
 

LUNES, 18 DE JULIO DE 2011 Nº 163

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN 

Anuncio 

 
NOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.  

De conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro, notifícase 

colectivamente a liquidación do Padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, do CONCELLO DE 

PANTÓN, correspondente ao exercicio de 2011, que delegou as competencias en materia de xestión tributaria e 

recaudatoria de conformidade co disposto no vixente artigo 7 do Texto refundido da Lei reguladora das 

facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. 

Os Padróns quedan expostos ao público nos concellos e no Servizo de Xestión Tributaria e Recadación (rúa Tui, 

nº 5-baixo 27004- Lugo) durante o prazo de QUINCE DIAS contados a partir da publicación deste anuncio no 

Boletín Oficial da Provincia. 

As liquidacións obxecto de notificación colectiva teñen carácter provisional segundo o disposto no art. 101.4 da 

Lei Xeral Tributaria e, en contra destas, poderase interpoñer recurso de reposición perante a Presidencia, no 

prazo DUN MES, a contar dende o día seguinte da finalización do prazo de exposición. Poderase exercitar, non 

obstante, calquera outro recurso que se considere procedente. Todo iso, en virtude co establecido no art. 14.2 

do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais. 

 

Lugo, 29 de xuño de 2011.- O PRESIDENTE, José Ramón Gómez Besteiro.- P.S.O VICESECRETARIO, Francisco Javier 

Giménez Miralles 

R. 3335 
 

Anuncio 

ANUNCIO DE COBRANZA 
Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico. 
 
De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real 
decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario do Imposto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, do ano 2011, do concelllo de PANTÓN, empezará a contar o día 18/07/2011 
e finalizará o día 19/09/2011, ambos os dous incluidos. 
 
O ingreso das débedas realizarase en calquera oficina da entidade de Novacaixagalicia, (antigua Caixa Galicia) en 
días laborables, de luns a venres, de 08:30 a 14:00 h, na que se presentará o documento de ingreso que se 
envía, por correo, aos domicilios dos contribuíntes. As persoas que non reciban ou extravíen o documento de 
ingreso, poderán solicitar un novo na oficina da entidade bancaria e realizarán, igualmente, o pagamento. 
 
O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e 
demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación  que acompaña 
ao documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera 
oficina de Novacaixagalicia cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nesta entidade. 
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Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola 
vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora correspondentes, 
tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria e, se é o caso, 
as custas que se produzan. 
 

Lugo, 29 de xuño de 2011.- O Presidente, José Ramón Gómez Besteiro.- P. S. O Vicesecretario, Francisco Javier 

Giménez Miralles 

R. 3336 
 

CONCELLOS 

BEGONTE 

Anuncio 

Dando cumprimento ao disposto no art. 51.2 do Real Decreto 2568/1.986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, , faise público 
que o Pleno desta Corporación Municipal , na súa sesión extraordinaria de data 5 de xullo de 2011, acordou 
delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións :  
 

As previstas no art. 22.2. letras j, k, m, ñ, o, q, da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local. 
  

A delegación de atribucións refírese, en todas as materias delegadas, tanto a competencia para dictar actos de 
trámite como actos resolutorios sobre o fondo do asunto e que afecten a terceiros. Nestes supostos os acordos 
adoptados pola Xunta de Goberno Local poñerán fin á vía administrativa. 

 
Begonte, a 6 de xullo de 2011.- O Alcalde-Presidente, José Ulla Rocha. 

R. 3508 
 

 GUNTIN DE PALLARES 

Anuncio 

De conformidade co disposto no artigo 23 da Lei 7/1985 reguladora de bases de réxime local en relación co 47 
do R.O.F. das Entidades Locais, e prevista a ausencia do termo  municipal durante os días 9 a 16 de xullo actual, 
ambos inclusive, ACORDEI: 
 
1.- Delegar no Primeiro Tenente de Alcalde D. José Javier Santiso Iglesias a totalidade das funcións de Alcalde-
Presidente do Concello de Guntín durante a miña ausencia. 
 
2.- Notifíquese ao interesado e publíquese no Taboleiro de Anuncios e B.O.P. sen prexuizo da súa efectividade 
dende o  día seguinte o da sinatura da presente resolución. 
 
3.- Dése conta ao Pleno. 
 
Mándao e asina o Sr. Alcalde D. Jesús Carreira Ferreiro, en Guntín, oito de xullo de dous mil once. 

R. 3509 
 

LUGO 

Anuncio 

INFORMACIÓN   PÚBLICA  
 

AD PASTELERÍA C.B., CONSTITUIDA POR DON DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ E DON CARLOS 
ANDRÉS CLAROS JOAQUI solicitou desta Alcaldía licenza municipal para a instalación dunha pastelería 
artesanal con servizo de venda e degustación na praza da Soidade número 12, baixo, local 1. 
  

Cumprindo o disposto no núm. 3 do apartado b), do art. 36 do Regulamento Xeral de Policía de 

Espectáculos e Actividades Recreativas, do 27 de agosto de 1982, sométese a información pública por período 

de dez días hábiles, a fin de que durante o mesmo -que empezará a contarse dende o día seguinte ó da 

publicación do presente edicto-, poida examinarse o expediente no Servizo de Licenzas, polas persoas que 
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dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as 

reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. 

 

Lugo, 4 de xullo de 2011.- O TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO, Luis Manuel Álvarez 

Martínez 

R. 3510 
 

Anuncio 

Por medio do presente faise público que a Tenienta de Alcalde delegada da Área de Economía, 
Emprendemento, Autónomos e Edcuación mediante Decreto da Alcaldía número 173/2011 do Libro de 
Resolucións en materia de contratación-fomento do día  12 de xullo de dous mil once  RESOLVEU: 
 
PRIMEIRO.- Modificación das  “Bases xerais polas que se regula a concesión de subvencións a asociación e 
persoas xurídico privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas e actidades de interese 
xeral ou sectorial e para o mantemento de equipamentos de aprobación de subvencións a entidades 
correspondente ao exercicio 2011” nos puntos anteriormente citados, polo que a convocatoria do 2011 é o que 
sigue: rexiránse polo establecido nas seguintes bases:  
 
BASES XERAIS POLAS QUE SE REGULA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E PERSOAS 
XURÍDICO-PRIVADAS  SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES 
DE INTERESE XERAL E SECTORIAL E PARA O MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS - EXERCIZO 2011 
 
Artigo 1.- OBXECTO E FINALIDADE DA SUBVENCIÓN 
 
Estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións a asociacións e persoas xurídico-privadas, sen ánimo 
de lucro, para o desenvolvemento, durante o exercicio 2011, de programas e actividades de interese xeral e 
sectorial, así como para o mantemento, conservación e pequenas reparacións de infraestruturas, no 
desenvolvemento dos ditos programas e actividades, e que son tramitadas pola Área de Economía, 
Emprendemento, Autónomos e Educación, pola Área de Benestar Social, Igualdade e Xuventude, pola Área de 
Servizos Xerais, pola Área de Deportes e pola Área de Cultura,Turismo e Promoción da Lingüa. 
 
Serán subvencionables as actuacións establecidas no artigo 7, de xeito xeral, e, con carácter especifico, o 
establecido por cada un dos servizos que tramitan as solicitudes de subvencións desta convocatoria. 
 
Para o non previsto nestas bases será de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a Ordenanza xeral municipal reguladora da concesión 
de subvencións, as bases de execución do presuposto municipal e demais normativa legal de aplicación. 
 
Artigo 2.- ENTIDADES  BENEFICIARIAS. REQUISITOS 
 
Poderán acollerse a esta convocatoria de subvencións todas as asociacións ou entidades sen ánimo de lucro que 
cumpran os seguintes requisitos: 
 
1) Estar legalmente constituídas e domiciliadas no municipio de Lugo e figurar, no caso de tratarse de 
asociacións, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Lugo. 
Excepcionalmente, cando a actividade teña interese social, económico ou humanitario para as veciñas e veciños 
do municipio de Lugo, poderánse conceder subvencións a entidades foráneas e non inscritas no Rexistro 
Municipal de Asociacións. A fundamentación do dito interese acreditaráse mediante a achega dunha memoria 
para o efecto. En todo caso, as actividades ou proxectos financiados a través de subvención municipal deben 
desenvolverse no termo municipal ou ir dirixidos ás veciñas e ós veciños do concello de Lugo, e redundar nun 
beneficio para a súa cidadanía. 
2) Estar ó corrente das súas obrigas fiscais coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesourería 
Territorial da Seguridade Social e o Concello de Lugo, respectivamente. 
3) Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria das 
subvencións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 13 da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4) Ter debidamente xustificados os gastos correspondentes a subvencións concedidas con anterioridade polo 
Concello de Lugo, ou xustificación razoada do motivo do incumprimento da obriga de xustificar. 
5) Na Concellería de Xuventude e, con carácter específico, poderán solicitar e obter estas axudas: 
a) Asociacións e entidades sen ánimo de lucro especificamente xuvenís, inscritas no Rexistro Municipal de 
Asociacións do Concello de Lugo.  
b) Outras entidades que, carecendo de interese lucrativo, desenvolvan programas e actividades dirixidas ás 
mozas e mozos lucenses e con manifesto protagonismo xuvenil na súa elaboración e desenvolvemento global. 
Deberán estar, así mesmo, inscritas no Rexistro Municipal do Concello de Lugo  
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c) Outras entidades (asociacións ou fundacións) que, carecendo de interese lucrativo, desenvolvan programas e 
actividades dirixidas á participación e promoción do Arde Lucus. Deberán estar inscritas no Rexistro Municipal 
do Concello de Lugo. 
6) No caso daquelas asociacións ou entidades que xa tiveran concedida unha subvención do Concello (por 
concesión directa ou distinta convocatoria) para outro proxecto ou actividade, valoraráse a súa solicitude tendo 
en conta o interese do proposto e a dispoñibilidade orzamentaria. En todo caso, quedan  excluídas desta 
convocatoria as asociacións ou entidades que durante o exercicio 2011 perciban outra subvención municipal da 
mesma concellería, con excepción da Concellería de Deportes, que establece que aqueles clubs que teñan unha 
subvención nominativa para a organización dun evento deportivo puntual que o Concello considere de marcado 
interese municipal, ou ben para os actos deportivos do San Froilán, sempre que a contía da nominativa non 
supere os 13.000 euros, poderán optar ás subvencións desta convocatoria polo desenvolvemento do programa 
deportivo que o club realice ó longo da tempada deportiva vixente (participación en ligas oficiais, campionatos, 
trofeos, etc.) 
 
