1. DATOS DA/DO PERSOA SOLICITANTE
Nome e apelidos:

Entidade/asociación:
Correo-e:

En calidade de:

Carlos Costa Domínguez

Concello de Campo Lameiro

alcaldia@campolameiro.com

Tel.:

Alcalde

DNI/CIF:
Móbil.:

986 752 034

P3600700C
680 994 202

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía:

Nome da vía:

Praza
Provincia:

Pontevedra

Núm.:

Provincia de Pontevedra
Concello:

Portal:

Piso:

Porta:

1
Código Postal:

Campo Lameiro

36110

DECLARA
a. Que para a actividade/investimento Programa Concilia, 2019
euros e se realizaron os gastos que se relacionan na seguinte conta xustificativa:

se lle concedeu unha subvención de 4.335,61

Núm.

Provedor/empresa

CIF

Núm. de factura

Concepto

Importe

1

Ana Mª Carballal Martínez

35307943E

00026

Programa Concilia, 2019

6225,12

b. Que se xunta a relación de facturas polo importe da subvención concedida e que o resto dos xustificantes se atopan na sede da asociación/entidade e
a disposición da Deputación de Pontevedra para o seu exame
c. Que os gastos que arriba se detallan son reais, se aplicaron á finalidade subvencionada e foron reflictidos nos libros contables da entidade
d. Que a esta asociación/entidade ■ Si
Non se lle concederon outras axudas ou subvencións coa mesma finalidade
Relación de axudas
concedidas e/ou solicitadas a
outros organismos públicos e
entidades privadas pendentes
de resolución

Achega económica das familias participantes

euros 1.269,51
euros
euros

e. Que o importe das subvencións concedidas das diversas institucións para cada actividade/investimento non superaron o importe total dos gastos
devengados
f. Que o custo total da actividade/investimento ascendeu a 6.255,12
euros
g. Que se fixo a debida divulgación do financiamento da Deputación na actividade/investimento subvencionada
h. Esta entidade/asociación está ó corrente coas súas obrigas tributarias (co Estado e coa Comunidade Autónoma), coa Seguridade Social e non ten
débedas de ningún tipo coa Deputación
Ó mesmo tempo autorizo a institución provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria, da Comunidade Autónoma e
da Tesourería da Seguridade Social
Naqueles casos nos que o cadro da conta xustificativa non sexa suficiente para confeccionala, deberase cubrir o documento anexo

Lugar e data:

Campo Lameiro 21

Asdo.: o solicitante

novembro

19
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Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal e poderán ser incorporados aos f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectif 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
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