BOPPO
Martes, 4 de xuño de 2019
Núm. 105
CONCELLO DE REDONDELA

ANEXO VII
SOLICITUDE PARA A XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN DO SERVIZO
DE COMEDOR E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE:
Entidade:
Centro de ensino
público:
con CIF:
ENDEREZO DA ANPA A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Enderezo:
CP:

Localidade:

Teléfono:

Fax:

Enderezo electrónico:
DATOS DO REPRESENTANTE:
Nome:
NIF:

Enderezo:

Localidade:

CP:

Fax:

Enderezo electrónico

-Que obtivo unha subvención do Concello de Redondela por un importe de
_______________€, para a prestación do servizo COMEDOR ESCOLAR o curso
escolar 2018-2019.
-Que obtivo subvencións do Concello de Redondela para ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES no curso escolar 2018-2019 polos importes de :
Actividade 1: _______________ €,
Actividade 2: _______________ €,
Actividade 3: _______________ €,
Actividade 4:________________€.
Que a entidade cumpriu con todas as obrigas da base 11 destas bases e convocatoria
de subvencións.
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EXPÓN

https://sede.depo.gal

Relación coa entidade:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Teléfono:

BOPPO
Martes, 4 de xuño de 2019
Núm. 105
CONCELLO DE REDONDELA

SOLICITA:
Que conforme ás bases e convocatoria para a concesión de subvencións das ANPAS
pola prestación do servizo de comedor e actividades extraescolares do curso escolar
2018-2019, lle sexa satisfeita a axuda ó fin de desenvolver as actividades descritas
na solicitude.

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA



Anexo VII . Solicitude de presentación da Xustificación das axudas.



Anexo VIII. Datos bancarios e baixa de datos bancarios.



Anexo IX. Resumo de ingresos e gastos primeiro trimestre curso Servizo
Comedor.



Anexo X. Resumo de ingresos e gastos das actividades extraescolares
solicitadas. (1,2,3 e 4)



Anexo XI. Declaración da entidade á cal se lle concedeu a subvención
indicando que son os usuarios os que aboan directamente o prezo á entidade
ou empresa prestadora do servizo así coma o compromiso de ingresar o
importe correspondente ós usuarios no prazo máximo dun mes dende o ingreso



Anexo XIII. Declaracións doutras axudas para a mesma actividade.



No caso de que a contía supere os 3.000€ serán necesarios os certificados de
estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, salvo
autorización outorgada ao Concello para recabar estes datos.



Factura/s ou nóminas escaneados dos orixinais acreditativos dos gastos
realizados e xustificantes do seu pagamento.

Redondela,_______de ____________________de 2019.
SINATURA DO/A PRESIDENTE/A DO ANPA OU O/A REPRESENTANTE LEGAL

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE REDONDELA
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Anexo XII. Declaracións responsables.

https://sede.depo.gal



Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

da subvención por parte do Concello.