Artigo 3.- CRÉDITOS ORZAMENTARIOS E CONTÍA DAS SUBVENCIÓNS. 
 
No orzamento municipal para o exercicio 2011 existe consignación orzamentaria para a concesión de 
subvencións polos departamentos seguintes: 
 

SERVIZO PARTIDA IMPORTE 
Servizos Sociais 23290.48900 24.400 € 
Muller 23400.48900 3.000 € 
Xuventude 33100.48900 6.750 € 
Deportes 34100.48900 131.200 € 
Participación Cidadá 92400.48900 105.170 € 
Cultura 33000.48900 24.500 € 
TOTAL 295.020 € 

 
No artigo 6º especifícanse as contías  máximas que se poderán obter en función da puntuación acadada. 
 
Considerando as solicitudes de subvencións estimadas e para o caso de que os créditos estivesen esgotados, o 
órgano competente poderá acordar, tras os trámites previos oportunos e sempre que exista dispoñibilidade 
orzamentaria, a ampliación das cantidades enriba sinaladas, rexéndose a concesión por estas bases. 
 
Artigo 4.- FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES 
 
1. As solicitudes das entidades ou asociacións interesadas presentaránse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, 
ou ben, utilizando os medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de CUARENTA E 
CINCO DÍAS naturais contados  a partir do día seguinte ó da publicación destas bases no Diario Oficial de 
Galicia. Estas tamén se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de Anuncios Municipal e na 
páxina web do Concello de Lugo; se ben, a publicación no DOG será a data a ter en conta ós efectos de 
presentación de solicitudes. Acompañaránse dos documentos e informacións que se sinalan no parágrafo 2º 
deste artigo, agás que estes estiveran xa en poder do Concello. Faráse constar neste caso a data e dependencia 
ou órgano ante o que se presentaron, e non poderá ter transcorrido máis de cinco anos dende a finalización do 
procedemento ó que correspondan. 
 
Con carácter excepcional, e a xuízo do órgano competente, poderán admitirse solicitudes fóra do prazo 
establecido cando, por circunstancias novas ou imprevistas, non se puidesen presentar no prazo sinalado. Estas 
peticións tramitaránse de acordo con estas bases, agás no que se refire ó cumprimento do prazo, e estarán 
supeditadas á existencia de dispoñibilidade presupostaria. 
 
2. A entidade ou asociación  interesada deberá acompañar á solicitude a seguinte  documentación: 
 
a) As asociacións inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións: 
 
1) Solicitude en modelo normalizado xeral (ANEXO I) e específico para as subvencións que se tramiten pola 
Concellería de Deportes (ANEXO V) subscrita pola persoa interesada, no caso de tratarse de persoa física, ou 
pola persoa que represente de forma legal á asociación ou entidade, xunto co compromiso de destinar a 
subvención á execución do obxectivo, proxecto ou actividade solicitada. 
2) Fotocopia do DNI da persoa que presenta a solicitude e, se é o caso, documento acreditativo da 
representación que posúe na entidade ou asociación solicitante.  
3) Declaración responsable de (ANEXO II): 
- non atoparse inhabilitada ou inhabilitado ou estar incursa/o en prohibición para acceder á condición de 
beneficiaria/o de subvencións do Concello de Lugo, de conformidade co establecido no artigo 10 da Lei 4/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nin do artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.  
- estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e de seguridade social. (Nos supostos nos que, 
tras a tramitación da solicitude, resulte que o importe da subvención proposta exceda de 3.000 euros, de 
conformidade co artigo 22 e 24 do Real decreto 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 
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da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a entidade interesada deberá achegar, se así o 
solicita a unidade administrativa xestora e antes da proposta de resolución, certificacións de atoparse ó corrente 
das obrigas tributarias fronte á Axencia Estatal da Administración Tributaria, á Tesourería Territorial da 
Seguridade Social e ó Concello de Lugo respectivamente). 
- ter ou non, solicitado ou percibido, outras subvencións ou axudas por parte doutras entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estranxeiras, para o financiamento da actividade para a que se solicita a subvención. 
4) No caso de subvencións solicitadas para o desenvolvemento de proxecto, actividade ou programa, deberán 
presentar unha memoria explicativa (segundo modelo do ANEXO III). A entidade interesada poderá presentar 
xunto co modelo indicado o proxecto que estime conveniente, no que se subliñarán outros aspectos que axuden 
a unha mellor avaliación. 
5) No caso de subvencións solicitadas para financiar gastos para mantemento, conservación e pequenas 
reparacións de infraestruturas da asociación ou entidade, xuntarán memoria (segundo modelo do ANEXO IV) na 
que se fará constar a localización, réxime de posesión ou tenza, equipamento do que dispón o local, descrición 
do gasto, así como xustificación da necesidade de efectuar este. 
6) Certificación bancaria na que figure o número de conta da entidade solicitante e na que solicita se lle ingrese 
a subvención. 
7) Certificación da persoa que exerce a secretaría da entidade, co visto e prace da persoa que exerce a 
presidencia, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as diferentes vogalías 
ou departamentos dela (ANEXO VII). 
8) Calquera outro documento que se considere de interese para a mellor avaliación da solicitude de subvención.  
 
O Concello poderá solicitar, se así fose oportuno para a resolución do procedemento, calquera outro documento 
que estime conveniente. 
 
b) As asociacións non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións deberán, a maiores,  achegar:  
 
1) Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos 
deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente. 
2) Fotocopia do CIF da asociación ou entidade solicitante. 
 
c)As solicitudes de subvencións que se tramitan dende a Concellería de Deportes quedan exceptuadas da obriga 
de achegar a documentación sinalada nos parágrafos 4) e 5) do apartado 2.a) deste artigo. Alternativamente, 
deberán achegar a documentación que se indica no ANEXO VI.  
 
3. Se a solicitude non reúne os requisitos ou non achega a documentación indicada, requiriráselle ó interesado 
para que emende as deficiencias observadas no prazo máximo improrrogable de dez días hábiles, indicándolle 
que se non o fixese se lle terá por desistido da súa petición, e arquivarase o expediente sen máis trámites, tras a 
resolución ditada nos termos previstos no art. 71 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común. 
 
Artigo 5.- PROCEDEMENTO 
 
O procedemento para a concesión das subvencións previstas nestas bases axustaranse ó establecido nos artigos 
26, 27, 28, 29 e 30  da Ordenanza municipal de subvencións, coas seguintes precisións: 
 
1.- Presentadas as solicitudes no Rexistro Xeral Municipal, remitiránselle á Oficina de Participación Cidadá. Nesta 
dependencia, unha vez emitido informe no que se faga constar se as asociacións solicitantes están inscritas no 
Rexistro Municipal de Asociacións e realizaron a comunicación anual de datos (orzamento, programa de 
actividades e número de socios), remitirá a solicitude ao servicio que  indique a persoa solicitante,en atención á 
materia da actividade e ó obxecto e finalidade da Área. No caso de aquelas asociacións que non soliciten destino 
concreto, remitirase ao servizo que lle corresponda segundo o obxecto  social que figure no Rexistro Municipal 
de Asociación e por ende  nos seus estatutos, sin que proceda neste caso unha posterior reclamación. 
  
Non se poderá solicitar subvencións para a realización dun proxecto ou actividade específica que xa se houbera 
solicitado noutra área municipal para a mesma finalidade. 
2.- O órgano instrutor será un técnico ou unha técnica competente do servizo correspondente que realizará as 
actuacións que se sinalan no artigo 28 da ordenanza. 
3.- A comisión de valoración, constituída para o efecto en cada servizo, terá a seguinte composición: 
- Presidenta/e: a/o concelleira/o do servizo correspondente. 
- Vogais: dúas  persoas, funcionarias ou persoal laboral, do correspondente servizo que se designen para estes 
efectos. 
- Secretaria/o: unha persoa técnico municipal do servizo correspondente designado para o efecto. 
Excepcionalmente, nos casos nos que os servizos correspondentes non teñan o persoal suficiente para formar a 
dita comisión, esta estará integrada pola/o presidenta/e e unha/un técnica/o do servizo que, á súa vez, asumirá 
as funcións de instrutor/a e de membro da comisión. 
4.- De conformidade co establecido na base 24ª das bases de execución do presuposto municipal, o órgano 
competente para resolver o procedemento é a/o Ilma./o. tenenta/e de alcalde delegada/o da área 
correspondente. 
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5.- O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será de seis meses, contados a partir 
do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen que 
se adopte resolución expresa, poderase entender desestimada. A resolución porá fin á vía administrativa, e 
contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición ante o mesmo órgano ou ben, 
alternativamente, recurso contencioso administrativo ante o Xulgado Contencioso Administrativo de Lugo. 
6.- Non se admite a reformulación das solicitudes para os supostos nos que a subvención concedida sexa 
inferior á que figura na solicitude. 
7.- A aceptación da subvención concedida entenderase efectuada se no prazo de quince días hábiles, contados a 
partir do seguinte hábil ó da notificación, non renunciaran a ela expresamente mediante escrito dirixido ó 
órgano concedente. 
8.- Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención 
concorrente de subvencións doutras administracións públicas ou entidades privadas, poderá dar lugar á 
modificación da resolución da concesión. 
9.- As subvencións que se outorguen ó abeiro desta convocatoria serán compatibles con outras para a mesma 
finalidade sen que en ningún caso o importe total subvencionado poida superar o 80% do custo total da 
actividade. O 20% do gasto proposto e orzamentado no proxecto presentado deberá financiarse, exclusivamente, 
pola asociación ou entidade. No caso de existir sobrefinanciamento, o beneficiario deberá proceder ó reintegro 
da contía concedida polo Concello de Lugo na cantidade que exceda do custo da actividade. 
10.- As actividades obxecto de subvención poderán ser obxecto de subcontratación nos termos establecidos no 
artigo 29 da Lei 38/2003 xeral de subvencións. 
 
