CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE SOLICITUDE, NOMEAMENTO DO
REPRESENTANTE, NÚM. DE SOCIOS E COMPROMISOS ASUMIDOS
D/Dna…………………………………………………………………..con DNI……………………..
como secretario/a da entidade ………………………………………………………………………...
CERTIFICA:
1.- Que na reunión da xunta directiva realizada o día…………………………………….. acordouse:
a) Solicitar as subvencións que figuran neste impreso dentro da CONVOCATORIA DE
SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES E EQUIPAMENTOS DURANTE 2017
b) Nomear a …………………………………………………………………………………...
como representante para as relacións desta entidade co Concello de Arteixo. (Achegar fotocopia do seu DNI)
c) Aceptar as bases da convocatoria e os compromisos que nela se inclúen
2.- Que o número de socios activos é de ……………………………………………………………
3.- Que, entre outros, adquire os seguintes compromisos en nome da entidade:
1) Compromiso de facer constar a colaboración do Concello de Arteixo e a Concellaría de
Cultura e Festas en toda a información que realice do desenvolvemento das actividades e/ou
compra de equipamento sendo de obrigado cumprimento a entrega de documento
acreditativo (cartel, foto, …) no momento da realización da actividade ou adquisición
subvencionada.
2) Compromiso de promover entre os seus socios/as todas as actividades e/ou adquisición de
equipamentos promovidos pola Concellaría de Cultura e Festas, debendo inserir a
publicidade nas sedes ou locais sociais.
E para que conste, certifico en Arteixo o …………......……de ……………….…………….de 2017

O/a secretario/a

O/a presidente/a

Sinatura

Sinatura

Nas bases da convocatoria relaciónanse entre outros os compromisos referidos a: publicidade da axuda concedida polo Concello de
Arteixo, levar a cabo a contabilidade esixible legalmente, ingresar o IRPF, no seu caso, na Axencia Tributaria, conservar os
documentos xustificativos, obter as licenzas necesarias e os casos previstos no artigo 31 da Lei de 38/2003 xeral de subvencións.

DECLARACIÓN DA ENTIDADE
(Esta declaración deberá realizala a persoa nomeada como representante)

D./Dª...................................................................................................co DNI.......................................
como representante da entidade.............................................................................................................
DECLARA:
1.- Que a entidade non recibiu ningunha subvención e/ou axuda con idéntico destino,
comprometéndose a comunicar ao concello a concesión de calquera outra axuda ou subvención de
entes públicos ou privados para a mesma finalidade.
2.- Que a entidade á que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de prohibición para
ser beneficiario/a de axudas ou subvencións públicas, a que fai referencia o artigo 13.2 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, que implica, entre outras condicións, que se
atopa ao corrente coas súas obrigas coa Facenda Estatal, Autonómica, Local e coa Seguridade
Social.
3.- Que a entidade non ten pendente de pago ningunha cantidade derivada de expedientes de
reintegro de subvencións.
4.- Que autoriza ao Concello de Arteixo para obter as certificacións da Axencia Estatal da
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que a entidade
que representa está ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

Arteixo,.............de........................................de 2017

Sinatura

