
que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito
as reclamación ou observacións que se estimen oportunas.

caldas de Reis a 29 de agosto de 2011.—O alcalde, Juan Manuel Rey Rey. 2011008639

e e e

ME I S

E D I c T O

Mediante resolución de alcaldía de data 31 de agosto de 2011 acordouse efectuar a convocatoria
para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro do concello de Meis, que se inserta a
continuación:

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO DO
CONCELLO DE MEIS, PARA O ANO 2011

as bases da presente convocatoria atópanse reguladas na “Ordenanza Reguladora da concesión de
subvencións e axudas económicas a Entidades sen ánimo de lucro do concello de Meis”, publicada no
Boletín oficial da Provincia nº 59 do 24 de marzo de 2006.

1.—OBXECTO

a presente convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas e subvencións municipais en réxime
de concorrencia competitiva, para fomentar as actividades de carácter cultural, deportivo, de interese
social ou promoción do concello que promovan as persoas físicas e xurídicas, asociacións e entidades
sen ánimo de lucro, que poidan ser consideradas de interese social para o concello de Meis, realizadas
durante o ano 2011.

2. CONTIA DA SUBVENCIÓN

as subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo á aplicación orzamentaria
334/48900 ata unha contía máxima de 12.000€, correspondente ao orzamento xeral vixente no concello
de Meis para 2011.

O importe de cada axuda non poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras
subvencións ou axudas superen o orzamento da actividade subvencionada, e en ningún caso excederá
de 1.000€.

3.—SOLICITANTES

Poderán solicitar estas subvencións:

as persoas xurídicas, asociacións veciñais, culturais e entidades validamente constituídas,
domiciliadas no concello de Meis que realicen actividades de interese municipal.

as demais entidades e asociacións públicas que aínda que non estean domiciliadas no concello de
Meis, realicen actividades de interese municipal dentro do termo municipal ou de interese para os
veciños de Meis.

Requisitos dos solicitantes:

—  carecer de ánimo de lucro.

—  Estar debidamente inscritos no Rexistro Municipal de asociacións e Entidades do concello.

—  Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo concello de Meis.

—  atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias (Facenda do Estado e Facenda
da Xunta) e coa seguridade social.
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4. PRAZO SOLICITUDE

as entidades interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo dun mes a partir do día seguinte
ao da publicación da convocatoria no BOP.

5. DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE

as solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do concello, formalizándose no modelo de instancia
que se facilitará en dito rexistro. Debendo o solicitante presentar a seguinte documentación:

1.  Fotocopia compulsada do cIF da entidade
2.  Fotocopia compulsada dos estatutos de entidade.
3.  certificación dos datos bancarios, expedida pola entidade bancaria correspondente.
4.  Fotocopia compulsada do NIF do representante legal e acreditación do seu cargo a través de

certificación da secretaría da entidade ou fotocopia compulsada da acta na que se recolla a
composición do órgano de dirección.

5.  Memoria explicativa da actividade que se vai a desenvolver, inversión ou equipamento para o
que se solicita.

6.  Declaración xurada ou certificado expedido polos organismos correspondentes de que se atopa
o corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa seguridade social.

7.  Declaración de non estar incurso en ningunha das circunstancias de prohibicións para a
obtención da condición de beneficiario da subvención, previstas no artigo 13 da Lei Xeral de
Subvencións.

8.  Declaración do representante legal da asociación na que conste o número de socios, relación
das actividades realizadas no ano anterior, datas previstas para as actividades obxecto de
subvención, así como o seu carácter periódico e permanente, e aquelas actividades nas que
colabora co concello.

a documentación sinalada nos puntos 1, 2, 3 e 4 poderá ser substituída por unha declaración do
representante legal da asociación, se xa se presentou en anos anteriores e na que conste que non houbo
variación.

No caso de existir algún defecto na solicitude ou se está incompleta, seralle notificado ó interesado
para que no prazo de 10 días emende o defecto ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia
de que no caso de non facelo así considerarase desistido da súa petición e arquivarase a solicitude de
conformidade co disposto na Lei 30/92.

