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CERTIFICADO DO SECRETARIO DA ENTIDADE 

D./Dª   con  NIF     como

secretario/a  da entidade   con CIF 

.

CERTIFICO (marcar e certificar o que proceda):

 Que  D/D.ª  ,  con  NIF

, ten a capacidade de obrar ante a Deputación de  Lugo como representante da legal da

entidade     con CIF .

    Que  na reunión da xunta directiva da mencionada entidade, celebrada o día / /  acordouse

por  unanimidade,  nomear  como  representante  autorizado  a  D./D.ª

 con  NIF   para  as

relacións  desta entidade coa Deputación de Lugo, na tramitación dunha subvención. (no caso de non ser xa o

representante legal) 

    Que segundo a documentación que figura nesta entidade, esta presenta notorias dificultades de carácter

económico  para  poder  realizar  a  actividade,  “

”, sen o anticipo a conta do %

do importe da subvención  solicitada, é dicir, ( €), coa dispensa de garantía.

  Que  os  estatutos  da  entidade   foron  presentados   na  anualidade    ante  a  Área  de

 da Deputación de Lugo e dende a súa presentación estes non sufriron

modificacións nin actualizacións, atopándose en vigor na actualidade.

Para  que  conste,  para  os  efectos  de  solicitude  dunha   subvención  á  Deputación   de  Lugo,   expido  a  presente

certificación.

En ,  de  de 201

O/A Secretario/a                    

                                                   

V.º  e prace:

O/A Presidente/a
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