ANNEX I: CERTIFICAT D’INGRESSOS I DESPESES I RELACIÓ DE
DESPESES ( A PRESENTAR A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ)
Dades d’identificació de l’actuació
Denominació de l’actuació

Data d’acabament

Cognoms i nom

NIF

En qualitat de

Entitat

CIF

CERTIFICO
1.

Que per acord del dia la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amposta, de conformitat amb les bases de la
convocatòria corresponents a l’any 2018, ha concedit una subvenció a ,
per a la realització de l’actuació
import d

, per un

euros ( €).

2.

Que l’actuació s’ha dut a terme i ha fnalitzat el .

3.

Que la subvenció concedida s’ha destinat a cofnançar l’actuació esmentada.

4.

Que s’han complert les obligacions establertes a les bases de la convocatòria i les condicions fxades,si escau, a l’acord
de concessió de la subvenció i s’ha assolit la fnalitat per a la qual es va concedir lasubvenció, tal com es detalla en la
memòria fnal annexa.

5.

Que les despeses efectuades amb càrrec a aquesta subvenció són les que s’especifquen en elsdocuments annexes i
es resumeixen en aquest certifcat.

6.

Que els justifcants individualitzats d’aquestes despeses estan disponibles a les dependències d’aquesta entitat per a
les actuacions de comprovació i de control establertes legalment; i que no han servit ni serviran per justifcar una altra
subvenció per aquest concepte, llevat de les declarades expressament en l’annex 1 de la sol·licitud de subvenció, si
s’escau.

7.

Que l’entitat renuncia expressament als imports que no s’han gastat, d’acord amb les dades consignades en aquest
certifcat.

I, perquè consti així, signo aquest certifcat, amb el vistiplau de .

,

de

de 20
Vist i plau
El/La/L’ càrrec

(signatura i segell de l’entitat)

Vist i plau

(signatura)

Relació de despeses ( A PRESENTAR A LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES)
Dades d’identificació de l’actuació
Denominació de l’actuació

Despeses corrents
Núm. d'ordre

Data

Núm. de factura

Proveïdor/a-receptor/a

CIF/NIF

Descripció de la despesa

Import

