
 

MÉRCORES, 27 DE OUTUBRO DE 2021 N.º 247 

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO, MEMORIA HISTÓRICA  

Anuncio 

CONCESIÓN DE PREMIOS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO, DISCIPLINA 

AUTOMOBILISMO, ESPECIALIDADE RALLY DE ASFALTO, TERRA OU MONTAÑA E VEHÍCULOS HISTÓRICOS NA 

ANUALIDADE 2021 

Para os efectos oportunos, en relación á convocatoria de premios para deportistas individuais da provincia de 

Lugo, disciplina automobilismo, especialidade rally de asfalto, terra ou montaña e vehículos históricos, na 

anualidade 2021 a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 20 de outubro de 

2021, acordou:  

Primeiro. Aprobar a resolución provisional de concesión de premios para deportistas individuais da provincia de 

Lugo, disciplina automobilismo, especialidade rally de asfalto, terra ou montaña e vehículos históricos na 

anualidade 2021, de acordo aos criterios de valoración e número de premios e contías previstos nas bases da 

convocatoria, segundo as especificacións que constan nas listaxes que se achegan anexadas á acta da Comisión 

de avaliación. 

Nº REXISTRO SOLICITANTE NIF IMPORTE PREMIO 

2021/CCP_01/000178 CLEMENTE ALVES BELLO ***5043** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000193 ADRIAN DIAZ PEREZ ***4577** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000194 PEDRO REIJA DIAZ ***4187** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000195 JOSE ANTONIO ALONSO LISTE ***4725** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000196 ELOY SAA FERNANDEZ ***5327** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000197 FRANCISCO DORADO VIZCAINO ***5176** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000198 CESAR DIAZ PEREZ ***4577** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000199 DIEGO CAMUÑAS IGLESIAS ***8386** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000200 RUBEN LOPEZ LOPEZ ***5304** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000201 OSCAR VEIGA BELLO ***3817** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000202 ANTONIO FERNANDEZ VALCARCEL ***3677** 2.500,00 € 

2021/CCP_01/000203 AITOR COTO VAZQUEZ ***3953** 2.500,00 € 

2021/PES_03/015605 IAGO ALVAREZ TORRON ***5791** 2.500,00 € 

2021/PES_03/015630 MARCOS DIAZ DIAS ***8011** 2.500,00 € 
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2021/PES_03/015677 FRANCISCO LOPEZ RIVAS ***4950** 2.500,00 € 

2021/PES_03/015694 FABIO ERNESTO GARCIA RIVAS ***7045** 2.500,00 € 

Segundo. O presente acordo de carácter provisional, terá carácter definitivo no caso de finalizar o tramite de 

audiencia sen que se formulasen alegacións e procederase á publicación no BOP e na paxina web da Deputación 

de Lugo www.deputacionlugo.org do anuncio correspondente para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

Terceiro. Notificar o presente acordo provisional aos beneficiarios de acordo ao previsto na base décima da 

convocatoria, concedéndolles un prazo de dez días para presentar alegacións. 

De acordo co punto 10, ACORDOS DE 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.  

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,25 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, María Esther Álvarez Martínez. 

R. 3078 

 

Anuncio 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO EN 

CONCORRENCIA COMPETITIVA, ANO 2021 

Para os efectos oportunos, en relación á convocatoria de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos 

da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2021, a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de 

Lugo en sesión celebrada o 22 de outubro de 2021, acordou:  

Primeiro. Aprobar a resolución provisional de concesión de subvencións en réxime de concorrencia  competitiva 

destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, anualidade 2021, de acordo aos criterios xerais 

para a valoración das solicitudes reflectidos na base 6 e ao previsto na base 7 respecto do importe e cálculo da 

subvención das bases da convocatoria, segundo as especificacións que constan nas listaxes que se achegan 

anexadas á acta da Comisión de avaliación. 

Segundo. O presente acordo de carácter provisional, terá carácter definitivo no caso de finalizar o tramite de 

audiencia sen que se formulasen alegacións e procederase á publicación no BOP e na paxina web da Deputación 

de Lugo www.deputacionlugo.org do anuncio correspondente para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

Terceiro. Notificar o presente acordo provisional aos beneficiarios de acordo ao previsto na base 10 da 

convocatoria, concedéndolles un prazo de dez días para presentar alegacións. 

CATEGORIA: ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA 

Nº REX NOME ENTIDADE C.I.F. 
NOME 

ACTIVIDADE 
SUBVENCIÓN CONCELLO 

2021/CCP_01/000268 CLUB CICLISTA MEIRA G27267665 CICLISMO 1200 MEIRA 

2021/OSB_01/000033 CLUB DEPORTIVO BIOSBARDO G27477660 TAEKWONDO 4471 LUGO 
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