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DECRETO DA CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Vista a proposta de resolución formulada pola xefa de servizo no expediente de concesión de
subvencións en especie de locais veciñais para asociacións veciñais e federacións ou agrupacións
de asociacións de veciños para o ano 2020.

Tendo en consideración a dilixencia de conformidade da Intervención municipal do 03 de marzo de
2020.

En uso das atribucións que teño conferidas en virtude de acordo de delegación de competencias
da Xunta de Goberno Local de 10 de setembro de 2019, e o Decreto no 2019006487, de 10 de
setembro de 2019 de delegación de atribucións do Alcalde.

RESOLVO:

Primeiro.- Admitir a trámite na convocatoria de subvencións en especie de locais veciñais para
asociacións veciñais e federacións ou agrupacións de asociacións de veciños para o ano 2020,as
solicitudes formuladas polas seguintes asociacións:

 
·         Agrupación de A.A.VV do rural e periferia de Ourense "Miño" G-32408023
·         Asociación de veciños Arranxar G-32030231
·         Asociación de veciños As Termas G-32334989
·         Asociación de veciños Barbaña G-32278244
·         Asociación de veciños Burgas G-32131393
·         Asociación de veciños Casco Vello G-32111791
·         Asociación de veciños Centro V-32207193
·         Asociación de veciños e cultural A Cuña G-32442246
·         Asociación de veciños Loña G-32195364
·         Asociación de veciños Loureiro G-32228777
·         Asociación de veciños Olimpo G-32242816
·         Asociación de veciños Os Rosais G-32114696
·         Asociación de veciños Peliquín-CatroCamiños G-32104572 49 
·         Asociación de veciños Polvorín G-32109977
·         Asociación de veciños Portovello-Lagoas G-32333197
·         Asociación de veciños Rabodegalo G-32104564
·         Asociación de veciños Rúa do Vinteún G-32200602
·         Asociación de veciños Santa Ana do Pino G-32148173
·         Asociación de veciños Santa Teresita G-32033888
·         Asociación de veciños Tras Estación G-32285751
·         Federación de asociacións de Veciños de Ourense Limiar G-32226276
·         Asociación de veciños Angelita Paradela G32377350
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Segundo.- Conceder as subvencións en especie de locais veciñais para asociacións veciñais e 
federacións ou agrupacións de asociacións de veciños para o ano 2020 que se relacionan a 
continuación, nos termos e coas obrigas establecidas nas Bases reguladoras (BOP nº 1972, do 7 
de decembro de 2019), con cargo á aplicación 190.9240.20200 do orzamento municipal vixente:
 

·         Agrupación de A.A.VV do rural e periferia de Ourense "Miño" G-32408023
·         Asociación de veciños Arranxar G-32030231
·         Asociación de veciños As Termas G-32334989
·         Asociación de veciños Barbaña G-32278244
·         Asociación de veciños Burgas G-32131393
·         Asociación de veciños Casco Vello G-32111791
·         Asociación de veciños Centro V-32207193
·         Asociación de veciños e cultural A Cuña G-32442246
·         Asociación de veciños Loña G-32195364
·         Asociación de veciños Loureiro G-32228777
·         Asociación de veciños Olimpo G-32242816
·         Asociación de veciños Os Rosais G-32114696
·         Asociación de veciños Peliquín-CatroCamiños G-32104572 49 
·         Asociación de veciños Polvorín G-32109977
·         Asociación de veciños Portovello-Lagoas G-32333197
·         Asociación de veciños Rabodegalo G-32104564
·         Asociación de veciños Rúa do Vinteún G-32200602
·         Asociación de veciños Santa Ana do Pino G-32148173
·         Asociación de veciños Santa Teresita G-32033888
·         Asociación de veciños Tras Estación G-32285751
·    Federación de asociacións de Veciños de Ourense Limiar G-32226276

Terceiro.- Denegar a subvención solicitada á Asociación de veciños Angelita Paradela, con CIF
G32377350,  por  non  cumprir  o  requisito  establecido  no  artigo  3.1  das  Bases  que  rexen  a
convocatoria “... que estean inscritas no Libro de entidades cidadás do Concello de Ourense cunha
antigüidade mínima de tres anos”.

Cuarto.-  A  presente  resolución pon fin  á  vía administrativa,  e  contra  ela  poderase  interpoñer,
alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes ante o mesmo órgano que
ditou o acto ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado contencioso administrativo de
Ourense,  no  prazo  de  dous  meses,  a  contar  desde  o  día  seguinte  ao  da  recepción  desta
notificación,  de acordo  co  disposto na Lei  29/1998,  do 13 de xullo,  reguladora da Xurisdición
Contencioso-Administrativa. Todo isto, sen prexuízo de se poida exercitar calquera outro recurso
que estime pertinente.

 

Mándao e asínao a sra. Concelleira de Participación Cidadá, Xuventude, Turismo e Termalismo do

que eu, Oficial Maior, dou fe.

A Concelleira delegada de Participación Cidadá          O Oficial Maior 

Asdo.:Dna. Flora Moure Iglesias         Asdo.: Carlos Javier Fernández Fernández
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