Artigo 6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN E CONTÍA DA SUBVENCIÓN 
 
A concesión ou denegación das subvencións, así como a súa cuantificación económica, efectuarase tendo en 
conta os seguintes criterios: 
 
ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE E XUVENTUDE. 
 
A) BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE 
  PUNTOS 
- Interese xeral da actividade ou programa Ata 2 
- Maior número de beneficiarios Ata 2 
- Especialización na atención a colectivos ós que vai dirixida a 
actividade Ata 2 
- Carácter permanente e continuo da actividade ou programa Ata 1 
- Que se trate de entidades ou asociacións que presenten, a xuízo da 
comisión de avaliación, unha traxectoria de coordinación e 
colaboración nas súas actuacións co Concello Ata 1 
- Orixinalidade e carácter innovador da actividade Ata 1 
- Que se trate de actuacións dirixidas a colectivos desfavorecidos ou 
con especiais dificultades de inserción social (terceira idade, mulleres 
maltratadas, discapacitados, colectivo xitano...) Ata 2 
- Que na composición da directiva da asociación existan como mínimo 
unha porcentaxe do 50% de mulleres Ata 2 
- Que a entidade conte cunha vogalía ou Departamento de Muller ou 
Igualdade Ata 1 
- Que se trate de programas en zonas do municipio con menor 
incidencia da acción e participación social, fundamentalmente na zona 
rural. Ata 2 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 16 
 
A contía máxima que se concederá individualmente non poderá exceder de 3.000 euros. As contías que se 
concedan fixaránse proporcionalmente en función da puntuación obtida en aplicación do baremo anterior. 
 
B) XUVENTUDE: 
 PUNTOS 
Aspectos da entidade Máximo 6 
- Ser especificamente xuvenil (0.15 / cada membro xunta directiva 
menor de 30 anos)  Ata 1 
- Composición maioritaria de mulleres na xunta directiva (0.15 / 
cada membro da xunta directiva muller sempre que estea composta 
dun mínimo de 50% mulleres)  Ata 1 
- Fomento da participación xuvenil (0.010 /10 socios)  Ata 1 
- Que se trate de entidades ou asociacións que presenten, a xuízo 
da comisión de avaliación, unha traxectoria de coordinación, 
colaboración e difusión das súas actuacións coa Concellería de 
Xuventude Ata 1 
- Entidades que realicen actividades para o fomento da participación 
no Arde Lucus Ata 2 
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Aspectos do proxecto para realizar Máximo 5 
- Interese xeral da actividade ou programa Ata 1 
- Fundamentación e estrutura do proxecto Ata 1 
- Coherencia do proxecto coas necesidades da mocidade actual Ata 1 
- Nº de beneficiarios directos (0.010/10 beneficiarios) Ata 1 
- Aspectos innovadores do proxecto con respecto ás necesidades 
xuvenís Ata 1 
 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 11 
  
ÁREA DE SERVIZOS XERAIS 
 
PARTICIPACIÓN CIDADÁ 
 PUNTOS 
a) Coherencia xeral do proxecto. 
Adecuación de recursos e actividades ós obxectivos do proxecto Ata 10 
b) Interese xeral da actividade ou programa. 
Oportunidade e interese social do proxecto expresados nunha relación 
descritiva clara de toda a secuencia do proxecto e de cada unha das 
actividades para desenvolver. Terán o carácter de actividade ou 
proxecto de interese xeral as que teñan por obxecto a formación ou 
utilización primordial das novas tecnoloxías.  Ata 10 
c) Explicación detallada de todo o orzamento. 
Información precisa e detallada de cada unha das actividades e contías 
que se deben destinar a cada unha das accións debidamente 
desagregadas. Ata 10 
d) Viabilidade e sustentabilidade do proxecto. 
Descrición dos recursos propios dirixidos ás actividades propostas, 
detallando a porcentaxe de participación económica da entidade 
solicitante. Concorrencia doutras fontes de financiamento do proxecto 
tanto públicas como privadas. Ata 10 
e) Carácter permanente e continuo da actividade ou programa. Ata 10 
f) Que se trate de entidades ou asociacións que presenten, a xuízo da 
comisión de avaliación, unha traxectoria de coordinación e 
colaboración nas súas actuacións co Concello. Ata 10 
g) Orixinalidade e carácter innovador da actividade Ata 10 
h) Proxecto conxunto con outras entidades. Ata 10 
i) Achega finacieira da entidade ao proxecto. Ata 10 
j) Porcentaxe de mulleres na directiva como mínimo ó 50%  ou  que a 
entidade conte cunha vogalía ou departamento de muller ou igualdade. Ata 10 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 
 
A contía máxima que se concederá individualmente non poderá exceder de 3.000 euros. As contías que se 
concedan fixaranse proporcionalmente en función da puntuación obtida en aplicación do baremo anterior. 
 
AREA DE CULTURA, TURISMO E PROMOCIÓN DA LINGUA: 
 PUNTOS 
- Interese xeral da actividade ou programa Ata 3 
- Maior número de persoas beneficiarias ou especialización na 
atención a colectivos ós que vai dirixida a actividade Ata 2 
- Caracter permanente e continuo da actividade ou programa Ata 3 
- Que se trate de entidades ou asociacións que presenten, a xuízo 
da comisión de avaliación, unha traxectoria de coordinación e 
colaboración nas súas actuacións co Concello Ata 1 
- Orixinalidade e caracter innovador da actividade Ata 0,5 
- Que na composición da directiva da asociación exista como 
mínimo unha porcentaxe do 50 % de mulleres 

Ata 0,5 
 

-Uso e difusión do galego (oral e escrito) na programación 
Da actividade  
 Ata 1 
-Difusión dos valors culturais lucenses e galegos 
 Ata 0,5 
-Potenciación da participación da mocidade nas actividades 
culturais organizadas 
 ATA 0,5 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 12 
 
A contía máxima que se concederá individualmente non poderá exceder de 3.000 euros. As contías que se 
concedan fixaranse proporcionalmente en función da puntuación obtida en aplicación do baremo anterior 
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.B) Á REA DE DEPORTES 
 
A concesión ou denegación das subvencións, así como a súa cuantificación económica, efectuarase tendo en 
conta os seguintes criterios: 
 PUNTOS 
- Por número de deportistas mutualizadas/os Ata 7 
- Por equipos en competicións autonómicas Ata 2 
- Incidencia da actividade na promoción da igualdade entre homes e 
mulleres Ata 1 
- Que se trate de actividades que presenten, a xuízo da comisión de 
avaliación, unha traxectoria de coordinación e colaboración nas 
súas actuacións co Concello Ata 2 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 12 
 
As contías  máximas que se concederán pola Concellería de Deportes en función da puntuación obtida serán as 
seguintes: 
 
De 1 a 4 puntos:  máximo 2.500 € 
De 5 a 8 puntos:  máximo 5.000 € 
De 9 a 12 puntos:  máximo 7.500 € 
*O valor de cada punto é igual en todos os tramos = 625 € 
 
O órgano competente para resolver, logo de xustificación razoada, poderá proceder ó rateo, entre as/os 
beneficiarias/os da subvención, do importe global máximo establecido na convocatoria, segundo se establece no 
artigo 22 da Lei 38/2003. 
 
Artigo 7.- GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
Considéranse gastos subvencionables aqueles que de maneira indubitada respondan á natureza da actividade 
subvencionada e se realicen con anterioridade á finalización do período de xustificación. 
 
Serán subvencionables os gastos correntes necesarios para o desenvolvemento da actividade tales como: 
alugamentos, gastos de transporte, gastos de pequena reparación, mantemento e conservación de bens propios 
ou alugados, adquisición de material non inventariable, subministracións (gas, electricidade, teléfono, 
combustible…) vestiario, produtos alimenticios, sanitarios…, e outros gastos diversos como publicidade, 
imprenta, etc. 
 
Tamén serán subvencionables os gastos de persoal necesario para o desenvolvemento dos programas e 
actividades subvencionadas. 
Non serán subvencionables gastos de bebidas alcohólicas ou calquer outro produto   que sexa prexudicial  para 
a saúde. 
Non serán subvencionables os gastos de investimento, tales como adquisición, construción e reforma de bens 
inventariables. 
En ningún caso serán gastos subvencionables os xuros debedores de contas bancarias, xuros, recargas e 
sancións administrativas e penais e os gastos de procedementos xudiciais. 
 
