ANEXO 1
SOLICITUDE ABONO CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
D/Dª._________________________________________________.con DNI.:……………………..….., na miña condición de
representante do Concello de________________________________ con CIF.:___________________.
EXPOÑO:
1.- Que a entidade que represento subscribiu un convenio de colaboración coa Deputación de Lugo cuxa adhesión foi
aprobada por acordo da Xunta de Goberno do 29 de decembro de 2016, para o desenvolvemento de actividades
deportivas no ano 2016 denominada/s:
“_____________________________________________________________________”.
2.- Que, segundo o sinalado no convenio de colaboración citado, presento a seguinte documentación xustificativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitude.
Memoria xustificativa da actividade.
Relación clasificada de gastos.
Certificación do custo total e da realización da actividade.
Declaración xurada de estar ao corrente das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, de non ser debedor
por resolución de procedencia de reintegro, de asumir o custo do IVE e da colaboración da Deputación de Lugo.
Declaración xurada doutras axudas.
Documento bancario no que se indique o número de conta do concello beneficiario e o seu CIF.

Quen abaixo asina DECLARA QUE: presta expresamente o seu consentimento para que sexan publicadas as subvencións
concedidas ao amparo desta orden no BOP de Lugo, de acordo co establecido no artigo 8.3 da lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, polo que se regula que a xestión das subvencións rexerase, entre outros, polos
principios de publicidade e transparencia, así como, de conformidade co disposto no artigo 18 da lei de referencia e no
artigo 30 do real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal,
infórmaselle que os datos persoais recollidos nesta solicitude, serán incorporados a unha base de datos para o seu
tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento.
SOLICITO:
Que sexa admitida a documentación que se achega como conta xustificativa do convenio de colaboración subscrito coa
Deputación de Lugo e sexa aboada a achega do organismo provincial.
_______________, a _________ de ____________ de 2017

O representante,
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