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
Coñecendo o contido das bases do Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016, a/o (indicar órgano)
__________________________ deste Concello, na sesión do día __ de ___________ de 20__, adoptou o seguinte
acordo:
Primeiro. Realizar a finalidade obxecto da subvención denominada ___________________________, asumindo
o compromiso de cumprir as condicións para iso.
Segundo. Aprobar o proxecto técnico, memoria descritiva ou documento técnico análogo denominado
______________________________
Terceiro. Solicitar para a súa realización unha subvención por importe de ___________ euros con cargo ó Plan
de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016.
Cuarto. Colaborar no seu financiamento achegando a contía de __________ euros. O órgano que adopta este
acordo é o competente para comprometer esta achega.
Quinto. Os terreos precisos están dispoñibles para a normal execución das obras e tamén as licenzas,
autorizacións e concesións administrativas necesarias para levalas a cabo (no caso de investimentos).
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. 942.039

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 II: CERTIFICACIÓN DO ACORDO
1. DATOS DO/A FUNCIONARIO/A PÚBLICO/A COMPETENTE

