ANEXO III

CERTIFICACIÓN EN FASE DE SOLICITUDE (SOLICITUDE CONXUNTA)
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

DATOS DA PERSOA QUE CERTIFICA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

EN CALIDADE DE

SEGUNDO APELIDO

NIF

CONCELLO REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN OU AGRUPACIÓN

CONCELLOS INTEGRANTES DA ASOCIACIÓN OU AGRUPACIÓN

CERTIFICA, con base nos acordos adoptados polos órganos competentes de cada un dos concellos anteriormente relacionados:
1. Que todos os concellos integrantes da asociación ou agrupación acordaron solicitar subvención ao abeiro da orde pola que se establecen as
bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou mellora de infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos
vinculados á prestación de servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2021, de forma individual e mediante o sistema
de xestión compartida, para o proxecto denominado:

que pretende executarse mediante a fórmula de xestión compartida, cun orzamento total de _____________________ (IVE incluído).
2. Que todos os concellos integrantes da asociación ou agrupación aceptan expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos
establecidos na orde, así como o compromiso solidario de execución e de aplicación solidaria da subvención.
3. Que acordaron nomear o/a alcalde/alcaldesa do Concello de
como representante, con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación/
asociación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e xustificador/a da axuda.
4. Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, as respectivas
contas correspondentes ao exercicio 2019 ao Consello de Contas de Galicia.
5. Que os concellos/s de
dentro do prazo de presentación de solicitudes, posúe/n a plena dispoñibilidade sobre os terreos ou predios onde se pretenden realizar as
actuacións que integran o proxecto para o cal a agrupación/asociación solicita a subvención.
6. Que os dereitos recoñecidos netos dos capítulos I, II e III do estado de ingresos do orzamento liquidado dos concellos do ano 2019 ascenden
ás seguintes cantidades:
NOME DO CONCELLO

IMPORTE (€)

7. Que o importe total dos créditos iniciais dos capítulos V a IX do orzamento de gastos vixente en 2019 en cada un dos concellos asociados ou
agrupados ascende á cantidade de:
NOME DO CONCELLO

IMPORTE (€)

ANEXO III
(continuación)

CERTIFICA (continuación)
8. Que, de conformidade co exixido polo artigo 7.3 da orde, os acordos orixinais dos concellos integrantes da asociación ou agrupación, así
como as certificacións emitidas polos/as secretarios/as destes concellos, entre as cales está, en todo caso, a certificación de plena
dispoñibilidade dos terreos ou predios emitida polo/a secretario/a do concello en que se vai desenvolver a actuación, están en poder do
concello representante para a súa achega no procedemento de subvencións, no suposto de ser requirido polo órgano tramitador.

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

,

de

de

