SÁBADO, 9 DE OUTUBRO DE 2021

N.º 233

XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN.
SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS
Anuncio
Pagamento do prezo xusto pola expropiación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto
Parque Eólico Modificado Montes de Abella (expediente 103-EOL). Beneficiaria: Inverólica de Abella , SL
Mediante o presente anuncio comunícase a todos os interesados afectados polo procedemento de expropiación
do expediente de referencia, cumprindo co previsto na resolución dictada polo Xurado de Expropiación de Galicia,
a data, a hora e o lugar para o pagamento do prezo xusto de acordo co seguinte calendario:

Día
17/11/2021

Concello

Hora

Fincas

Triacastela

10:00

4

Láncara

9:30

18,53,72,85

11:00

32,47,65

9:30

56

10:00

21,38,67

11:00

23,34

18/11/2021

19/11/2021

Láncara

Os propietarios dos predios afectados serán notificados individualmente e advírteselles que os pagamentos se
realizaránse nas condicións que establecen o artigo 48 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de
1954 ( BOE núm 351 de 17 de decembro de 1954), e os artigos 48, 49 e 50 do seu Regulamento, de 26 de abril
de 1957.(BOE núm. 160 de 20 de xuño de 1957).
Lugo, 30 de setembro de 2021.-O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 2854

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO, MEMORIA HISTÓRICA
Anuncio
SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE
LUGO QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR EQUIPOS DE 1ª OU 2ª
CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2020-2021
Para os efectos oportunos, en relación á convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva,
destinadas a clubs deportivos da Provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por
equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os gastos de temporada 2020-2021, anualidade 2021, a Xunta
de Goberno da Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 1 de outubro de 2021, acordou:
1º.- Aprobar a resolución provisional de concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a
clubs deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de
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1ª ou 2ª categoría absoluta estatal para os gastos de temporada 2020-2021, anualidade 2021, de acordo aos
criterios de determinación do importe da subvención reflectidos na base 8 das bases da convocatoria, segundo as
especificacións que constan nas listaxes que se achegan anexadas á acta da Comisión de avaliación
Entidade e importe da subvención:
Nº EXP.
2021/PES_03/012029

SOLICITANTE
CLUB PORTA XI ENSINO C.B.

2021/PES_03/012078

CLUB DEPORTIVO BURELA F.S.

2021/PES_03/012010

CIF

IMPORTE

G27324284

86.919,00 €

G27272251

113.087,00 €

CLUB PELUQUERÍA MIXTA FRIOL

G27170638

84.245,00 €

2021/PES_03/011981

CLUB VOLEIBOL EMEVÉ

G27041490

110.749,00 €

2021/PES_03/011979

CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO CASTRO

G27451020

45.000,00 €

2º.- O presente acordo de carácter provisional, terá carácter definitivo no caso de finalizar o trámite 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.
3º.- Notificar o presente acordo provisional aos beneficiarios de acordo ao previsto na base 11 da convocatoria,
concedéndolles un prazo de dez días para presentar alegacións.

Ao abeiro 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 provisional do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada, senón que será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP e na páxina
web da Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.gal.
Finalizado, no seu caso, o trámite de audiencia sen formularse alegacións, o acordo de resolución provisional terá
carácter definitivo e procederase á publicación no BOP e na páxina web da Deputación de Lugo
http://www.deputacionlugo.gal do anuncio correspondente para o seu coñecemento e efectos oportunos.
O que se notifica aos efectos oportunos, de acordo coas previsións das bases e o disposto no artigo 45 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP),
facendo saber que contra esta resolución, por tratarse dun acto de trámite, non caberá ningún recurso en virtude
do establecido no artigo 112 da LPACAP, sen prexuízo de que realicen cantas alegacións estimen pertinentes en
favor dos seus dereitos e intereses lexítimos .
Lugo, 7 de outubro de 2021.- O PRESIDENTE, P. D. Decreto de data 26-07-2019 O DEPUTADO DELEGADO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL, Pablo Rivera Capón. A SECRETARIA XERAL, Mª Esther Alvarez Martínez.
R. 2896

CONCELLOS
BEGONTE
Anuncio
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.Os Tenentes de Alcalde, órganos individuais de natureza necesaria en tódolos Concellos, asumen a misión
específica de substituír, pola orde do seu nomeamento, ao Alcalde nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.
Así o artigo 23.3 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases sobre o réxime local, establece:
“Os Tenentes de Alcalde substitúen, pola orde do seu nomeamento ao Alcalde, sendo libremente designados e
revocados por este de entre os membros da Xunta de Goberno Local e, donde ésta non exista, de entre os
concelleiros ".
Considerando, que por Resolución desta Alcaldía nº 288/2019, de 24 de xuño, se procedeu ao nomeamento de
Tenentes de Alcalde, e ante as circunstancias producidas con posterioridade derivadas por un lado do falecemento
do sr. concelleiro e Tenente de Alcalde D. José Antonio Vázquez García e por outra a imposibilidade por razóns
persoais de atender ao dito cargo do sr. concelleiro, D. José Manuel Rábade Cacharrón,
Considerando pois a necesidade de proveer as vacantes existentes no cargo e á vista da norma citada e os artigos
21 do Real Decreto Lexislativo 781/86, de 18 de abril e 46 e 47 do Regulamento de Organización, Funcionamento
e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
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De acordo co punto 11, RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓNS das bases da convocatoria, procédese á 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.

