XOVES, 1 DE SETEMBRO DE 2022

N.º 200

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO, MEMORIA HISTÓRICA
Anuncio
SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS
CONCORRENCIA COMPETITIVA, ANO 2022. RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

DA

PROVINCIA

DE

LUGO

EN

Para os efectos oportunos, en relación á convocatoria de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos
da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2022, a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de
Lugo en sesión celebrada o 29 de xullo de 2022, acordou:

Segundo. O presente acordo de carácter provisional, terá carácter definitivo no caso de finalizar o tramite de
audiencia sen que se formulasen alegacións e procederase á publicación no BOP e na paxina web da Deputación
de Lugo www.deputacionlugo.org do anuncio correspondente para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Terceiro. Notificar o presente acordo provisional aos interesados de acordo ao previsto na base 10 da
convocatoria, concedéndolles un prazo de dez días para presentar alegacións.
De acordo co punto 10. Acordos de resolución e notificacións. Acordo de resolución provisional, das bases da
convocatoria, procedeuse á publicación no BOP núm. 178 do venres, 05 de agosto de 2022 (Resolución
provisional concorrencia competitiva 2022 (PÁX.1, R. 2200) da notificación aos interesados do acordo de
resolución provisional, concedéndolles un prazo de dez (10) días contados a partir do día seguinte ao da
publicación do presente acordo no BOP de Lugo, para que os interesados poidan presentar alegacións. O
referido anuncio tamén se publicou na páxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org
En consecuencia e en aplicación do referido acordo e das previsións recollidas nas bases da convocatoria, o
acordo de carácter provisional de Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 29
de xullo de 2022, terá carácter definitivo por finalizar o tramite de audiencia sen que se formulasen
alegacións e, en consecuencia, procédese á publicación no BOP do anuncio correspondente para o seu
coñecemento e efectos oportunos. O referido anuncio tamén se publicará na paxina web da Deputación de Lugo
www.deputacionlugo.org
Ao abeiro do previsto no punto 10. Acordos de resolución e notificacións. das Bases da convocatoria e do
disposto no artigo 45 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas (LPACAP), o acordo de resolución definitiva do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada, senón que será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP. O referido
anuncio tamén se publicará na paxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org
O que se notifica aos efectos oportunos. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, e de conformidade
co previsto no punto 21. Réxime de recursos das Bases da convocatoria, e do disposto nos artigos 123 e 124 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, e no 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa, poderase interpoñer con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que
ditou o acto no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo, ou
ben recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, dentro do prazo
de dous meses contados desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo.
En caso de optar polo recurso potestativo de reposición non se poderá interpoñer o recurso contenciosoadministrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio
administrativo.
Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso ou acción que estime procedente.
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Primeiro. Aprobar a resolución provisional de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva
destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, anualidade 2022, de acordo aos criterios xerais
para a valoración das solicitudes reflectidos na base 6 e ao previsto na base 7 respecto do importe e cálculo da
subvención das bases da convocatoria, segundo as especificacións que constan nas listaxes que se achegan
anexadas á acta da Comisión de avaliación.
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O Presidente, P.D. Decreto de data 26-07-2019. O Deputado Delegado de Promoción Económica e Social. Pablo
Rivera Capón. O SECRETARIO Asdo: José Antonio Mourelle Cillero.
R. 2446

ÁREA DO MEDIO RURAL E DO MAR E MOCIDADE
Anuncio
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON
COMPETITIVA, PARA APOIAR A ORGANIZACIÓN DE VISITAS, POR PARTE DAS ANPAS DOS CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA PROVINCIAIS, ÁS GRANXAS E EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS DA
PROVINCIA DE LUGO, E ACTIVIDADES ASOCIADAS ÁS MESMAS, NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA “DA ESCOLA
Á GRANXA”, NA ANUALIDADE 2022
En relación coa convocatoria das subvencións de referencia (publicada no BOP de Lugo nº 97, do 29 de abril de
2022), a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o 5 de agosto de
2022, acordou:
“Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade, do seguinte
teor:
“I- A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o 1 de abril de 2022,
acordou, entre outros:

2º.- Aprobación do texto das bases canalizadoras de ditas subvencións, así como os seus modelos de solicitude e
xustificación.
3º.- A publicación da citada convocatoria e bases reguladoras das subvencións na Base de Datos Nacional de
Subvencións, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e portal de internet da Deputación de Lugo.
4º.- A aprobación do gasto, por importe de 40.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 4190.48900 do
Orzamento Xeral Provincial para o exercicio 2022”.
II.- A convocatoria e as bases canalizadoras das subvencións (en adiante, Bases) foron publicadas na Base de
Datos Nacional de Subvencións, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no portal de internet da Deputación de
Lugo, o 29 de abril de 2022.
Como consecuencia das ditas publicacións, foron recibidas no Rexistro Electrónico Xeral desta entidade
solicitudes por parte de 33 ANPAS de centros de educación infantil e primaria da provincia de Lugo.

75

III.- En cumprimento do establecido na Base 10, dende a Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade, instruíronse
e tramitáronse os respectivos expedientes, revisáronse as solicitudes presentadas e realizáronse todas as
actuacións necesarias para a determinación das solicitantes que, a través da documentación achegada,
acreditaron o cumprimento dos requisitos establecidos nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da LXS, nos apartados 2
e 3 do artigo 10 da LSG, e na Base 8 das canalizadoras das subvencións, para poder ser as súas beneficiarias.
En concreto, comprobouse que as 75 solicitudes integraban a documentación requirida na Base 8. Das 75
solicitudes:


53 integraban toda a documentación prevista na Base 8 e, ademais, era correcta.



22 estaban incompletas ou contiñan erros emendables.

Requiridos os 12 solicitantes cuxas 22 solicitudes estaban incompletas ou contiñan erros, e recibidas as
respostas aos ditos requirimentos, completáronse os expedientes.
IV.- Por outra banda, en aplicación do establecido na Base 6, determináronse os importes das subvencións
correspondentes a cada unha das solicitudes.
Das actuacións citadas despréndese que as solicitantes que poden obter a condición de beneficiarias das
subvencións de referencia son as interesadas dos expedientes e polos importes que se relacionan a continuación
(nas actividades organizadas por ADEGA indícase que se tratan de obradoiros no centro escolar; o resto de
actividades correspóndense con visitas ás granxas):
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1º.- Aprobación da convocatoria do procedemento de concesión das subvencións, en réxime de concorrencia non
competitiva, para apoiar a organización de visitas, por parte das ANPAS dos centros de educación infantil e
primaria provinciais, ás granxas e explotacións agropecuarias da provincia de Lugo, e actividades asociadas ás
mesmas, na execución do Programa “Da granxa á escola”, na anualidade 2022, dotado con 40.000 € con cargo
ao Orzamento Xeral do ano 2022.

