MODEL NORMALITZAT 6

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
1.DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Codi de la convocatòria

Curs 2017-2018 Ajuts menjador llars
públiques

Servei Concedent

Departament d’Ensenyament

Expedient.../2018

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Nom i cognoms del sol·licitant
/pare/mare o tutor legal

DNI/NIF

Càrrec amb el què actua
Nom del Beneficiari

DNI/NIF

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Nom de l’activitat sol·licitada

Ajuts menjador llars públiques

Entitat que organitza

Llar d’infants pública.......................

4. RESULTATS OBTINGUTS
Certificat assistència activitat i
nombre de dies que ha utilitzat el
servei de menjador

Certificat d’assistència i ús del servei emès per la llar
d’infants

MEMÒRIA ECONÒMICA
1. RELACIÓ DE DESPESES

Data
factura

Creditor

NIF

Concepte

Setembre

Menjador
setembre

Octubre

Menjador
octubre

Novembre

Menjador
novembre

Desembre

Menjador
desembre

Gener

Menjador
gener

Febrer

Menjador
febrer

Març

Menjador
març

Abril

Menjador
abril

Maig

Menjador
maig

Juny

Menjador
juny

Juliol

Menjador
juliol

Import que ha
pagat
l’interessat i
data de
pagament (1)

Núm.
tiquets
utilitzats i Cost
import
total*
equivalent
(2)

2. RESUM ECONÒMIC
COST TOTAL
FINANÇAMENT
Import de la subvenció
Recursos del beneficiari
*Cost total: import que ha pagat l’interessat(casella 1) menys l’import equivalent als tiquets utilitzats (casella 2)

3.DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS
El sotasignat declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni
tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançar en tot o en
part la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat
Entitat que organitza
Cost total de l’activitat
4.RESULTATS OBTINGUTS
Certificat assistència activitat i
nombre de dies que ha utilitzat
el servei de menjador

Certificat d’assistència i ús del servei de menjador emès
per la llar d’infants

Signatura de la persona tutora legal, mare o pare del/la menor sol·licitants de l’ajut de
menjador de les llars d’infants públiques
Olesa de Montserrat, a .....................................................................

