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ANEXO VI
CONSTITUCIÓN DA ANPA

Os abaixo asinantes DECLARAN que con data
ANPA
membros:
Nombre y apellidos

DNI

procedeuse a constituír a
, composta polos seguintes

Cargo

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Que nesta data nomeouse a D./Dª.............................
.................
.... como
representante desta ANPA para as relacións coas distintas administracións e demais
entidades públicas e privadas.

5. Que o número de alumnos cuxos pais están asociados á ANPA ascenden a
persoas__________________
6. Que respecto aos membros totais da xunta directiva: ..........

Xénero

Número

Feminino
Masculino
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4.Que segundo dispón o artigo 11 da Lei 58/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, todos os abaixo asinantes asumen o mesmo compromiso de execución da
actividade subvencionada e que o importe da subvención aplicarase mediante a súa división
entre o número de membros.
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3.Que esta ANPA se compromete a levar a cabo as actividades recollidas nas bases e
convocatoria reguladoras da axuda.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2.Que
D./Dª_____________________________________________________
como
representante desta ANPA non está incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade
para contratar e recibir subvencións da Administración Pública.
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7. Así mesmo, todos os abaixo asinantes declaran:
(a) Atoparse ao corrente nas súas obrigas co Concello de Redondela.
(b) Atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
(c) Non atoparse incurso en ningunha causa de incompatibilidade ou incapacidade para
recibir axudas de administracións públicas.
O documento debe ser datado e asinado electrónicamente polo/a presidente/a da ANPA ou o/a representante legal
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE REDONDELA