De xeito específico, o Servizo de Participación Cidadá establece que serán subvencionables os gastos relativos á 
realización de proxectos e/ou actividades por parte das asociacións de veciñas e veciños nalgunha das seguintes 
áreas: 
 
a) ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN: o obxectivo destes proxectos ou actividades  será o de favorecer o coñecemento 
por parte da veciñanza da importancia e valor da participación cidadá. Trátase de fomentar o asociacionismo a 
través de actividades de sensibilización como: 
- Desenvolvemento de xornadas, seminarios, charlas e actividades dirixidas a dar a coñecer a realidade das 
asociacións, así como a promoción e captación de socios. 
- Realización de campañas que fomenten a sensibilización da sociedade cara á participación e ás asociacións. 
- Estudos encamiñados a coñecer a realidade do asociacionismo no Concello. 
b) ÁREA DE FORMACIÓN: perséguese aquí unha modernización e adaptación permanente das asociacións á 
realidade social, a través de accións formativas para directivos e socios. 
c) ÁREA DE COORDINACIÓN: accións que fomenten o traballo en rede e a coordinación entre diferentes 
asociacións. 
d) ÁREA DE PARTICIPACIÓN: actividades dirixidas ó público en xeral, como festas, xantar de veciñanza, 
excursións, cursiños, etc. 
e) ÁREA DE INNOVACIÓN: proxectos singulares de especial interese polo que teñan de innovadores ou 
experimentais no eido da participación cidadá. 
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Artigo 8.- XUSTIFICACIÓN DO GASTO E PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN 
 
Concedida a subvención, e para proceder ó seu cobro, as entidades ou asociacións beneficiarias deberán 
presentar no servizo correspondente a seguinte documentación acreditativa da realización da actividade, 
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento: 
a) Memoria explicativa e detallada da realización da totalidade do proxecto ou actividade, obxectivo ou adopción 
do comportamento, con  expresa mención dos resultados obtidos, xunto cunha relación dos gastos e ingresos 
relativos á  actividade subvencionada (segundo modelo do ANEXO VIII). Deberase xuntar, se é o caso, exemplar 
de cada un dos folletos, carteis, libros, vídeos, CD-ROM, etc., que se editasen ou publicasen en relación coa 
actividade subvencionada. 
b) Facturas e demais documentos de valor probatorio, de conformidade coas bases de execución do presuposto 
e R.d. 1496/2003, do 28 de novembro, do Ministerio de Economía e Facenda, que se presentarán en documento 
orixinal, coa acreditación do pago mediante transferencia con xustificación da entidade bancaria cando se trate 
de gastos superiores a 300 €. Os documentos presentados deberán ser validados e selados polo servicio 
municipal xestor do expediente administrativo cun selo existente para o efecto, no que conste que a factura ou 
documento se aplica á xustificación – na porcentaxe que corresponda en cada caso - da subvención concedida. 
Se se presentasen fotocopias, deberán ser compulsadas polo servizo xestor, de conformidade co que se 
establece nas bases de execución do presuposto. 
  
Deberán presentarse, ademais das facturas correspondentes ó gasto subvencionado polo Concello, as facturas 
correspondentes ó 20% do gasto total proposto e  orzamentado no proxecto concreto ao que se lle outorga a 
subvención. Este 20% debe ser asumido, exclusivamente, pola asociación ou entidade, pois non é 
subvencionable por administración ou entidade pública ou privada ningunha 
c) Declaración xurada dos seguintes extremos (segundo modelo do ANEXO IX): 
- que as facturas non foron nin serán presentadas como xustificación – na porcentaxe subvencionada polo 
Concello de Lugo – doutra subvención pública ou privada.  
- ter recibido ou non outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estranxeiras, para a mesma finalidade.  
- que a realización da actividade, proxecto, obxectivo, programa ou a adopción de comportamento se efectuou 
nos termos establecidos na memoria presentada.  
- estar ó corrente das obrigas tributarias e de seguridade social. 
- que todos os gastos presentados como xustificación abonáronse efectivamente. 
- que os impostos indirectos devengados (IVE) non teñen a condición de recuperabilidade ou 
compensatoriedade. 
e) Declaración xurada de que a asociación ou entidade ten  comunicado ao Servizo de Participación Cidadá o 
orzamento, programa de actividades e número de persoas asociadas correspondente ó ano 2011. 
 
No caso de existir desviacións económicas respecto ó orzamento inicial presentado deberá achegar un informe 
explicativo das ditas desviacións. 
 
A data límite para xustificar a subvención concedida será a do 30 de decembro de 2011, con caracter xeral e o 
31 de xaneiro do 2012, para aquelas actividades realizadas no mes de decembro de 2011. No caso de non 
presentar a xustificación dentro deste prazo, incoarase expediente de anulación do correspondente compromiso 
que comportará a perda do dereito de cobro da subvención. 
Non se realizarán pagos a conta nin anticipados. 
 
Non é admisible como gasto xustificativo único o que non teña que ver directamente coa actividade (unha viaxe 
xustificarase con facturas de desprazamento e estancia, non con publicidade da actividade, guías, etc.). 
 
 Non se admitirán facturas de publicidade nin gastos de comunicación (sobres, selos, foios, bolígrafos, etc) que 
supoñan  máis do 10% do importe da subvención concedida. 
 
Lémbrase o establecido no artigo 31 da Lei 38/2003, xeral de subvencións de data 17 de novembro, relativo á 
obriga de presentar tres presupostos ou ofertas para xustificación do gastos de servizos e subministros de 
contía superior  aos 12.000 euros, para os casos asi establecidos neste artigo.  
 
Artigo 9 .- OBRIGAS DAS PERSOAS OU ENTIDADES BENEFICIARIAS 
 
Serán obrigas dos beneficiarios das axudas as sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia e o artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no artigo 11 da Ordenanza 
municipal de subvencións, e ademais: 
- A presentación da programación das actuacións, así como a publicidade, a difusión, o soporte informático, as 
publicacións, etc., deberán figurar en idioma galego. 
- Non modificar a programación das actividades que se subvencionen sen coñecemento e autorización expresa e 
previa do Concello. 
- Facer constar na publicidade, difusión, publicacións, etc., que se xeren que as actividades (cando se realicen 
con posterioridade á data da concesión da subvención) están subvencionadas polo Concello de Lugo. Para estes 
efectos engadirase o logotipo do Concello de Lugo en carteis, dípticos, folletos, etc. 
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- Comunicarlle ó Concello a realización da actividade para a que se solicita subvención para o coñecemento e, se 
é o caso, supervisión de responsables municipais. 
- Ter comunicado, no seu caso, ó Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Lugo o orzamento, programa 
de actividades e número de socias/os correspondente ó ano 2011. 

 
CUARTO.- ANEXOS 
 
ANEXO I.- IMPRESO XERAL DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE 
LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES DE INTERESE XERAL OU SECTORIAL E PARA 
O MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS  
 
ANEXO II.- DECLARACIÓN XURADA PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR SUBVENCIÓN  
 
ANEXO III.- MODELO DE MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO 

 
ANEXO IV.- MODELO DE MEMORIA DA NECESIDADE DO MANTEMENTO EN INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO 
 
ANEXO V.- IMPRESO ESPECIFICO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE 
LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E PARA GASTOS  DE MANTEMENTO 
 
ANEXO VI.- DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA PARA A CONCELLERIA DE DEPORTES   

ANEXO VII.- CERTIFICACIÓN DA PERSOA QUE EXERCE A SECRETARIA DA ASOCIACIÓN/ENTIDADE PARA XUSTIFICAR 

A  EXISTENCIA DE PARIDADE NOS ORGANOS DE  REPRESENTACIÓN LEGAL DA ENTIDADE E/OU DUNHA VOGALÍA 

DE MULLER OU IGUALDADE  
 
ANEXO VIII.- MODELO DE MEMORIA DO PROXECTO/ACTUACIÓN SUBVENCIONADA POLO CONCELLO NA 
CONVOCATORIA DO ANO 2011 
 
ANEXO IX.- DECLARACIÓN XURADA PARA OS EFECTOS DE XUSTIFICAR SUBVENCIÓNS 
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ANEXO I .- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ASOCIACIÓ NS 
E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES DE 
INTERESE XERAL OU SECTORIAL E PARA O MANTEMENTO DE 
EQUIPAMENTOS, PARA O ANO: _______ 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME e APELIDOS: NIF/CIE: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: C. P.: TEL.: e-mail:  

� Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como doutro 
tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese. 
 
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: 

CONCELLO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

 
DATOS DA ASOCIACIÓN/ENTIDADE 
NOME: 

 

Nº REXISTRO MUNICIPAL: 

ENDEREZO SOCIAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: C.P. TEL.: e-mail: 

CARGO DA PERSOA SOLICITANTE:
 

¿PERTENCE A UNHA FEDERACIÓN/AGRUPACIÓN? � Non   �  Si (indicar a cal): 
 

Importe da subvención solicitada (en euros)  

 
PROXECTO/S OU ACTUACIÓN/S PARA A/AS QUE SOLICITA SU BVENCIÓN 
 

 

Acepto o compromiso de destinar a subvención que se conceda á execución do proxecto, obxectivo ou actividade 

solicitada, así como todos os compromisos e obrigas derivadas da lexislación aplicable e das bases reguladoras e 

convocatoria de subvencións para o exercicio en curso. 
 
