
CONCELLERÍA DE XUVENTUDE
Praza de San Martiño no 2 baixo

32005 – Ourense
Tel. 988388154

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  DA  CONCELLERÍA  DE  XUVENTUDE  DO  CONCELLO  DE
OURENSE  PARA  ASOCIACIÓNS  E  ENTIDADES  SEN  ÁNIMO  DE  LUCRO  EN  MATERIA  DE
XUVENTUDE.

A Concellería de xuventude do Concello de Ourense procede a convocar axudas en materia de programas,
proxectos  e  actividades  que,  considerados  de interese,  promoción  social  e  de  utilidade pública  para  o
Concello de Ourense no ámbito da xuventude, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro e
que vaian dirixidos de maneira prioritaria  a  mozos e mozas de 15 a  35 anos,  segundo os obxectivos
específicos  recollidos  no Plan  Estratéxico  de  Subvencións  desta  Concellería,  e  de  acordo coas Bases
reguladoras da concesión de subvencións da Concellería de xuventude a asociacións e entidades  sen
ánimo de lucro en materia de xuventude para o ano 2018.

PRIMEIRO.- OBXECTIVOS

É obxecto desta convocatoria, regular a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de
lucro en materia de xuventude inscritas no Rexistro de entidades cidadás do Concello  de Ourense,  de
acordo co procedemento que aparece nas Bases Reguladoras.

SEGUNDO.- BENEFICIARIOS

Poderán  ser  beneficiarias  as  asociacións  xuvenís  e  entidades  sen  ánimo  de  lucro,  con  personalidade
xurídica  propia,  que  reúnan  os  requisitos  xerais  establecidos  no  artigo  3  da  Ordenanza  Xeral  de
Subvencións e na base 3 das que rexen a convocatoria.

TERCEIRO.- CRÉDITO ORZAMENTARIO

A subvención regulada nesta convocatoria concederase con cargo á aplicación orzamentaria 190 3370 480
00 dos orzamentos do Concello de de Ourense para o exercicio en curso, cun orzamento de 18.000 euros
(RC. 201800039525).

CUARTO.- CONTÍA

A contía das subvencións estará en función do custo dos programas e dos recursos cos que se conte para
cubrir estes parcialmente. En ningún caso, o importe da subvención poderá ser de tal contía que supere o
75% do orzamento do proxecto.

QUINTO.- SOLICITUDES: PRAZO E FORMA

As solicitudes serán presentadas no Rexistro xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas
previstas  no  artigo  16.4 da Lei  39/2015,  do  1  de outubro,  do procedemento administrativo  común das
administracións públicas, e presentarán a documentación requirida nas Bases reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días habíles, que comenzarán a contar desde o día
seguinte ao dea publicación extracto da convocatoria no Boletín orficial da Provincia de Ourense

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, que comenzarán a contar desde o día
seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

SEXTO.- LUGAR ONDE SE PODEN OBTER AS BASES E FORMULARIOS

As Bases desta convocatoria e os formularios están a disposición das persoas interesadas na páxina web
do Concello www.ourense.gal, e no Servizo de Xuventude (Praza de San Martiño, 2  baixo) desde o día
seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial de la Provincia.
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SÉTIMO.- PROCEDEMENTO

O procedemento de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

En  todo  aquelo  non  previsto  nas  bases  regulares  estarase ao  establecido  na  Lei  38/2003,  do  17  de
novembro, xeral de subvencións, no seu regulamento, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia e na Ordenanza xeral municipal de subvencións do Concello de Ourense.

OITAVO.- PRAZO DE XUSTIFICACIÓN

As asociacións deberán presentar a documentación para a xustificación da subvención concedida detallada
nas Bases reguladoras e no prazo establecido na Base 13.

Remata o prazo o 11 de decembro de 2018

Convocatoria e bases no BOP  do sábado 10 de novembro de 2018

 


