SOLICITUDE DE ALTA COMO SOCIO-ASOCIADO
DA ASOCIACIÓN DE DESARRROLLO LOCAL DELOA
D. ………………………….. maior de idade, con plena capacidade de obrar, DNI-NIF …................... e domicilio
en ,…………............................................………….., actuando na súa condición de ………………………………. en
virtude de ………………….., en nome e representación da entidade ……………………. con CIF ………………….e
domicilio en …………………….., diríxese á Xunta Directiva da Asociación de Desarrollo Local Deloa e
EXPÓN
1.

Que a entidade ……………………………., (DATOS DA ENTIDADE: tipo de entidade, constitución,
aprobación, rexistro, etc.), MANIFESTA o seu interese e vontade en pertencer á ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO LOCAL DELOA constituída como grupo de desenvolvemento rural para promover
o desenvolvemento económico no ámbito territorial dos Concellos de BOIRO, POBRA DO
CARAMIÑAL, RIVEIRA, RIANXO, DODRO, PADRÓN, ROIS, MUROS, LOUSAME, NOIA, OUTES e
PORTO DO SON pertencentes á provincia de A Coruña.
2. Que o motivo do seu interese radica na posibilidade de aportar accións que favorezan o
desenvolvemento económico destes territorios, onde a Asociación Deloa ten presenza e
domicilio.
3. Que polo presente escrito, se compromete á defensa dos intereses que a ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO LOCAL DELOA representa, coñecendo os Estatutos que rexe na mesma e que
acepta legalmente, comprometéndose a respectar ditos Estatutos e os demais acordos
validamente adoptados nos seus órganos directivos.
E a tales efectos, SOLICITA
Primeiro.- Que, presentada a presente solicitude de formar parte da ASOCIACION DE DESARROLLO LOCAL
DELOA, se acorde aprobar a súa petición, acorde cos Estatutos que rexen dita Entidade, e na súa virtude
se proceda a dar de alta como socio- asociado na ASOCIACION DE DESARROLLO LOCAL DELOA a
(entidade .....................................).
Segundo.- Que, polo presente escrito se designa como representante na Asociación Deloa, a D.
………………………………………………., maior de idade e con plena capacidade de obrar, con NIF. ………………, e
domicilio en ………………………....., e como suplente a D. ………………………………………………., maior de idade e
plena capacidade de obrar, con NIF. ………………, e domicilio en ……………………….....
Terceiro.- Que aos efectos de documentar a presente solicitude presenta:
-

Acordo adoptado polo Órgano competente polo que se designa o representante na Asociación
Copia de Estatutos/ Escritura de Constitución.
Memoria de Actividades (ao menos dos 12 últimos meses)
Ficha de socio debidamente cumprimentada.

En ....… a .... de ...............… de 2016

Asinado: ……………………………

DIRIXIDO Á PRESIDENTA DA XUNTA DIRECTIVA

