
  Subvencions Activitats Esportives  2020-2022 
 

Annex 3 - Certificat d’acreditació del representant legal 
 
Sr./a ________________________________ amb DNI/NIE ________________, en qualitat de 
Secretari/ària de l’entitat ___________________________________________. 
 
CERTIFICO: 
 
PRIMER.- Que segons consta en el llibre d’actes d’aquesta entitat, el/la Sr./a 
________________________ amb DNI/NIE ________________________, ostenta el càrrec de 
_________________ de l’entitat i està autoritzat per a solꞏlicitar subvencions i per a la signatura 
dels documents que se’n derivin d’aquestes. 
 
SEGON.- Que en reunió de la Junta Directiva de l’entitat que va tenir lloc el dia 
______________ es va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 
1. Solꞏlicitar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet subvenció per a l’execució dels 
programes que s’indica: 
 

 Nom del programa Import en euros
 Pr.1. Esport d’iniciació 
 Pr.2. Esport de tecnificació 
 Pr.3. Esport de competició  
 Pr.4. Esport i/o Activitat Físiques de Lleure
 Pr.5. Esdeveniments esportius
TOTAL PROGRAMES 

 
2. Acceptar la normativa reguladora de la subvenció, i comprometre’s a fer constar, en la 
publicitat de l’activitat/projecte/programa, el logotip de l’Ajuntament i/o la frase “Amb el suport 
de “l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet”. 
 
TERCER.- Que l’entitat a la què representa (marqueu amb una creu l’opció en que es troba la 
vostra entitat): 
 

 No és beneficiaria de subvencions o ajuts econòmics d’altres administracions o 
entitats públiques corresponents al mateix any de la convocatòria. 

 No és beneficiaria, a data d’avui, de subvencions o ajuts econòmics d’altres 
administracions o entitats públiques, però que les ha solꞏlicitat formalment. 

 S’ha beneficiat de subvencions o ajuts econòmics d’altres administracions o 
entitats públiques als darrers 12 mesos, segons el detall següent: 

Institució Concepte de subvenció Import en euros 
 
 
Import total percebut d’altres administracions o entitats 
públiques: 

 

 
 
Santa Coloma de Gramenet, a ___ de __________________ de 20__ 
 
 
 
Segell de l’entitat 
 
 
 
 
 

Signatura del secretari/ària 
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