 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 
 A PERSOA SOLICITANTE 
 
 
 
 
 (DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
 
NOTA: Verifique a documentación que debe achegar xunto con esta solicitude, segundo o establecido na convocatoria 
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Á solicitude xuntarase a seguinte documentación, que se presentará de acordo cos modelos dos ANEXOS 
 
DOCUMENTACIÓN XERAL: 
* Fotocopia do DNI da persoa solicitante 
* Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou 
asociación. 
* Certificación dos datos bancarios  
* Declaración xurada (ANEXO II). 
* Certificación da secretaria ou secretario da entidade, co visto e prace da persoa que representa 
legalmente á entidade, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as 
diferentes vogalías ou departamentos dela (ANEXO VII). 
 
No caso de non estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, deberán, a maiores,  achegar:  
 
* Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa 
* Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos 
deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente.  
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: 
Cando os obxectivos das subvencións sexan programas de actividades: 
* Memoria do programa de actividades (ANEXO III) 
Cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de infraestrutura e equipamento: 
* Memoria da necesidade do gasto (ANEXO IV). 
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ANEXO II 

 

 

 

 

DECLARACIÓN XURADA 

 

Dna./D.________________________________________________________ co NIF nº _________________ en calidade de 

_________________________ da asociación/entidade ________________________________ 

______________________________________con enderezo social en ________________________________ 

________________________de Lugo e con CIF nº ________________ 

 

 

DECLARO : 

 
- non atoparse inhabilitada ou inhabilitado ou estar incursa/o en prohibición para acceder á condición de 
beneficiaria/o de subvencións do Concello de Lugo, de conformidade co establecido no artigo 10 da Lei 4/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nin do artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.  
 
- estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e de seguridade social.  
 
- ter ou non ter (tachar o que non proceda) solicitado ou percibido, outras subvencións ou axudas por parte 
doutras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras, para o financiamento da actividade para a 
que se solicita a subvención. En caso afirmativo, indicar procedencia e contía: 
 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 

 A PERSOA SOLICITANTE 

 

 

 

 (DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
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ANEXO III 

MEMORIA DO PROXECTO 

DENOMINACIÓN: 
 

DESCRICIÓN DAS 

ACTUACIÓNS 

 

OBXECTIVOS QUE 

PERSEGUE 

 

COLECTIVO Ó QUE 

SE DIRIXE 
 

NÚMERO DE 

PERSOAS 

DESTINATARIAS E 

IDADES 

MULLERES. Nº.: __________ IDADE: __________ 

HOMES. Nº.: __________IDADE: ________ 

CALENDARIO/ 

DURACIÓN DO 

PROXECTO 

 

LUGAR PREVISTO 

PARA A 

REALIZACIÓN DAS 

ACTUACIÓNS 

 

 

RECURSOS PREVISTOS PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO 

MATERIAIS  

HUMANOS  

ECONÓMICOS (subvencións/achegas sociais)  

ORZAMENTO DETALLADO DOS GASTOS PREVISTOS (en euros) 

 

SUBMINISTRACIÓNS  

GASTOS DE 

PERSOAL 

 

ALUGUEIROS  

COMPRA 

MATERIAL 

 

OUTROS  

TOTAL  

 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 

 A PERSOA SOLICITANTE 

 

 (DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
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ANEXO IV  

 

 

 

MEMORIA DA NECESIDADE DO 
MANTEMENTO EN INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO 

 

 

GASTO 
PROPOSTO: 

 

XUSTIFICACIÓN 
DA SÚA 
NECESIDADE 

 

Breve descrición do local onde se vai facer o gasto: 

 

a) Localización: _______________________________________________________________ 

b) Equipamento actual: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) Réxime de posesión ou tenza do local: ___________________________________________ 

 

 

 

 

ORZAMENTO TOTAL DO GASTO (en euros):  

IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA (en 

euros): 
 

PORCENTAXE QUE REPRESENTA SOBRE O 

TOTAL: 
 

 

 

 

 

  

 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 

 A PERSOA SOLICITANTE 

 

 

 

 

 (DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
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ANEXO V .-SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES 
DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE  
ACTIVIDADES E PARA GASTOS DE MANTEMENTO, PARA O 
ANO: _______  

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME e APELIDOS: NIF: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: C. P.: TEL: e-mail: 

� Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como doutro 
tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese. 
 
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO:  

CONCELLO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

 
DATOS DA ENTIDADE DEPORTIVA 
NOME: 

 

Nº REXISTRO MUNICIPAL: Nº REXISTRO XUNTA: 

ENDEREZO SOCIAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: C. .: TEL.: e-mail: 

CARGO DA PERSOA SOLICITANTE:
 

 
IMPORTES SOLICITADOS 

Para sufragar os gastos xerais da entidade deportiva segundo a memoria que se achega (en 

euros) 

 

Para sufragar parte do gasto que xera a realización da actividade _________________ 

____________________________ , programada pola entidade deportiva (en euros) 

 

  

Importe total solicitado (en euros)  

 

 

Acepto o compromiso de destinar a subvención que se conceda á execución do proxecto, obxectivo ou actividade 

solicitada, así como todos os compromisos e obrigas derivadas da lexislación aplicable e das bases reguladoras e 

convocatoria de subvencións para o exercicio en curso. 
 

 
 
 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 
 A PERSOA SOLICITANTE 
 
 
 
 
 
 (DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
 
 
 
NOTA: Verifique a documentación a presentar con esta solicitude, segundo os modelos definidos na convocatoria 
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Xúntarase a esta solicitude a documentación sinalada a continuación, que se presentará conforme os modelos 
dos ANEXOS. 
 
DOCUMENTACIÓN XERAL: 
* Fotocopia do DNI da persoa solicitante 
* Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou 
asociación.  
* Certificación dos datos bancarios  
* Declaración xurada (ANEXO II) 
* Certificación da secretaria ou secretario da entidade co visto e prace da persoa que representa 
legalmente a entidade, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as 
diferentes vogalías ou departamentos dela (ANEXO VII). 
 
 
No caso de non estar inscritas no Rexistro municipal de asociacións, deberán, a maiores,  achegar:  
 
*  Fotocopia do NIF /CIF da asociación ou institución que representa. 
*  Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos 
estatutos deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente.  
 
 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: Ver ANEXO VI 
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ANEXO VI  

 

 

 

LICENZAS FEDERATIVAS 

 
1. CATEGORÍA NAS QUE MILITAN 
(Indicar as categorías nas que participaron os distintos equipos da entidade nas distintas competicións oficiais) 
 

EQUIPO CATEGORÍA Nº FICHAS 

   

   

   

   

   

 
2. DESPRAZAMENTOS 
(engadir copia calendarios oficiais) 
 

DATA 
MOTIVO E LUGAR DE 

DESPRAZAMENTO 
km PERCORRIDOS 

   
   
   
   
   
   
   
  Total km 

nacionais 
Total km 

autonómicos 
Total km 
despraz.   

     
 
3. DEPORTISTAS SELECCIONADAS/OS 
 

Nome deportistas seleccionadas/os 
Nivel (autonómico/ 

nacional/internacional) 
Proba na que participa 
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4. OUTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PRETENDE ORGANIZAR NO ANO E SU BVENCIÓN QUE PRECISARÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. OUTRA DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR 
 
Certificado da federación ou deportistas aseguradas e asegurados no que deben figurar: 

• Nº de licenzas ou deportistas aseguradas/os (mutualizadas/os) 

• Categoría na que militan os diferentes equipos. 

• Indicación de equipos femininos e masculinos 
Certificación da mutualidade deportiva das fichas tramitadas ou copia dos ingresos bancarios feitos 
 
(todos os datos serán referidos á tempada en curso) 
 

 Lugo, _____ de _________________ de ______ 

 A PERSOA SOLICITANTE  

 

 

 DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
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ANEXO VII  

 

 

DECLARACIÓN XURADA DA EXISTENCIA DE PARIDADE NOS ORGANOS DE  REPRESENTACIÓN LEGAL DA 

ENTIDADE E/OU DUNHA VOGALÍA DE MULLER OU IGUALDADE  

  

Dna./D.________________________________________________________ co NIF nº _________________ en calidade de 

_________________________ da asociación/entidade ________________________________ 

______________________________________con enderezo social en ________________________________ 

________________________de Lugo e con CIF nº ________________ 

 

DECLARO : 

 

a) a asociación/entidade conta na composición da súa xunta directiva co mesmo número de mulleres e 

homes, ocupando as seguintes persoas os cargos de: 

Presidencia. Dª/D. _______________________________________________ 

Vicepresidencia. Dª/D.  ___________________________________________ 

Secretaría. Dª/D.  ________________________________________________ 

Tesourería. Dª/D:   _______________________________________________ 

 

b) a asociación/entidade establece nos seus estatutos a existencia, entre outras, dunha vogalia adicada a 

temas de igualdade ou especificamente de muller. 

Vogalías e os seus titulares actuais: 

 

Vogalía de _____________    Nome: 

__________________________________ 

 

Vogalía de _____________    Nome: 

__________________________________ 

 

Vogalía de _____________    Nome: 

__________________________________ 

 

Vogalía de _____________    Nome: 

__________________________________ 

 

E para que así conste ós efectos oportunos asino esta declaración xurada. 

