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MEMORIA DE ACTUACIÓN XUSTIFICATIVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS IMPOSTAS NO

CONVENIO DA SUBVENCIÓN DIRECTA OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO    Á

ENTIDADE                                                                                                                              , CO OBXECTO DE

COLABORAR NO FINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN                                                                                “”,

                                                                                                         , PARA A ANUALIDADE   

D./D.ª                                                                                 , con NIF                             , que actúa en nome e representación

legal da entidade                                                                                                            , con CIF                             , domicilio a

efectos      de      notificación     en                                                                                                            ,    no     concello           de

                    

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que a entidade á que represento desenvolveu a actividade financiada ao abeiro do convenio da subvención directa

nominativa outorgada pola Deputación Provincial de Lugo co obxecto de colaborar no financiamento da actividade

“”                                                                                                                      , para a anualidade                             , asinado

entre as partes o           de                     de                    , cumprindo as condicións impostas no mesmo, o que se

xustifica a través da seguinte memoria de actuación:
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ACTIVIDADES REALIZADAS AO ABEIRO DO CONVENIO/SUBVENCIÓN. Descrición na que consten, cando menos, as
actuacións realizadas, temporización das mesmas, persoas participantes, persoas beneficiarias, recursos utilizados,
etc.)

ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

TEMPORIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS ( datas, horarios, etc. )
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ACTIVIDADES REALIZADAS AO ABEIRO DO CONVENIO/SUBVENCIÓN. Descrición na que consten, cando menos, as
actuacións realizadas, temporización das mesmas, persoas participantes, persoas beneficiarias, recursos utilizados,
etc.)

TEMPORIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS ( datas, horarios, etc. )

PERSOAS PARTICIPANTES NAS ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS (número, colectivo/s...)

PERSOAS BENEFICIARIAS DAS ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS (número, colectivo/s...)
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ACTIVIDADES REALIZADAS AO ABEIRO DO CONVENIO/SUBVENCIÓN. Descrición na que consten, cando menos, as
actuacións realizadas, temporización das mesmas, persoas participantes, persoas beneficiarias, recursos utilizados,
etc.)

RECURSOS HUMANOS DESTINADOS PARA LEVAR A CABO AS ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA LEVAR A CABO AS ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

CUSTO TOTAL DA ACTIVIDADE 

RESULTADOS OBTIDOS 
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RESULTADOS OBTIDOS 

E para que conste, a efectos da xustificación do citado convenio, asino esta declaración

En                                         , a               de                     de   

O/A  representante legal da entidade beneficiaria

Asdo.:    fgfgffgdgfdfdfgdffg     
                         

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO -
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