bancs.
Podeu exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de dades, dirigint-vos al departament de tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al
passeig de Ramon Guillamet, núm. 10, telèfon 972 27 91 02.