6. ORGANO COMPETENTE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS SOLICITUDES

a instrución do procedemento correspóndelle ao alcalde do concello de Meis, quen, unha vez
informadas as solicitudes presentadas pola concellería de Educación, cultura, Deportes e Xuventude,
formulará proposta de resolución. 

a Xunta de Goberno Local será o órgano competente para a resolución das peticións de subvencións
ou axudas. 

Os criterios que se terán en conta para a concesión das axudas serán os seguintes:
a.  Nº de socios maioritariamente empadroados no concello (ata 3 puntos). 
b. Interese xeral da actividade no ámbito municipal (ata 3 puntos)
c.  carácter periódico e permanente das actividades obxecto da subvención (ata 5 puntos) 
d. Relación de actividades realizadas no ano anterior (1 punto) 
e.  Nivel de colaboración mantido co concello, coas actividades que se organicen dende el (ata 3

puntos).

así mesmo, terase en conta, a obtención concorrente de subvencións doutras administracións ou
entidades públicas ou privadas, de forma que en ningún caso a axuda concedida xunto coas anteriores
poderá excede-lo custo da actividade.

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución non poderá exceder de tres meses. O
vencemento de dito prazo sen notificarse a resolución lexitima os interesados para entendela
desestimada por silencio administrativo.
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7. XUSTIFICACIÓN

Os beneficiarios da subvención deberán xustificar a execución das actividades para as que se
solicitara a subvención antes do 30 de decembro do ano en curso, salvo aquelas actividades que se
realicen no último trimestre do ano que poderá ser xustificada antes do 31 de xaneiro do ano seguinte.

De non xustificarse antes de ditas datas perderase o dereito a percibir a axuda..

as subvencións poderán concederse para actividades xa rematadas, ou para aquelas que no momento
de solicitarse aínda non tiveran lugar.

Para o aboamento das subvencións será imprescindible presentar a seguinte documentación:

—  Facturas orixinais ou fotocopias compulsadas relacionadas coa actividade subvencionada ou
outros documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico. No caso
de que a subvención ou axuda teña por finalidade realizar actividades que xeren gastos de
persoal, xustificarase por medio de nóminas ou recibos, acreditando que se produciu a
correspondente retención do IRPF.

—  Declaración xurada do beneficiario que acredite que as facturas que se presentan como
xustificante foron aplicadas á actividade subvencionada.

—  Declaración xurada sobre o conxunto de axudas recibidas para a realización da actividade
para a que se solicitou axuda no concello.

Á vista da documentación xustificativa presentada, o Sr. alcalde estimará o cumprimento das actividades
subvencionadas, e procederá, de ser o caso, o recoñecemento e pagamento da subvención. O aboamento farase
efectivo por medio do ingreso na conta bancaria da entidade financeira sinalada polo beneficiario.

contra o acordo de concesión ou denegación das axudas, que esgota a vía administrativa, os
interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o órgano correspondente, no prazo
dun mes dende o día seguinte ó da recepción da resolución polo solicitante ou ben recurso contencioso
administrativo, no prazo de dous meses.

Meis, a 1 de setembro de 2011.—O alcalde, ilexible. 2011008767

e e e

TOMIÑO

RESOLUCION DA ALCALDIA MODIFICANDO A DATA DAS XUNTAS DE GOBERNO LOCAL

acordada no seu momento que as XGL deste concello se celebraran co carácter ordinario ,
semanalmente os luns as 12 da mañan , pola presente resolución modificase a data de celebración
pasando a mesma aos mércores as 12 da mañan.

O presente Decreto que terá validez dende o dia 22 de agosto do 2011 será publicado no Taboleiro de
edictos do concello e BOP de conformidade co previsto no vixente ROF."

Tomiño, a 1 de setembro do 2011.—a alcaldesa, Sandra González Álvarez. 2011008757

e e e

VILABOA

a N u N c I O

aprobado, por resolución da alcaldía do día de hoxe, os padróns da taxa por Recollida do Lixo e
Sumidoiros de 2011, estará a disposición do público na Secretaría deste concello, polo prazo de 15 días
contados a partires do seguinte en que se publique este anuncio no B.O.P. podéndose presentar recurso
de reposición no prazo dun mes a contar dende a finalización do período de exposición.
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