 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 

 Secretaria/o da asociación/entidade 

             Vº e prace  

            Presidenta/e  

 (DNI da persoa asinante e selo da asociación/entidade)  
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ANEXO VIII 
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ANEXO IX 

 

 

 
DECLARACIÓN XURADA PARA OS EFECTOS DE XUSTIFICAR SUBVENCIÓNS 

 

 

Dna./D.________________________________________________________ co NIF nº ______________ en calidade de 

_________________________ da asociación/entidade ______________________________ 

______________________________________con enderezo social en _____________________________ 

________________________de Lugo e con CIF nº ________________ 

 

 

DECLARO : 

 
- que as facturas non foron nin serán presentadas como xustificación – na porcentaxe subvencionada polo 
Concello de Lugo – doutra subvención pública ou privada.  
- que a realización da actividade, proxecto, obxectivo, programa ou a adopción de comportamento se efectuou 
nos termos establecidos na memoria presentada  
- estar ó corrente das obrigas tributarias e de seguridade social. 
- que tódolos gastos presentados como xustificación abonáronse efectivamente. 
- que os impostos indirectos devengados (IVE) non teñen a condición de recuperabilidade ou 
compensatoriedade. 
-  ter recibido ou non outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estranxeiras, para a mesma finalidade (tachar o que non proceda). En caso afirmativo, 
indicar procedencia e contía: 
 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

-Esta entidade comunicoulle ao servizo de Participación Cidadá o orzamento, programa de actividades e número de socias e socios 

correspondente ó exercicio 2011. 

 

 

 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 

 A PERSOA SOLICITANTE 

 

 

 

 (DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
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SEGUNDO.- Publicación no BOP, DOGA E NO Tablón de Edictos do Concello desta resolución con indicación de 
que esta pon fin á vía administrativa, e contra ela pode interpoñer os seguintes recursos: 
 

Contencioso administrativo ante ó Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo ( artigo 8 da Lei 
29/1998 do 13 de xullo ) nun prazo de DOUS MESES, contados a partir do fía seguinte ó da modificación deste 
acto, o cal pon fin a vía administrativa (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo). 
Non obstantte a anterior, e con carácter previo a esta resolución poderá interpoñer: 

O recurso potestativo de reposición previsto no artigo 116 da Lei 39/1991, do 26 de novembro, ante a 
Alcaldía e no prazo de UN MES, contado dende o día seguinte ó da notificación deste acto. 
Sen prexuízo de que poida vostede interpoñer calquera outro recurso ou reclamación que estime conveniente ó 
seu dereito. 
Así mesmo, déaselles traslado ás dependencias e ós servizos municipais afectados. 
 
Cúmprase. 
 
 

O que se fai público para xeral coñecemento, a fin de que as persoas interesadas poidan presentar as 
solicitudes que estimen oportunas, no prazo de CUARENTA E CINCO DÍAS naturais contados a partir do día 
seguinte ó da publicación destas Bases no Diario Oficial de Galicia. Estas tamén se publicarán no Boletçin Oficial 
da Provincia, no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Concello de Lugo; se ben a publicación no DOG será 
a ata a ter en conta aos efectos de presentación de solicitudes. 
 
Lugo, 13 de xullo de 2011.- O ALCALDE, P,D, A TENENTE DE ALCALDE DELEGADA DA ÁREA DE SERVIZOS XERAIS 
(Decreto Alcaldía 60/2011 do 23 de xuño), Francisco José Fraga López. 

R. 3558 
 

PEDRAFITA DO CEBREIRO 

Anuncio 

De conformidade co disposto no artigo 51 do R.D. 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, procédese a publicación do acordo 
plenario de data 7 de xullo de 2011, que de forma literal se transcribe a continuación: 
 

“Vista a moción da Alcaldía propoñendo a delegación de determinadas competencias do Pleno na Xunta 
de Goberno Local. 
 
Visto o disposto no artigo 22 da da Lei de Bases de Réxime Local 7/85, o Pleno do Concello, para mellora-la 
axilidade da xestión  dos asuntos públicos, por  7 votos a favor (PSdeG-PSOE) e 2 abstencións (PP), adopta o 
seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- A delegación na Xunta de Goberno Local das competencias do Pleno recollidas no artigo 22.2 da Lei 
7/85 de Bases de Réxime Local, indicadas nas letras j), k), m), ñ), e q). Asimismo a delegación das competencias 
recollidas na Disposición Adicional 2ª punto segundo da  Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público. 
 
As atribucións indicadas non son delegables nos casos previstos no artigo 47.2 da Lei 7/85 de Bases de Réxime 
Local (os que exisen unha maioría especial) 
 
Segundo.: Dar conta de este acordo á Xunta de Goberno Local e publica-lo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo 
e no Tablón de anuncios do Concello.” 
 
 
 
 En Perdrafita do Cebreiro,  a 8  de xullo de 2011.- O Alcalde, José Luis Raposo Magdalena 

R. 3511 
 

Anuncio 

De conformidade co disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local, procédese a publicación 
do acordo plenario de data 7  de xullo de 2011, que de forma literal se transcribe a continuación: 
 

“Vista a moción da Alcaldía sobre a determinación e asignación de postos de dedicación exclusiva, 
retribucións e indemnizacións dos membros da Corporación Local. 
 
Considerando o disposto nos artigos 75 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réximen Local, 13.4 do 
Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime urídico das Entidades Locáis, 225 da Lei 5/1997 de 
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Administración Local de Galicia,  o Pleno do Concello, por 7 votos a favor (PSdeG-PSOE) e 2 votos en contra (PP), 
adopta o seguinte  
 
ACORDO: 
 
Primeiro: Mante-la dedicación exclusiva durante o presente mandato e ata que se acorde o contrario, do cargo de 
Alcalde-Presidente da Corporación. 
 
Segundo: Aproba-las retribucións para os membros da Corporación con dedicación exclusiva, segundo o 
seguinte detalle: 
 
 
CARGO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 
Retribución anual de 14 pagas de    1938,83 € 
brutos/mes incrementado ca correspondente subida 
anual marcada por Lei 

 
 
Terceiro: Asumir o Concello o pago da cuota empresarial que corresponda en materia de Seguridade Social e as 
obrigas cas normas do Réxime Xeral da Seguridade Social imponen ás Empresas  en realción cos traballadores o 
seu servicio. 
 
Cuarto: Fixa-lo réxime de retribucións por asistencias  para os membros da Corporación que desempeñen o seu 
cargo sen dedicación exclusiva, así como as indemnizacións ós membros da corporación , según o disposto na  
Base 22ª do vixente Persuposto Municipal, e co seguinte detalle: 
 
1.- Os gastos de locomoción que se produzan como consecuencia de desprazamentos por comisión de servizos 
ou xestións oficiais dispostos pola Corporación, polo seu Presidente ou por outros órganos competentes. No 
caso de utilización do vehículo propio, farase efectivas as seguintes cantidades; si se trata de membros da 
Corporación, a razón de 0.21 Céntimos de Euro por quilómetro percorrido. No caso de funcionarios, personal 
laboral e persoal contratado estarase ó que dispoña, en casos similares, para os funcionarios do Estado. 
 
2.- No que respecta ás dietas, as correspondentes ó Sr. Presidente e demáis membros da Corporación, por 
traslado fora da Provincia 80 euros/día, ou fora da Comunidade Autónoma satisfaranse a razón de 100 euros 
/día. Se o traslado  é dentro da provincia aboarase 60 Euros /día. As dietas liquiedarnase mediante unha 
declaracion do alcalde no que conste a hora de saída e de chegada que motivou a dieta. 
 
 Ás realtivas a funcionarios, personal laboral e persoal contratado, rexiranse polas normas establecidas, 
ou que se establezan, para os funcionarios do Estado. 
 
3- No que se refire a indemnizacións, os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva 
percibirán, por asistencia ás sesións do Pleno, Xunta de Goberno local e as Comisións Informativas de que 
formen parte, as seguintes cantidades: 
 

CONCEPTO CONTÍA 

Asistencia Plenos 50,00 €/Sesión 

Asistencias Xunta de Goberno local e  30,00 €/Sesión 
 
 
  Calquera outros Órganos Colexiados 

 
 
4- As indemnizacións a satisfacer faranse efectivas mediante a presentación dos xustificantes polos conceptos 
que correspondan ou a través de declaración xurada polos interesados.  
 
Quinto:Publica-lo presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no Tablón de Anuncios do Concello.” 
 
En Pedrafita do Cebreiro, a 8 de xullo de 2011.- O Alcalde- Presidente, José Luis Raposo Magdalena 

R. 3512 
 

RIBADEO 

Anuncio 

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓNS DE ATRIBUCIÓNS EN  CONCELLEIROS DELEGADOS E CONCRECIÓN DO 
ALCANCE DAS MESMAS.- 
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Tendo sido resolto por esta Alcaldía-Presidencia por Decreto de 13 de xuño de 2011, a Delegación en Tenentes 
de Alcalde e Concelleiros Delegados das materias que figuran na mesma, sen precisarse o alcance para o caso 
dos concelleiros Delegados que non ostentan Tenencias de Alcaldía ao non formar parte da Xunta de Goberno 
Local, co obxecto de precisar as mesmas que son no seu ámbito de competencia, de idéntico alcance entre uns e 
outros, 
 
Resultando, que o pasado 11 de xuño de 2011 quedou constituída a nova Corporación Municipal como 
consecuencia das eleccións locais  levadas a cabo o 22 de maio de 2011. 

Considerando, que  con esta mesma data se procedeu ao nomeamento dos Tenentes de Alcalde. 
 
Considerando, que a denominación axeitada da Concellería Delegada que ostenta dona María Teresa González 
Piñeiroa, debe ser a de Saúde e Servicios Sociais, en vez de Benestar Social como figuraba na meritada 
Resolucion de data 13 de xuño de 2011, da que se deu conta ao Pleno Municipal de data 15 de xuño de 2011. 
 
