Certificat
d’aprovació
del
pressupost
Per a entitats
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera

Certificat de l’acord d’aprovació del pressupost
Dades relatives a la persona representant de l’entitat que estén el certificat:
_______________________________________________________________________
Secretari/àira de l’entitat denominada
_______________________________________________________________________
Inscrita amb el número

en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament,

Certifico:
1. Que en data_______________. Es va reunir l’Assemblea General Ordinària de
Socis, degudament convocada pel/per la president/a senyor/a._____________
_______________________________________________________________.
D’acord amb els estatuts de l’entitat, amb el següent ordre del dia:
A. Aprovació del pressupost de l’exercici _____________________________.
_______________________________________________________________________
2. Que a l’esmentada reunió van concórrer un nombre de _____associats, sobre
el total de _____ que figuren en la relació actualitzada de socis, en primera ___
o segona ___ convocatòria, amb quòrum suficient, d’acord amb els estatuts de
l’entitat.
_______________________________________________________________________
3. Que per majoria, amb vot favorable del ______% de les persones presents o
representades, es van adoptar els acords següents:
· Aprovar el pressupost de l’exercici ______________
_______________________________________________________________________
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat.
Sant Esteve de Palautordera, _____de/d’_________________ de _______________
El/la secretari/ària
Signatura i segell de l’entitat
Les dades de caràcter personal que l’usuari facilita voluntàriament en aquest formulari s’integraran en els arxius municipals
administratius exclusivament per a la realització del tràmit o la inscripció demanats i amb distinció al servei competent per a la
seva resolució. L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera garanteix la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades
segons la legislació vigent en cada cas. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal es
podran exercir per sol·licitud presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania (c/Major 14).

Pressupost global de l’entitat per l’any _____
Despeses

Conceptes

Import

Total despeses

Ingressos

Concepte i procedència

Import

Subvencions
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Altres subvencions

Total ingressos

Resultat final (despeses – ingressos)

Cal especificar tots els ingressos: quotes de socis, subvencions/ajuts institucions i/o
privats, altres.

Les dades de caràcter personal que l’usuari facilita voluntàriament en aquest formulari s’integraran en els arxius municipals
administratius exclusivament per a la realització del tràmit o la inscripció demanats i amb distinció al servei competent per a la
seva resolució. L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera garanteix la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades
segons la legislació vigent en cada cas. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal es
podran exercir per sol·licitud presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania (c/Major 14).

