ANEXO I
MAIOS 2018

NOME DO MAIO_______________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE


Fotocopia compulsada do NIF da persoa representante ou CIF no caso de
Asociación.



Modelo anexo cuberto. (no caso de Asociación entregarase o anexo III no resto
dos casos Anexo II).



Certificado de titularidade da conta da persoa representante do maio. Se o maio
pertence a algunha asociación, deberá presentar o número de conta a nome da
asociación.



Arquivo dixital en formato .doc ou .docx co nome do maio, compoñentes e
coplas.

Redondela ______ de___________________ de 2018

Asinado pola persoa representante:_______________________

Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894

ANEXO II
CONSTITUCIÓN DO MAIO 2018
As persoas que asinan abaixo con números de NIF DECLARAN:
Que con data ________________________ se procedeu a constituír maio para a FESTA DOS
MAIOS 2018.
1. Que en esta data se nomeou como representante deste maio para as relacións co Concello de
Redondela a Don/Dona______________________________________________________ con
NIF________________
enderezo
en
___________________________________
CP_________________
Localidade_______________
Tfno______________
e
email__________________________.
2. Que o/a representante deste maio non está incurso en causas de incompatibilidade ou
incapacidade para contratar e recibir subvencións da Administración pública.
3. Que este Maio se compromete a levar a cabo as actividades recollidas nas bases e
convocatoria reguladoras dos premios.
4. Que segundo dispón o artigo 11 da Lei xeral de subvencións, quen asinan abaixo asumen o
mesmo compromiso de execución da actividade subvencionada e que o importe da subvención
se aplicará mediante a súa división entre o número de membros.
5. Así mesmo, tódalas persoas que asinan abaixo declaran:
 Atoparse ao corrente nas súas obrigas co Concello de Redondela.
 Atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
 Non atoparse incursa en ningunha causa de incompatibilidade ou incapacidade para recibir
axudas da Administracións pública.
Nome e apelidos

DNI

Redondela, ____ de____________ de 2018
Asinado pola persoa representante: _____________________
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Sinatura

ANEXO III
ASOCIACIÓNS LEGALMENTE CONSTITUÍDAS
Nome da Asociación:_________________________________________________________
CIF_______________________Enderezo:________________________________________
C.P. : _____________Localidade: ______________________________________________

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE:
Nome e apelidos:___________________________________________________________
NIF: ______________________________Tfno: ____________________________
e-mail: _____________________________________________________________
Relación coa entidade: ________________________________________________

DECLARA:
Que esta asociación, sen ánimo de lucro, solicita a súa participación na Festa dos
MAIOS 2018.
Que este Maio se compromete a levar a cabo as actividades recollidas nas bases e
convocatoria que rexerán os premios con motivo da Festa dos Maios 2018.
Así mesmo declara:
1) Atoparse ao corrente nas súas obrigas co Concello de Redondela.
2) Atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
3) Non atoparse incursa en ningunha causa de incompatibilidade ou incapacidade para
recibir axudas de administracións públicas.
Redondela,_____ de___________de 2018

Asinado:____________________________
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894

