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ANEXO II: Declaración de axudas e declaración responsable

Apelidos e nome:

NIF/NIE:

DECLARO que:

1.º. MARCAR CON X

NON solicitei bolsa, axuda ou subvención

Solicitei bolsa, axuda ou subvención (especificar)

Organismo ante o que solicita Contía solicitada

N.º Recibín bolsa, axuda ou subvención

Organismo concedente Contía concedida

2.º. Que me encontro ao corrente das obrigacións tributarias, fronte á Seguridade Social e ao Concello de Fisterra.

3.º. Que NON estou inhabilitado/a nin incurso en ningunha das causas de prohibición sinaladas no artigo 10 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subven-
cións para obter a condición de beneficiario/a da subvención.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: O Concello de Fisterra é o responsable dos datos persoais facilitados polas persoas solicitantes.
FINALIDADE: A finalidade da recollida no tratamento e a instrución e resolución do procedemento para a concesión das bolsas complementarias ao estudo obxecto 
das bases reguladoras, a práctica das publicacións, comunicación e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da bolsa.

Fisterra, ... de ... de 2021.

Asdo. _______________

2.º) Aprobar o gasto de sete mil euros (7.000,00 €) á que ascende o importe da subvención.

EXERCICIO APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE

2021 326/481.00 7.000,00 €

3.º) Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web do concello e no taboleiro electrónico, coa finalida-
de de que os/as interesados/as en participar neste procedemento, presenten as solicitudes nun prazo de vinte días (20) 
naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.

4.º) Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que celebre.

Mándao e asina o Sr. alcalde-presidente. Fisterra, catro de novembro de 2021, do que eu, como secretario, certifico.

O alcalde-presidente        Perante min o secretario-accidental

Asdo.: José Marcote Suárez     Asdo.: Juan Carlos Carril Pérez
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