ANEXO VI
MODELO DE ACORDO DE COLABORACIÓN PARA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES SEN PERSONALIDADE XURÍDICA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

REUNIDOS
a)

Dunha parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación da entidad ___________________ con enderezo
en__________________________________________ RUEPSS _________________

b)

Dunha parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación da entidad ___________________ con enderezo
en__________________________________________ RUEPSS _________________

(Engadir tantas entidades como teña a agrupación)

As partes recoñécense capacidade e lexitimade para convenir, para cuxo efecto

EXPOÑEN
1.- Que o obxectivo do presente acordo é constituír unha agrupación sen personalidade xurídica a fin de obter a condición de
beneficiario das convocadas mediante Orde de xx de xxxx de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e convócase o
procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter
sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións , orientados a minimiza o impacto que a pandemia por COVID ten
na saúde mental da poboación galega xestionado pola Consellería de Sanidade
2.- Que o artigo 8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece que cando se trate de agrupacións de
persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude
como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe
de subvención a aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá
nomearse un representante ou apoderado único da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigacións que, como
beneficiario, corresponden á agrupación. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto
nos artigos 35 e 63 da presente lei.
3.- Que as entidades representadas polos asinantes reúnen os requisitos establecidos no artigo 4.1 da Orde de xx de xxxx de
2020 pola que se establecen as bases reguladoras e convócase o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á
realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións ,
orientados a minimiza o impacto que a pandemia por COVID ten na saúde mental da poboación galega, sen prexuízo dos
establecidos no anexo I para cada liña subvencionada, pretenden levar a cabo o seguinte/s programa/s

“____________________________________________________________________________________”
“____________________________________________________________________________________”
“____________________________________________________________________________________”
(Engadir tantos programa/s que pretendan realizar)

ACORDAN
Subscribir o presente acordo de colaboración para a execución do/dos programa/ s e/ou proxecto/ s de investimento identificados no apartado
terceiro anterior de acordo coas seguintes

CLÁUSULAS
Primeira.- As partes manifestan a súa vontade de concorrer conxuntamente á convocatoria identificada no apartado primeiro.
Segunda.- As partes identifican como representante legal da agrupación a Don/Dona________________________________________ _______________________________, con DNI ____________________. Este representante terá poder suficiente para cumprir coas obrigacións
que, como entidade beneficiaria, corresponda á agrupación.
Terceira.-

A

entidade

coordinadora

responsable

da

agrupación

#ante

a

Consellería

de

Sanidade

da

Xunta

de

Galicia

será

________________________________________ con CIF ____________________. A responsabilidade desta entidade enténdese sen prexuízo da
responsabilidade solidaria das entidades que integran a presente agrupación respecto das posibles obrigacións de reintegro en relación á actividade
subvencionada. Así mesmo ditas entidades serán responsables das infraccións administrativas que puidesen derivarse da actividade subvencionada
Cuarta.- Coa firma do presente acordo os representantes das entidades declaran individualmente e baixo a súa responsabilidade que ditas entidades
cumpren a título individual todos e cada un dos requisitos previstos no artigo 4.1 da Orde sen prexuízo dos establecidos no anexo I para cada liña
subvencionada. En especial, declaran non estar incursas nas causas de prohibición previstas no apartado 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Quinta.- As entidades integrantes da agrupación comprométense a executar os importes e porcentaxes por entidade que se detallan a continuación
para cada programa ou proxecto de investimento:
1. Programa/proxecto de investimento:
_______________________________________________________________________________

Entidade

Total

Compromisos de execución (materiais
e financieiros)

Porcentaxe de subvención
que lles corresponderá

100 % (compromisos financieiros)

100 %

(Engadir tantos programa/s e/ou proxecto/s de inversión que pretendan realizar)
Sexta.- As entidades asinantes comprométense a manter a vixencia do presente acordo desde a data da firma ata transcorrido o prazo de
prescrición. Non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e 35
e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
En proba de conformidade co expresado neste acordo de colaboración, asínase polas partes comparecentes, por triplicado, no lugar e data que se
sinalan:

___________________________________________, ____ de ____________ de 2020.

Entidade

Entidade

___________________________________________

___________________________________________

Representante da entidade

Representante da entidade

Selo, nome e apelidos

Selo, nome e apelidos

