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Dades relatives a l'entitat : 
Dades relatives a la persona que emet el certificat:
Càrrec : President/a
Certificat d'aplicació de la subvenció
CERTIFICO
Que la subvenció concedida en els termes notificats per la resolució de l'Alcaldia o acord de la junta de Govern Local de data                                           ha estat aplicada a la finalitat per a la qual fou concedida.  I , perquè així consti, signo aquest certificat. 
Sant Celoni,                    de/d'                                                 de   
Signatura i segell de l'entitat
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Expedients i procediments Municipals, del que és responsable l'Ajuntament de Sant Celoni, amb la finalitat de gestionar els expedients i procediments administratius de competència municipal. Les vostres dades no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al C/Campins, 24, acompanyant còpia del seu DNI.
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