Considerando, que o réxime local vixente establece a posibilidade de delegación por parte da Alcaldía de certas 
atribucións en Tenentes de Alcalde e calquera outro Concelleiro aínda que non pertenza á Xunta de Goberno 
Local, 
 
Visto o disposto nos artigos 21.3 e 23.4  da Lei 7/1985, de 2 de abril e 61.3  da Lei 5/1997, de 22 de xullo de 
Administración Local de Galicia e 43 do Regulamento de Organización,Funcionamento e Réxime Xuridico das 
E.Locais (RD 2568/1986, de 28 de novembro), e consonte co mesmo, 
 
RESOLVO: 
 
1º. Que o contido das Delegacións recaídas por Resolución de 13 de xuño ppdo. que agora se ratifica para as 
Concellerías Delegadas ostentadas por Concelleiros que non son Tenentes de Alcalde,  son as seguintes 
 
Concellería Delegada de Saúde e Servicios Sociais: Dª María  Teresa Gonzalez Piñeirúa. 
Concellería Delegada de Mocidade e Sociedade da Información: Don Xavier Campos López. 
 

O alcance das delegacións, do mesmo xeito que para os Tenentes de Alcalde é de delegación de firma, 
que abranguen a dirección  interna e xestión dos diferentes servicios con facultades resolutorias e  a 
autorización do gasto se efectuará, igualmente,  previa proposta de gasto á  Xunta de Goberno Local, agás casos 
de urxencia xustificada en que se aprobará pola Alcaldía. 

2º Dar conta deste Decreto ao Pleno na primeira sesión que celebre e publicar esta Resolución no BOP. 
 
Ribadeo , 5 de xullo de 2011.- O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL, 

R. 3513 
 

RIOTORTO 

Anuncio 

O Pleno deste Concello en sesión extraordinaria celebrada o 4 de xullo aprobou o réxime de retribucións 
e indemnizacións dos membros dá Corporación que terá efectos desde o 6 de xullo de 2011. 

O réxime é o seguinte: 

 
1.-Que se recoñeza ó Alcalde, Federico Estoa Gutiérrez, una dedicación exclusiva para atender as súas 

funcións, pagándoselle a cantidade de 1.700,00 euros brutos mensuais, máis dúas pagas extraordinarias de 
igual contía en Xuño e Decembro, e comunicando a alta á Seguridade Social. 

2.-Que se recoñeza ó Concelleiro Delegado de materia de obras, medio ambiente e emprego, José García 
Freije, unha dedicación exclusiva para atender as súas funcións, pagándoselle a cantidade de 1.500,00 euros 
brutos mensuais, máis dúas pagas extraordinarias de igual contía en Xuño e Decembro, e comunicando a alta á 
Seguridad Social.  

3.-Que se recoñeza a tódolos membros da Corporación Municipal, excepto os que teñen unha dedicación 
exclusiva e parcial, unha indemnización de 40,00 euros por cada asistencia a Plenos e Comisións. 

4.-Que se recoñeza ós membros da Corporación Municipal as indemnizacións que a continuación se 
detallan, por Comisión de Servizos, polo exercicio das súas funcións de goberno e administración cando teñan 
que realizar tarefas fora do término municipal ante Administracións ou outros Organismos públicos ou privados: 

Dieta enteira: 150,00 euros máximo. 
Media dieta: 75,00 euros máximo. 
A media dieta cubrirá os gastos dunha comida e a enteira dúas comidas e aloxamento.  
5.-Que se recoñeza que os gastos de viaxe que xeneren os membros da Corporación no exercicio das 

súas funcións de goberno e administración, así como pola asistencia a sesións do Pleno ou Comisións se paguen 
a 0,19 euros/km cando sexa en vehículo propio. Cando sexa noutro vehículo, en base a factura. 
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6-As dietas e gastos previstos nos apartados 4 e 5 serán aprobados pola Xunta de Goberno previa 
xustificación do traballo feito ou, no seu defecto, declaración xurada. 

7.- Tódalas cantidades sinaladas en concepto de soldos e indemnizacións serán actualizadas o día 1 de 
xaneiro de cada ano de acordo ca subida prevista na Lei de Presupostos do Estado para funcionarios públicos 

O que se fai público no B.O.P. e no taboleiro de anuncios a efectos de dar cumprimento ao disposto no 
artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril. 

 

Riotorto, 8 de xullo de 2011. O Alcalde, Federico Xosé Gutiérrez Estoa 
R. 3514 

 

Anuncio 

Por Resolución da alcaldía de 27 de xuño e en uso das atribucións que lle foron conferidas delegouse 
nos membros da Xunta de Goberno Local e nos concelleiros as seguintes atribucións: 

Delegar no Primeiro Tenente Alcalde Don José García Freije de forma específica ás atribucións esta 
Alcaldía en materia de obras, medio ambiente e emprego. 

 
Delegar non Segundo Tenente Alcalde Don Carlos Hugo Rico Fernández de forma especifica ás atribucións desta 
Alcaldía en materia de cultura, deportes, feiras e mercados. 

 
Delegar na Concelleira Dona Sandra María Acebras Dopacio de forma especifica ás atribucións desta Alcaldía en 
materia de Servizos Sociais. 

 
Ás referidas delegacións son xenéricas e abranguen ás facultades de dirixir e xestionar os servizos 
correspondentes. 

 
A presente resolución producirá efectos dende o día 28 de xuño ata a súa renuncia polo delegado ou revogación 
dá delegación. 

 
Así mesmo darase conta o Pleno desta resolución e os interesados publicándose no BOP e no Taboleiro 

de Anuncios. 

O que faise público en cumprimento do disposto no artigo 44.2 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por R.D. 2568/86. 

Riotorto, 8 de xullo de 2011.- O Alcalde, Federico Xosé Gutiérrez Estoa 
R. 3515 

 

Anuncio 

Por Resolución da Alcaldía do 27 de xuño e en uso das atribucións que lle foron conferidas, nomeouse Tenentes 
de Alcalde aos seguintes Concelleiros: 

 
Primeiro Tenente de Alcalde: D José Garcia Freije 
Segundo Tenente de Alcalde: D. Carlos Hugo Rico Fernández. 

 
Aos Tenentes de Alcalde nomeados, logo da aceptación do seu cargo, correspóndelles en canto tales, substituír 
o Alcalde na totalidade dás súas funcións e pola orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade 
ou impedimento que imposibilite este para o exercicio dás súas atribucións. 
 
Así mesmo e de conformidade co disposto no artigo 46.1 do Reglamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico dás Entidades Locais, veño en acordar que se de conta do seu nomeamento ó Pleno e os 
interesados e que se publique a presente resolución non BOP e no Taboleiro de Anuncios sendo efectiva dende o 
día 28 de xuño. 

Riotorto, 8 de xullo de 2011.- O Alcalde, Federico Xosé Gutiérrez Estoa 
R. 3516 

 

Anuncio 

Por Resolución da Alcaldía de data 27 de xuño e en uso das atribucións que lle foron conferidas 
nomearonse membros da Xunta de Goberno Local aos Concelleiros: 
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- D. José Garcia Freije 
- D. Carlos Hugo Rico Fernández. 
 

Do citado nomeamento darase conta aos interesados e ó Pleno, publicándose, asi mesmo, no B.O.P. e 
sendo efectiva a presente resolución desde o día 28 de xuño. 

Pola mesma Resolución delegouse na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións: 

• Outorgamento de licenzas de obras salvo que ás leis ás atribúan o Pleno. Deléganse así 
mesmo os infórmes dás actividades incluídas no Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo 
que se regula a Avaliación de Incidencia Ambiental e os infórmes e ás autorizacións que 
sexan preceptivos en solo rústico para outorgamento de licenzas. 
Queda exceptuada desta delegación o outorgamento dás licenzas de primeira ocupación. 

• Aprobación dos padróns de impostos, taxas e prezos públicos sempre que corresponda 
por Lei ou por Ordenanza a súa aprobación pola Alcaldía. 

• Aprobación de gastos que excedan de 6000 € e non excedan dás competencias dá 
Alcaldía. 

• Aprobar a oferta de emprego público de acordo co Presuposto e a plantilla aprobados 
polo Pleno, aprobar ás bases dás probas para a selección de persoal e para os concursos 
de provisión de postos de traballo. 

• Aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenrolo do planeamento xeral non 
expresamente atribuídas o Pleno, así como os instrumentos de xestión urbanística e dos 
proxectos de urbanización. 

• Ás contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10% dos 
recursos ordinarios do Presuposto nin, en calquera caso, os seis millóns de euros 
incluídas ás de carácter plurianual, cando a súa duración non sexa superior a catro anos, 
sempre que o importe acumulado de todas as anualidades non supere nin o porcentaxe 
indicado, referido os recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio, nin a contía 
sinalada. 

• A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa 
contratación ou concesión e estean previstos nos presuposto. 

• A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos 
ordinarios do presuposto nin os tres millóns de euros, así como a enaxenación de 
patrimonio que non supere o porcentaxe nin a contía indicados nos seguintes supostos: 

1. Os bens inmobles, sempre que este prevista no presuposto. 
2. Os bens mobles, salvo os declarados de valor histórico ou artístico cuia 

enaxenación non se encontre prevista no presuposto. 
 

Así mesmo veño en acordar que se de conta o Pleno desta Delegación de atribucións e publíquese no 
BOP,entrando en vigor o día vinte e oito de xuño de dous mil once 
 

Do citado nomeamento darase conta os interesados e ó Pleno, publicándose, así mesmo, no BOP e sendo 
efectiva a presente resolución desde o día 28 de xuño. 

 
O que se fai público en cumprimento do disposto nos artigos 52.4, 46.1 e 44.2 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Jurídico das Entidades Locais, aprobado por R.D. 2568/86. 
 

