Convocatoria de Ayudas a la modernización y
presencia on line del comercio local en Mutxamel.
Anualidad
2019
d

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. DECLARACIÓ LLOC D'INVERSIONS
Sr. / Sra.____________________________________________________________________________________
amb DNI / NIE ________________________Domicili:____________________________________________
Municipi: ____________________Província: _____________________

CP ___________________

El punt sisé de les bases de la Convocatòria establix les obligacions següents del beneficiari:
Amb independència de les obligacions genèriques previstes en l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de Mutxamel, són exigibles les obligacions específiques següents:
a) Proposar a l'Ajuntament de Mutxamel qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es puga produir en
la destinació de la subvenció que ha de ser expressament autoritzat l'Ajuntament, si procedix.
b) Proporcionar en tot moment la informació que els siga demanada respecte de la subvenció concedida i
sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Mutxamel.
c) Comunicar a l'Ajuntament de Mutxamel l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per la mateixa finalitat, que
no s’hagen comunicat en la sol·licitud inicial.
d) Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament de l'activitat que siga objecte de la
subvenció mitjançant la llegenda “amb el suport de l'Ajuntament de Mutxamel”, seguida de l'anagrama,
segons el model tipogràfic oficial que facilitarà l’Ajuntament.
e) Emprar les ajudes en aquells conceptes i quanties que siguen expressament objecte de subvenció i en els
terminis que s'assenyalen.
f) Si tenen un altre establiment fora de la localitat de Mutxamel, declaració jurada que les inversions es duran
a terme en l'establiment situat a Mutxamel.
g) Un reportatge amb almenys 3 fotografies en suport digital on es puga veure el resultat de la modernització
realitzada (comparativa d'imatges abans i després).
Amb la finalitat de complir l'apartat f) anterior (marqueu el que procedisca):
Declare que les inversions (les despeses que presente a fi d'obtindre ajuda en esta convocatòria) són per a
l'establiment que tinc situat a Mutxamel.
Declare que tinc un altre establiment fora de la localitat de Mutxamel i que les inversions (les despeses que
presente a fi d'obtindre ajuda en esta convocatòria) són per a l'establiment que tinc situat a Mutxamel.

___________________ , ____ de _______________________ de 2019

Firmat __________________________________

