
Solicitude  de  adhesión  ao  Convenio  de  colaboración  entre  a

Axencia  para  a  Modernización  Tecnolóxica  de  Galicia  e  a

Federación Galega de Municipios e Provincias para a posta en

marcha de actuacións encamiñadas a mellorar a cobertura de

comunicacións móbiles no rural de Galicia

D./Dna.                                                                                                                          ,

Alcalde/sa do Concello de                                                                                         ,

actuando en nome e representación de dito Concello, por medio do presente escrito

MANIFESTO a vontade do Concello de

de adherirse ao Convenio de colaboración subscrito o 20 de decembro de 2019 entre a

Axencia  para  a  Modernización  Tecnolóxica  de  Galicia  e  a  Federación  Galega  de

Municipios e Provincias para a posta en marcha de actuacións encamiñadas a mellorar a

cobertura de comunicacións móbiles no rural de Galicia (en adiante CONVENIO).

ASUMO os termos establecidos no CONVENIO, en concreto, comprométome a que, no

caso  de  que,  tras  o  correspondente  procedemento  administrativo,  zonas  do  ámbito

municipal do concello ao que represento sexan beneficiarias dun proxecto para a mellora

de  cobertura  móbil,  serían postas  a  disposición as  parcelas  que se inclúen no ficheiro

adxunto “Parcelas_dispoñibles” para a execución das infraestruturas de soporte ás redes

de comunicacións móbiles precisas para  mellorar a cobertura nas zonas identificadas,

que se inclúen no ficheiro adxunto “Zonas_con_deficiencias  ”.

Así mesmo, no caso  de que, tras o correspondente procedemento administrativo, zonas

do ámbito municipal do concello ao que represento sexan beneficiarias dun proxecto para
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a mellora de cobertura móbil  COMPROMÉTOME a formalizar a adhesión solicitada

mediante a sinatura dunha addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia para a

Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias

para  a  posta  en  marcha  de  actuacións  encamiñadas  a  mellorar  a  cobertura  de

comunicacións móbiles no rural de Galicia.

En                                                                              , a       de                               de

O/A alcalde/sa do Concello de 

Asdo:
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