
DECRETO

Expediente 2020014332

Examinado  o  expediente  de  referencia  relativo  a  concesión  de  subvencións  a  asociacións,
comisións de festas e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido cultural e festivo
no Concello de Ourense no ano 2020, 

Resultando que a Comisión de Avaliación reuniuse o día 29 de outubro de 2020 e tras o exame das
solicitudes admitidas a trámite e logo das deliberacións oportunas, adoptou os acordos que constan
na acta asinada

Resultando que a instructora do procedemento emitiu informes con  proposta de resolución na data
4 de novembro de 2020 e 18 de novembro de 2020.

Resultando que a Intervención Municipal emitiu Dilixencia de Conformidade (1212D-20) o 12 de
novembro de 2020

Tendo en conta os criterios establecidos na Base novena das reguladoras destas subvención e a
proposta da Comisión de Avaliación, en virtude do acordo de delegación de competencias da Xunta
de Goberno Local  de 29 de setembro de 2020, RESOLVO

1.  Desestimar  e  excluír  as  solicitudes  de  subvención  a  asociacións,  comisións  de  festas  e
entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido cultural e festivo no Concello de
Ourense, en virtude do extracto da convocatoria publicada no BOP núm. 207, do mércores 9 de
setembro de 2020, dos solicitantes que se indican a continuación e polos motivos que se expresan:

Nome entidade NIF Proxecto Motivo de desestimación

Sociedade  Numismática 
Filatélica e Vitofílica Miño

G32032278 XXX  Exposición  San
Martiño

Presentación  fóra  do
prazo  establecido  (Base
terceira)

2. Conceder con cargo á partida 180.3340.48902 do orzamento municipal vixente, as subvencións
que a continuación se relacionan, por un valor total de 13.158 € ( trece mil cento cincuenta e oito
euros) (operación A 202000042537), ás entidades e cos importes que se indican a continuación:

LIÑA 1. PROXECTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS

                                       
ASOCIACIÓNS CULTURAIS   NIF

 
    TOTAL                 PROXECTO

Asociación Cultural Algaravía de 
Ourense

   G 32314825 1.100,00 € XVI Aniversario Venrespirar 
2020

Asociación  persoas  xordas  de
Ourense

   G 32015463    900,00 € Entroido inclusivo

As. persoas con discapacidade de
Ourense 

   G 32410797   8.068,00 €   Teatro ADO
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Xuntanza Micólogos Os Cogordos  G 32123283   1.400,00 €   Formación micolóxica 
continua

Asociación xuvenil Amencer        G 32025405  990,00 €  Tempo de lecer en galego:
Samaín

LIÑA  II  :  FESTAS  PATRONAIS,  ROMARÍAS  E  OUTRAS  CELEBRACIÓNS  DE  CARÁCTER
TRADICIONAL E SENLLEIRO

ASOCIACIÓNS,  COMISIÓNS
FESTAS

        NIF       TOTAL  PROXECTO

AVV. Laxas      G32031544  700,00€  Festas San Brais               

3. Notificarlles aos interesados a presente resolución.

4. Dar traslado do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos.

Mándao e asínao o Sr. Alcalde de Ourense na data da sinatura electrónica
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