RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN POR ACEPTACIÓN DE RENUNCIA A SUBVENCIÓN
PARA INVESTIMENTOS DESTINADOS A COLECTIVOS DE INTERÉS VECIÑAL
(ASOCIACIÓNS VECIÑAIS, ASOCIACIÓNS CULTURAIS, COMUNIDADES DE MONTES),
PARA A REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS TANTO DE OBRA COMO DE
EQUIPAMENTOS DURANTE O ANO 2019, EN RÉXIME DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA.

-Vista a renuncia da Asociación Cultural e deportiva San Pedro de Parada
(G94192010)de data 16 de decembro, número 3306-2019 a subvención
concedida por un importe de 2.323,20€.
- De conformidade coas atribucións e facultades conferidas na lexislación
vixente esta alcaldía
RESOLVE

DECRETO

Sello de Órgano Secretaría (2 para 2)
Concello de Ponteareas
Data de Sinatura: 19/12/2019
HASH: 3fb63afa18ff0f17d40ecf62aa591233

-Visto o Decreto 2019-4453 de data 16 de decembro no cal se asina a
concesión da subvención.

Número: 2019-4521 Data: 19/12/2019

-Visto que por Resolución de Alcaldía número 2019-3929 de data 11 de
novembro de 2019, aprobouse a convocatoria para a concesión das
subvencións municipais en réxime de concurrencia competitiva para
investimentos destinados a colectivos de interés veciñal(asociacións
veciñais, asociacións culturais, comunidades de montes), para a realización
de investimentos tanto de obra como de equipamentos durante o ano
2019.Importe máximo da subvención 10.000€, 80%do investimento
realizado cun límite por entidade de 3.000€ para a realización das obras e
de 1.500€ para a dotación de equipamentos.

-PRIMEIRO. Aceptar a renuncia da Asociación Cultural e deportiva San
Pedro de Parada a subvención concedida por un importe de 2.323,20€.

-SEGUNDO. Conceder a subvención as asociacións que están en reserva
ata agotar o crédito respetando a orde de puntuación según a valoración
establecida polo importe do 80% do investimento realizado cun límite por
entidade de 3.000€ para a realización das obras e de 1.500€ para a
dotación de equipamentos.

LISTAXE SUBVENCIÓN CONCEDIDA ENTIDADES VECIÑAIS 2019

INTERESADO

CIF

Importe concedido

OBRA

Investimento

80%do solicitado.

Concello de Ponteareas
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XOSÉ REPRESAS GIRALDEZ (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 19/12/2019
HASH: e02ee9d1539c91531e2ef974ddbca85a

Concello de Ponteareas

Concello de Ponteareas
Máx.
3000-Obra
Máx.1500-Sumint.
Asociación
San Mateo

de

Veciños

de G3614922
7

1.500€

Asociación
Fozara

de

veciños

de G3635099
9

1.476,72€

2988,70

4.7773,28*

*Queda pendente de subvencionar 4.773,28€.

RECURSOS.- Contra o presente acto administrativo, que pon fin á vía
administrativa, poderá interpoñerse polos interesados, ben o recurso
potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a dictou e no prazo
de un mes a contar desde o día seguinte ó da sua notificación, ao abeiro do
establecido nos artigos 112.1 e 123 da Lei 39/2015, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, ou ben directamente
recurso
contencioso-administrativo
perante
o
Xulgado
do
Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses
computados a partir do día seguinte ao da recepción da notificación,
consonte co establecido nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. De interpoñerse
o recurso potestativo de reposición, este deberá ser resolto e notificado no
prazo de un mes segundo establece o artigo 124.2 da devandita Lei
39/2015, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo trascurso
do mencionado prazo sen resolución expresa notificada, de conformidade co
establecido no artigo 24.1 da Lei 39/2015, poidendo entón os interesados
interponer o recurso contencioso-administrativo dentro do prazo de seis
meses contados dende o día seguinte daquel no que deba entenderse
presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto, consorte ó
establecido no artigo 46.1) e 4) da Lei 29/1998, regulamentadora da
xurisdicción contenciosa administrativa. Non obstante, tamén se poderá
interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen procedentes
consonte co Dereito.

O Alcalde, Xosé Represas Giráldez
Concello de Ponteareas
Xardíns da Xiralda s/n, Ponteareas. 36860 (Pontevedra). Tfno. 986640000. Fax: 986660647

DECRETO

QUINTO: Ordenar a publicación da concesión das subvencións na sede
electrónica do Concello de Ponteareas http://ponteareas.sedelectronica.gal e
na páxina Web: www.ponteareas.gal
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CUARTO:. Trasladar este acordo os departamentos de Intervención e
Tesourería Municipal

Número: 2019-4521 Data: 19/12/2019

TERCEIRO: Notificar a presente Resolución aos interesados con indicación
dos recursos que resulten procedentes según o establecido nas citadas
Bases de Subvencións destinadas a colectivos de interese vecinal de
Ponteareas (Asociacións Veciñais, Culturais, Comunidades de Montes) para o
ano 2019.
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Número: 2019-4521 Data: 19/12/2019

DECRETO

Concello de Ponteareas

(Documento asinado electronicamente)

