D/Dª CLUB DO MAR DE CARIÑO
AVENIDA CONSTITUCION, S/N
15360 Cariño (A Coruña/España)

NOTIFICACIÓN
Poño no seu coñecemento que a Alcaldía/Presidencia desta Entidade Local, o 14-12-2020, ditou a
resolución con número 542/2020 que deseguido lle notifico:
“RESOLUCIÓN
ASUNTO: APROBACION CONCESION DE AXUDAS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2020
EXPEDIENTE:2020/G003/000578 (EN RELACION EXPDTE 2020/A002/000006)
ANTECEDENTES:

Vistas as bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións e axudas para entidades sen
fin de lucro do Concello de Cariño para o ano 2020, aprobadas mediante Decreto Alcaldía
486/2020, de 12/11/2020, e publicadas no BOP nº 195, de 17/11/2020 (Expdte
2020/A002/000006)
Visto o informe conxunto de secretaría e intervención de data 11/11/2020.
Vistas as solicitudes presentadas polos interesados, informadas pola Instrutora do expediente,
Sonia Fraguela Fernández, en data 14/12/2020.
Vista a acta da comisión de valoración de data 14/12/2020, así como a correspondente proposta
de adxudicación.

CVD: QG5jcS9hkJFrQxJH4+Yz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 14/12/2020.
Considerando, que segundo o informado pola Intervención municipal, existe crédito adecuado e
suficiente na aplicación orzamentaria 326-48000 do orzamento vixente para facer fronte ás
obrigas derivadas das subvencións incluidas nestas bases.

De conformidade co disposto na cláusula 6.6 das bases reguladoras, RESOLVO:
PRIMEIRO: Conceder aos seguintes solicitantes as axudas que se citan a continuación, ao abeiro
da convocatoria de subvencións e axudas para entidades sen fin de lucro do Concello de Cariño
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para o ano 2020, aprobadas mediante Decreto Alcaldía 486/2020, de 12/11/2020 e publicadas no
BOP nº 195, de 17/11/2020:

ASOCIACIONS SOLICITANTES

PUNTACIÓNS SOLICITADO

SUBVENCIONABLE

CONCEDIDA

4ª Club do Mar de Cariño

55

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

SEGUNDO: Autorizar e dispoñer o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 326-48000 do
orzamento vixente.
TERCEIRO: Requirir, de conformidade coa cláusula 13.1 das bases reguladoras, aos beneficiarios
para que, no prazo máximo de cinco (5) días hábiles, a contar dende a notificación do acordo de
concesión, presenten pola sede electrónica municipal a seguinte documentación, coa advertencia
ao interesado que en caso de que non proceda á xustificación no prazo indicado, non se
procederá ao cobro da axuda:
1.
Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimiento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
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2.
Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras Administracións Públicas
ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de non ter outras
subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto. No caso de obtención doutras axudas,
deberá presentarse copia da resolución ou acordo da concesión.
3.
Un exemplar de todos os materiais elaborados, carteis, fotografías e demais material
publicitario nos termos establecidos nas presentes bases.
4.

A xustificación dos gastos realizarase coa seguinte documentación:

- Relación detallada de xustificantes de gasto (Anexo IX das bases reguladoras),
acompañado da seguinte documentación:
1.

Para os gastos en bens e servicios: fotocopia compulsada das facturas correspondentes
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ou documentos substitutivos das mesmas, que cumpran os requisitos regulamentarios do Real
Decreto 1496/2003, de 28 de novembro, polo que se regulan as obrigas de facturación.
2.

Para os gastos de persoal: fotocopia compulsada das nóminas ou TC correspondentes.

Todos estes documentos xustificativos deberán estar datados e referirse ao exercicio 2020, así
como axustarse aos conceptos incluídos no orzamento inicialmente presentado, xunto coa
solicitude.
CUARTO: Publicar o presente acordo no taboleiro de edictos electrónico e na páxina web
municipal.
En Concello de Cariño 14 de decembro de 2020

O Alcalde
José Miguel Alonso Pumar
”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RÉXIME DE RECURSOS:
Con carácter potestativo, poderá interpoñer ante o mesmo órgano que ditou esta Resolución,
recurso de reposición no prazo de un mes, contado a partir do día seguinte ó da referida
notificación, conforme ó disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 outubro de 2015, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas, advertíndolle que tamén
poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan
ante a xurisdición competente. Contra esta resolución, que pon fin a vía administrativa, poderá
interpoñer, directamente, o recurso Contencioso-Administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo, ou a Sá do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
segundo corresponda, con arreglo ó disposto nos artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, durante o prazo de dous meses, contados
a partir do día ou da notificación do presente escrito..
En Concello de Cariño, 14 de decembro de 2020
A Secretaria.- Alejandra Pardo Vázquez

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avenida da Paz, 2 - 15360 Cariño (A Coruña)
Telf. 981 405 064 - Fax. 981 405 029 - concello@concellodecarino.gal
www.concellodecarino.gal – www.visitacarino.gal
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