Riotorto, 8 de xullo de 2011.- O Alcalde, Federico Xosé Gutiérrez Estoa 
R. 3517 

 

Anuncio 

De conformidade co disposto no artigo 51.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, faise público que o Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria do 4 de xullo, 
delegou na Xunta de Goberno as seguintes competencias: 

-. O exercicio de accións xudiciais e administrativas e de defensa dá Corporación en materias de 
competencia plenaria. 

-. A declaración de lesividad dos actos do Concello. 

-. A concertación de operacións de crédito a contía acumulada do cal dentro de cada exercicio 
económico exceda do 10% dos recursos ordinarios do Presuposto, salvo ás de tesouraría que lle corresponderán 
cando o importe acumulado dás operacións vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes 
liquidados no exercicio anterior, todo iso de conformidade co disposto na Lei Reguladora dás Facendas Locais. 

-. Ás contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10% dos recursos ordinarios 
do Presuposto e en calquera caso os 6.010.121,04 euros, así como os contratos e concesións plurianuais cando 
a súa duración sexa superior a catro anos e os plurianuais de menor duración cando o importe acumulado de 
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todas ás súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referido os recurso ordinarios do Presuposto do 
primeiro exercicio e en todo caso cando sexa superior á contía sinalada nesta letra. 

-. A aprobación de proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou 
concesión e cando aínda non estean previstos nos presupostos. 

 
-. A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos ordinarios do Presuposto, e 

en todo caso cando sexa superior a 3.005.060, 52 euros, así como ás alienacións patrimoniais nos seguintes 
supostos: 

a) Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estean declarados de valor histórico 
ou artístico e non estean previstas no Presuposto. 

b) Cando estando prevista no Presuposto superen ás mesmas porcentaxes e contías indicados 
para a adquisición de bens. 

2. - A presente delegación de atribucións producirá efectos a partir do día seguinte o dá adopción do 
preceptivo acordo municipal. 

 

Riotorto, 8 de xullo de 2011.- O Alcalde, Federico X. Gutiérrez Estoa 
R. 3518 

 

SOBER 

Anuncio 

O Pleno do Concello de Sober na sesión celebrada o día 29 de xuño de 2011, dacordo co disposto no artigo 22 
da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, acordou delegar na Xunta de Goberno Local as 
seguintes atribucións: 
 
-O exercizo de acción xudiciais e administrativas e a defensa da corporación en materias de competencia 
plenaria. 
-A declaración de lesividade de actos do concello. 
-A concertación das operacións de crédito cuxa contía acumulada, dentro de cada exercicio económico, exceda 
do 10 % dos recursos ordinarios do orzamento, salvo 
as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento 
supere o 15 % dos ingresos correntes liquidados no exercicio 
anterior. 
- A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para 
a súa contratación o concesión, e cando aún non estén previstos nos orzamentos. 
 
En Sober, a 4 de xullo de 2011.- O alcalde-Luis Fernández Guitián 

R. 3519 
 

O VALADOURO 

Anuncio 

DON JOSÉ MANUEL LAMELA PIÑEIRO, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO, dacordo co 
disposto no artigo 46.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais fai pública a Resolución de Alcaldía 
número 202/2011 de nomeamento de Tenentes de Alcalde e cuia parte dispositiva se transcribe a continuación: 
 
Primeiro. Nomear Tenentes de Alcalde de este Concello, con efectos a data de hoxe, ós Concelleiros que a 
continuación se relacionan: 
 
Primeiro Tenente de Alcalde: Don Cesareo Seara Balmayor. 
Segundo Tenente de Alcalde: Dona Eva María Daura Sánchez. 
 
Segundo: A estos efectos, cando esta Alcaldía teña que ausentarse do término municipal, establecerá, mediante 
Decreto, a duración da súa ausencia, designando ó Tenente de Alcalde que teña que asumi-las súas 
competencias. 
 
De non conferirse esta designación de forma expresa, esta Alcaldía será sustituida polo Primeiro Tenente de 
Alcalde, e no seu defecto, polos demais segundo a orde de designación que se encontren presentes, sen que 
durante o mesmo día poida actuar como Alcalde accidental mais dun deles. 
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Terceiro. Comunicar este Decreto ós Tenentes de Alcalde afectados, facendo constar que terán que manter 
informada a esta Alcaldía do exercicio das súas atribucións como Alcalde Accidental, non podendo no citado 
exercicio modificar as delegacións xa efectuadas por esta Alcaldía con anterioridade nen otorgar outras novas. 
 
Cuarto. Dar conta ó Pleno do Concello desta resolución na sesión extraordinaria que se convoque en 
cumprimento do disposto polo artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais. 
 
O Valadouro a 4 de xullo de 2011.- O Alcalde-Presidente, José Manuel Lamela Piñeiro. 

R. 3520 
 

XOVE 

Anuncio 

ACORDO DE ESTABLECEMENTO DE PREZO PÚBLICO 
 

Polo Pleno da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 8 de xullo prestouse aprobación ó 
establecemento do prezo público pola prestación do servizo de Escola de Ximnasia Rítmica Municipal.  

De acordo co artigo 47 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se regula o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, faise público o meritado acordo plenario: 

ACORDO REGULADOR DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE XIMNASIA RÍTMICA 

I.- FUNDAMENTO E NATUREZA 

Artigo 1º.- Este Concello consonte ó autorizado polo artigo 127 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e de acordo co previsto no artigo 41 do citado 
texto legal, establece o prezo público pola prestación do servizo de gimnasia rítmica municipal, que se regulará 

polo presente Acordo Regulador.  

II.-CONCEPTO 
 

Artigo 2º.- Constitúe o obxecto deste prezo público a prestación do servizo de escola de ximnasia 
rítmica. 

 
III. OBRIGADO Ó PAGO 

 
Artigo 3º.- Están obrigados ó pago calquera persoa de natureza física ou xurídica así como as herencias 

xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurídica, constitúan unha 
unidade económica ou un patrimonio separado, susceptible de imposición; que soliciten  os servizos a que fai 
referencia o artigo anterior, e en todo caso, aqueloutras nas que redunde o beneficio derivado da prestación do 
citado servizo.  

IV. OBRIGA DE PAGO 

 
Artigo 4º.- Considérase devengada a exacción no momento da realización da correspondente matrícula. 
 

V. TARIFAS 
 

Artigo 5º.- Establécese unha tarifa única por curso de 33,90 €, á que deberá engadirse o correspondente 
IVE de 6,10 €, co que o importe a aboar é de 40,00 €.  

 
O importe do prezo establécese con carácter irreducible por curso completo. Só se procederá á súa 

devolución no caso de renuncias previas ao comenzo das clases ou se por causas non imputables ao aobrigado o 
servizo non se prestase. 

 
VI. EXENCIONS, REDUCCIONS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 6º.- Non se contempla exención, reducción ou bonificación ningunha.  
 

VII. NORMAS DE XESTION 
 

Artigo 7º.- O pago da presente exacción efectuarase mediante autoliquidación no momento de formalizarse a 
matrícula.  
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DISPOSICION FINAL 
 

O presente Acordo regulador entrará en vigor e comenzará a aplicarse no momento da súa publicación 
no BOP, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa. 

 
Xove, a 11 de xullo de 2.011.- O Alcalde, Demetrio Salgueiro Rapa 

R. 3521 
 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

JUZGADO 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.1 DE MONFORTE DE LEMOS 

Anuncio 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 373/2010  
 
Dña.REGINA MARIA PEÑA SANGIL, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Monforte de Lemos,  
 
CERTIFICO que en los autos más arriba referenciados se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y fallo son 
del tenor literal siguiente: “en Monforte de Lemos, a 31 de marzo de 2011.Eva Abades Macía, Juez  del Juzgado 
de primera Instancia e Instrucción nº1 de Monforte de Lemos y su partido, habiendo visto los presentes autos de 
Juicio Ordinario nº 373/2010 seguidos ante este Juzgado entre las siguientes partes: como demandantes 
D.REINALDO REGUEIRO  y Dña.MARIA ROSA REGUEIRO, asistidos por el Letrado Sr.Campo Moscoso y 
representados por el procurador Sr.Rodriguez Cedrón, y de otra como demandados la entidad bancaria BBVA, 
S.A., asistida por el Letrado Sr.Fernández  Piñeiro y representada por la Procuradora Sra.Seoane Portela, y D.JOSE 
LUIS LEÓN DOBARRO, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad se ha pronunciado en nombre de S.M. EL REY la 
siguiente sentencia. 
 
FALLO: Se estima la demanda presentada por D.REINALDO REGUEIRO Y DªMARIA ROSA REGUEIRO, asistidos por 
el letrado Sr.Campo Moscoso y representados por el Procurador  Sr.Rodriguez Cedrón, frente a la entidad 
bancaria BBVA, S.A., asistida por el Letrado Sr.Fernández Piñeiro y representada por el Procurador Sra.SEOANE 
PORTELA, y D.JOSE LUIS LEÓN DOBARRO, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad y en consecuencia se 
acuerda: Condenar a la entidad bancaría BBVA, S.A.y a D.JOSE LUIS LEÓN DOBARRO a que abonen de forma 
solidaria a D.REINALDO REGUEIRO y Dña.MARIA ROSA REGUEIRO la cantidad de 104.167,30 euros, más los 
intereses legales correspondientes. 
 
Se les condena, igualmente, al pago de las costas procesales. 
Notifíquese la presente resolución  a las partes. 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que deberá ser preparado en el plazo de cinco días y en la 
forma establecida en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Así lo acuerda, manda y forma Eva Abades Macía, Juez del Juzgado de primera Instancia e Instrucción nº 1 de 
Monforte de Lemos”,expido y firmo el presente, en  
 
Monforte de Lemos, a treinta y uno de Marzo de dos mil once. 

R. 3522 
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