Nome e apelidos:

DNI:

En calidade de (indicar cargo):
Denominación do obxecto da subvención:
Correo-e:

Tel.:

Fax:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía:

Nome da vía:

Provincia:

Núm.:
Localidade:

C. p.:

2. CERTIFICACIÓN
CERTIFICO QUE
a. A este Concello (marcar cun X unha das opcións):
Non se lle concederon outras axudas ou subvencións coa mesma finalidade
Solicitou ou concedéronselle, procedentes de organismos públicos ou entidades privadas, as seguintes axudas ou
subvencións
euros

Relación de axudas solicitadas

euros
euros
euros

Relación de axudas concedidas

euros
euros

Así mesmo, este Concello asume o compromiso de comunicar as que se obteñan nun futuro.
b. Non consta ningunha resolución ou acordo de que o Concello está incurso en causas de prohibición para a percepción de
axudas públicas.
c. Este Concello está ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
d. A finalidade subvencionable é competencia municipal (artigo 7 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local).
E para que así conste asino este documento.

Lugar e data:

Asdo.: (indicar cargo)

......................................................................, .................. de ............................................................... 20 .............
SERVIZO DE COOPERACIÓN. Edificio Administrativo, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Teléfono: +34 986 804 100. Fax: +34 886 210 261,
cooperación@depo.es, www.depo.es

Mod. 942.038

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15 /19 9 9 e no R.d. 1720/20 07 de protección de datos de carác ter persoal podendo ser incorporados ós f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rec tif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN DOS CONCELLOS) 2016
ANEXO I: CERTIFICACIÓN DE AXUDAS E OBRIGAS
1. DATOS DO/A FUNCIONARIO/A PÚBLICO/A COMPETENTE

