Nome do Concello:

CIF:

Na súa representación, en calidade de (indicar o cargo):
Nome e apelidos:

DNI:

Correo-e:

Tel.:

Fax:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía:

Nome da vía:

Núm.:

Provincia:

Localidade:

C. p.:

2. SOLICITUDE
Obxecto da subvención:
Orzamento:
Subvención solicitada (euros):

Subvención concedida (para cubrir polo servizo) en euros:

LIÑA 1: Investimentos

Tipoloxía da solicitude (seleccionar unha soa)

LIÑA 2: Amortización, pagamento de débedas e gastos correntes
LIÑA 3: Actividades culturais, deportivas, actividades sociais, turísticas e ambientais
LIÑA 4: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais

3. DOCUMENTACIÓN
LIÑA 1: Investimentos:
•
•
•
•
•

Un exemplar do proxecto técnico en formato papel e outro en formato dixital, ou no seu caso documento técnico ou memoria descritiva ou documento técnico análogo
Anexo I
Anexo II
Anexo III: Acta de trazado previo
No seu caso, certificación da titularidade, ou cesión do ben obxecto da subvención

LIÑA 2: Amortización de débeda con entidades financeiras
•
•
•

Anexo I
Anexo II
Anexo IV: Certificado de débeda pendente

LIÑA 2: Pagamento de acredores de investimentos
•
•
•

Anexo I
Anexo II
Anexo V: Certificado de acredores de investimentos

LIÑA 2:Pagamento de acredores de gasto corrente
•
•
•

Anexo I
Anexo II
Anexo VI: Certificado de acredores de gasto corrente

LIÑA 2: Gasto corrente novo
•
•
•

Anexo I
Anexo II
Memoria descritiva e valorada dos gastos que se pretenden financiar

LIÑA 3: Actividades culturais, deportivas, actividades sociais, turísticas e ambientais
•
•
•
•

Anexo I
Anexo II
Memoria explicativa da actividade
Orzamento da actividade

LIÑA 4: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais
•
•
•
•

Anexo I
Anexo II
Memoria global dos servizos que se van desenvolver
Declaración responsable de que as contratacións de persoal se destinan a servizos de competencia municipal

Lugar e data:

Asdo.: o solicitante

......................................................................, .................. 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. 942.037

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
SOLICITUDE
1. DATOS DO CONCELLO

