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PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018 

ANEXO I 

CERTIFICADO DO ACORDO ADOPTADO POLO ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE 

D./Dna.        

Secretario/a do Concello de        

CERTIFICA: Que o/a       (1) deste Concello, o día       de       de 2018, adoptou o seguinte acordo: 

1. Participar no PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018 da Deputación de Lugo, 

cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega asignada a este 

Concello aos seguintes obxectos: 

a. INVESTIMENTOS 

INVESTIMENTO (indicar se leva incluído honorarios 

facultativos) 
CUSTO OBRA 

CUSTO 

HONORARIOS 
CUSTO TOTAL 

APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 

CONCELLO 

      

      

      

TOTAL INVESTIMENTOS      

 

b. PROGRAMA SAF 

PROGRAMA SAF  APORTACIÓN DIPUTACIÓN APORTACIÓN CONCELLO 

(VOLUNTARIA) 

TOTAL SAF 

    

 

c. PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 

PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO APORTACIÓN DIPUTACIÓN APORTACIÓN 

CONCELLO 

(VOLUNTARIA) 

TOTAL FOMENTO EMPREGO 

    

 

d. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS  

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAIS (especificar  as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do 

orzamento de gastos, distribuído por conceptos) 

APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 

CONCELLO 

   

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES CULTURAIS    

 

e. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (especificar  as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do 

orzamento de gastos, distribuído por conceptos) 

APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 

CONCELLO 

   

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS    

 

f. PROGRAMA ACTUACIÓNS/EVENTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA ACTUACIÓNS/EVENTOS TURÍSTICOS (especificar as actuacións/eventos a realizar e achegar memoria, con 

indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos) 

APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 

CONCELLO 

   

TOTAL DESTINADO ACTUACIÓNS/EVENTOS TURÍSTICOS   

 

 

g. PROGRAMA EVENTOS DE FEIRAS, MERCADOS E OUTROS 

PROGRAMA EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con 

indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos) 

APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 

CONCELLO 

   

TOTAL DESTINADO EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS   

 

h. PROGRAMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS (especificar as actividades a realizar e achegar 

memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos) 

APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 

CONCELLO 

   

TOTAL DESTINADO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS   

 

i. PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL 

PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL (especificar as actividades a realizar e achegar memoria así como certificado de dispor 

de agrupación de protección civil, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos) 

APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 

CONCELLO 

   

TOTAL DESTINADO PROTECCIÓN CIVIL   

 

2. Aprobar os proxectos e/ou memorias valoradas das obras e/ou os pregos das subministracións incluídas 

na solicitude de participación e que se relacionan neste anexo. 

3. Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos 

investimentos, e que ten resolto, ou en trámite, todo o relacionado coas concesións e autorizacións 

administrativas que legalmente sexan necesarias, ou en trámites para conseguilo. 

4. Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos necesarios para facer fronte 

ás achegas municipais indicadas con cargo ao Plan único. 
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5. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención ou axuda doutras Administracións 

públicas ou entidades privadas para o financiamento das distintas actuacións incluídas nesta Plan único, e 

no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións achégase detalle de 

cada unha delas, acreditándose que a súa suma non supera o 100% do custo. 

6. Autorizar á Deputación de Lugo a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria, 

Facenda Autonómica, Deputación de Lugo e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o 

Concello está ao corrente nas  súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como coa Deputación de 

Lugo. 

7. Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e 

os correspondentes expedientes. 

E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace da Alcaldía, en       a       de 

      de dous mil dezaoito. 

V. e prace 

A Alcaldía 

(1)    Órgano competente (Pleno, Xunta de Goberno, ...) 

 

SR PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE LUGO 


