
  

Expediente: 2017010760

DECRETO

Vista a proposta formulada polo órgano instructor do expediente de concesión de subvencións sen
ánimo de lucro que desenvolvan actuacións no ámbito dos colectivos xuvenís e sociais existentes
no Concello de Ourense no exercicio 2017, de conformidade co disposto na base 34ª das de
execución do orzamento,  no exercicio  das  atribucións conferidas  a  esta  Concellería Delegada
segundo Decreto núm. 2017002214 da Alcaldía-Presidencia do 30 de marzo de 2017, á data da
presente, 

RESOLVO:

PRIMEIRO-  Rexeitar as solicitudes de subvención presentadas polas seguintes asociacións:

1.- Asociación Medioambiental e Ocio Cumio: por non estar dada de alta no Rexistro Municipal
de Asociacións do Concello de Ourense como asociación xuvenil.( Art 3 )

2.-  Asociación de Senegaleses de Ourense:  o obxeto e os fins recollidos nos seus Estatutos
non se corresponde cos fines recollidos nas Bases Reguladoras da concesión de subvencións
publicadas o 1 de marzo de 2016. ( Art 2 )

3.- Asociación Veciñal As Termas: a súa programación inclúese noutra liña de financiamento do
Concello de Ourense. ( Art 2 )

SEGUNDO.- Conceder con cargo á partida  190.3370.48000 do orzamento municipal vixente, as
subvencións que a continuación se relacionan, por un valor total de 13.869,56 euros (trece mil
oitocentos sesenta e nove euros con cincuenta e seis céntimos), ás entidades e cos importes e
para as actividades que se indican a continuación, de conformidade coa proposta da Comisión de
Avaliación:

BENEFICIARIO C.I.F PROXECTOS E ACTIVIDADES IMPORTE

Asociación  Cultural
Bande

G-32017527 Obradoiro de Lecer ( X edición ). 883,76 €

Cimo-Entidades
Prestadora  de
Servicios

G-32010449 Proxecto  Vocación  ano  2017:  prepareción,
reunións, revisión datos.

859,94 €

Cruz Vermella 
Española -Sección 
Xuvenil

Q-2866001-
G

Actividades Xuvenís de Cruz Vermellea 2017:
Encontro, horto ecolóxico, roteiros, saídas....

827,35 €

Asociación  Xarela
Formativas-
Animación

G-32261307 Proxecto ; A diversión rompe barreiras: Curso
de  monitor/a  no  traballo  con  persoas  con
diversidade funcional

824,84 €
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Asociación Cultural 
Xogorama

G-32422636 Proxecto de actividades 2017: Torneos magic,
Torneo Warhammer...

829,85 €

Asociación Cultural 
Vieiro 

G-32015760 Proxecto  Team  Makers  :  video,  robótica,
apps,comunicación, programación

1.030,42 €

Asociación  Grupo
Scout Ilex

G-32466187 Proxecto  Cohesión  Scout:  reunións  de
preparación,  xornadas,  reunións  de
organización , reunións de avaliación....

763,42 €

Down Ourense G-32311870 Autoxestiono  o  meu  tempo  de  lecer  2017:
sesións, saídas, rexistros e avalaiación

760,91 €

Sustinea G-32422834 Proxecto  Natureza  Urbana:  deseño  das
actuacións, formación, toma de datos....

829,85 €

Amencer G-32025405 Programas:
• Vive a música
• En Formación

919,50 €

ADO G-32410797 Proxecto de lecer inclusivo. Hay dous grandes
bloques de actividades: 

• Actividades en Ourense
• Actividades fóra de Ourense

763,42 €

Asociación  de
persoas  sordas  de
ourense

G-32015463 Acción  e  compromiso  xuvenil  no
asociacionismo:  Xogos  na  sensibilización
campaña de información e andaina solidaria.

600,00 €

AECC G-28197564 Proxecto  capacitación  de  xóvenes
universitarios  promotores  da  saúde:  guía de
actividades e desenvolvemento das mesmas

750,88 €

Cooperación 
Internacional ONG

G-80829641 Proxecto  fútbol  limpo:   deseño  web  da
actividade Charlas formativas ,flyers...

802,28 €

Solidariedade
Internacional  de
Galicia 

G-36833648 Proxecto Sociafilme: Selección :Selección de
filmes,  elaboración  das  guías
didácticas,elaboración de cartel e dípticos....

824,84 €

Asociación
Participación

G-32477127 Campaña de concienciación para o  fomento
da  participación  e  o  asociacionismo xuvenil:
deseño,  coordinación dos  grupos,  difusión e
avaliación

500,00 €

Banco  de  libros  de
promoción  e
desenvolvemento

G-32450470 Proxecto creando pensamentos: divulgación e
difusión , concursopresentación e valoración

375,00 €

Agrupación Folclórica
Queixumes dos Pinos

G-32224198 Proxecto  social  da  xuventude  fronte  á
diferencia cultural

723,30 €

TOTAL 13.869,56
€

TERCEIRO.- Notificar aos interesados

O manda e asina a Sra Concelleira Delegada de Xuventude, do que eu, o Oficial Maior certifico.
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A Concelleira de Xuventude                                                                       O Oficial Maior 

María Sofía Godoy Gómez-Franqueira                                                      Carlos Javier Fernández
Fernández
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