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Lugo, 5 de novembro de 2021.- O Xefe do Servizo Provincial de Lugo, Gerardo Pallares Sánchez.
R. 3218

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO, MEMORIA HISTÓRICA
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
1ª OU 2ª CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2020-2021: RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
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 cinco de novembro de 2021, acordou:
1º.- Desestimar as alegacións formuladas D. Manuel Jesús Durán Ónega, con DNI ***2752**, en calidade de
Presidente da entidade ENSINO LUGO CLUB DE BALONCESTO, con CIF G-27.324.284, en expediente
2021/PES_03/021667 de data 20/10/2021 en base ao informe da Comisión de Avaliación que formula a súa
desestimación en base aos argumentos e análises expostas na súa acta de reunión de 29 de outubro de 2021, por
considerar correcta a puntuación asignada á referida entidade, de acordo á documentación formulada no
expediente de solicitude (certificado federativo) e en aplicación das previsións recollidas nas bases da convocatoria.

ENTIDADE E IMPORTE DA SUBVENCIÓN
Nº EXP.

NOME ENTIDADE

CIF

IMPORTE

DEPORTE

2021/PES_03/012029

CLUB PORTA XI ENSINO C.B.

G27324284

86.919,00 € BALONCESTO

2021/PES_03/012078

CLUB DEPORTIVO BURELA F.S.

G27272251

113.087,00 € FÚTBOL SALA

2021/PES_03/012010

CLUB PELUQUERÍA MIXTA FRIOL

G27170638

84.245,00 € FÚTBOL

2021/PES_03/011981

CLUB VOLEIBOL EMEVÉ

G27041490

110.749,00 € VOLEIBOL

2021/PES_03/011979

CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO CASTRO

G27451020

45.000,00 € FÚTBOL SALA

Non hai solicitudes desestimadas.
3º.- Notificar o presente acordo resolución definitiva ao abeiro do disposto no artigo 45 da Lei 39/2015 de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, por medio de publicación no BOP
e na paxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org.
Ao abeiro do previsto na base 11. Acordos de resolución e notificacións das Bases da convocatoria e do disposto
no artigo 45 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas (LPACAP), o acordo de resolución definitiva do procedemento non será obxecto de notificación
individualizada, senón que será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP e na páxina web da
Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.gal.
O que se notifica aos efectos oportunos. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, e de conformidade
co previsto na base 21. Réxime de recursos das Bases da convocatoria, e do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, e no 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa, poderase interpoñer con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que
ditou o acto no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo, ou ben
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, dentro do prazo de
dous meses contados desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo.
En caso de optar polo recurso potestativo de reposición non se poderá interpoñer o recurso contenciosoadministrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio
administrativo.
Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso ou acción que estime procedente.
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2.- Aprobar a resolución definitiva 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 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.
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O PRESIDENTE, P. D. Decreto de data 26-07-2019 O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL
Pablo Rivera Capón. A SECRETARIA XERAL, Mª Esther Alvarez Martínez.
R. 3239

CONCELLOS
BEGONTE
Anuncio
Aprobado polo Pleno desta Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o día 8 de outubro de 2021, o
expediente de modificación de créditos núm. 16 /2021 ( 5º de competencia do pleno), dentro do vixente
Presuposto municipal e con modificación do anexo de investimentos, por un importe total de Setenta e dous mil
cincocentos noventa (72.590,00) euros, e transcurrido o prazo dos quince días hábiles, contados a partir da
inserción do anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, sin que se tivesen presentado
reclamacións, o mesmo entenderase elevado a definitivo, quedando o resumo por capítulos do Estado de Gastos,
do referido orzamento, da seguinte forma:
Cap. 1.- Remuneracións de persoal.

872.674,47 €.

Cap. 2.- Compra de bens correntes e de servicios.

1.617.163,75 “

Cap. 3.- Gastos financeiros.

4.400,00 “

Cap. 4.- Transferencias correntes.

198.145,00 “

Cap. 5.- Fondo de Continxencia.

695,06 “
1.858.302,37 “

Cap. 7.- Transferencias de capital.

12.000,00 “

Cap. 8.- Variación de activos financeiros.

0,00 “

Cap. 9.- Variación de pasivos financeiros.

0,00 “

SUMA TOTAL……………….

4.563.380,65 €

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos oportunos.
Begonte, 9 de Novembro de 2021.- O Alcalde, José Ulla Rocha.
R. 3219

CASTROVERDE
Anuncio
En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, ao non terse presentado alegacións durante
o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo de Pleno adoptado na
sesión ordinaria do 30 de setembro de 2021, de aprobación do expediente de modificación de créditos num.
17/2021, do orzamento en vigor, primeiro na modalidade de crédito extraordinario con destino a obra “MELLORA
DA ACCESIBILIDADE EN CAMIÑOS DA CHOUSA DO ESCRIBÁN DA ABELLEIRA EN FURÍS E ENTRE BARREIROS E
VILACOTE”, e faise público que, despois de dito expediente, o resumo por capítulos do estado de gastos queda da
seguinte forma:
ESTADO DE GASTOS
OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS
A) GASTOS POR OPERACIÓNS CORRENTES
CAPÍTULO I: Gastos de Persoal …………………………….................

648.848,56

CAPÍTULO II: Gastos en Bens Correntes e Servizos ....................... 2.101.093,86
CAPÍTULO III: Gastos Financeiro.......................................................................0
CAPÍTULO IV: Transferencias Correntes ...........................................107.212,25
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Cap. 6.- Inversións reais.

