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Nom de l’actuació objecte de la subvenció

CERTIFICO: 

1.- Que el /la

3.-*

Procediment d'adjudicació:

Data de l'adjudicació:

Import de l'adjudicació amb l'IVA inclòs: 

Nom de l'adjudicatari:

NIF:

Que per a l'execució s'utilitzarà els mitjans propis següents (brigada, maquinària...): 

, secretari/ària  

  d'aquesta Corporació local ha aprovat 

4.-*

5.-*

6.-*

(Si escau) Que l'obra s'executa amb col·laboració amb empresaris.

(Si escau) Que la contractració amb els col·laboradors no supera el 
50% del total del projecte - supòsits a i b de l'art 24.1 TRLCSP -

(Si escau) Que la contractació corresponent s'ha realizat de conformitat amb la 
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas. 

Que les dades de la contractació són: **

2.- Que el cost total de l'actuació objecte de subvenció ascendeix  a:

Que d'acord amb el que regula l'article 24 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP) es dóna la circumstància següent:

7.-

* emplenar únicament en cas d'execució per administració
** en cas d'execució per administració, si es dóna col·laboració amb empresaris, informar les dades

ANY

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Actuacions 
Integrals al Territori i Cooperació

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: 
CERTIFICAT

Consell Comarcal/Ajuntament/EMD de/d'



SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL 
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
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El secretari/ària
Vist i plau,
L'alcade/essa o president/enta

(Si escau) Que l'òrgan competent de l'Ens Local ha aprovat l'expedient 
d'adquisició de béns immobles inventariables d'acord amb la normativa aplicable.

(Si escau) Que el bé està afectat i/o posat a l'ús o servei públic. 

(Si escau) S'adjunten les factures corresponents.

8.-

9.-

10.-
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