
Núm. Exp.: 2021028983

DECRETO DA CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Visto  o  expediente  de  referencia  sobre  a  resolución  sobre  a  concesión  de
subvencións a asociacións de veciños para o funcionamento e a realización de
programas ou actividades a favor do asociacionismo municipal e a participación
cidadá no Concello de Ourense no ano 2021.

Vista  a  proposta  asinada  polo  Xefe  de  Servizo  en  funcións  de  Participación
Cidadá, do 9 de xuño de 2022 e contando co informe favorable do Interventor
Municipal do 10 de xuño de 2022.

En uso das atribucións que teño conferidas en virtude de acordo de delegación de
competencias da Xunta de Goberno Local do 28 de abril  de 2022, e o Decreto
número 2022003694, de 25 de abril de 2022 polo que se aproba a estrutura das
áreas que integran o Goberno municipal.

RESOLVO:

PRIMEIRO.-  Conceder, con cargo á partida 300.9240.48956 do orzamento
municipal vixente (núm. de operación  202200012834),  por contía total de
55.373,98 € as subvencións que a continuación se relacionan, por un valor
total a conceder de 9.007,60 € (nove mil sete euros con sesenta céntimos
de euro), ás entidade e cos importes que se indican a continuación:
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AA.VV. CIF Proxecto
Cantidade a

xustificar
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Asociación de veciños Rabo de Galo G-32104564 32º Edición magosto 
veciñal 781,50 € 550,00 €

Asociación de veciños Rabo de Galo G-32104564 Recuperación do 
patrimonio inmaterial 1.504,61 € 749,00 €

Asociación de veciños As Laxas G-32031544 XXXIV Semana cultural 
e día do socio 2.300,00 € 1.000,00 €

Asociación de veciños As Laxas G-32031544 Andaina 1.200,00 € 600,00 €

Asociación de veciños As Laxas G-32031544 Entroido: Xantar do 
Entroido 1.300,00 € 700,00 €

Asociación de veciños As Laxas G-32031544 Nadal 1.000,00 € 700,00 €

Asociación de veciños San Breixo de 
Seixalbo G-32117582 Mes cultural 2021 6.095,71 € 3.000,00 €

Asociación de veciños Quince de 
Agosto G32399933 Magosto 2021 1.456,60 € 148,60 €

Asociación de veciños San Vitorio de 
Arrabaldo G-32327199 Magosto veciñal 927,36 € 660,00 €

Asociación de veciños Ribeira Miño 
Oira G-32275000 San Martiño veciñal 1.292,20 € 900,00 €

SEGUNDO.- Notificar a presente resolución aos interesados, para o seu coñecemento e
efectos,  indicándolle  que,  de  acordo  co  disposto  na  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,
reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, contra a presente resolución, que
pon fin  á  vía administrativa,  pode interpoñer  alternativamente o 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.
Todo  isto,  sen  prexuízo  de  que  poida  exercitar  calquera  outro  recurso  que  estime
pertinente.

O manda e asina a Concelleira de Participación Cidadá e, eu, Oficial Maior, dou fe.

A Concelleira de Participación Cidadá                      A Oficial Maior

Asdo.: Flora Moure Iglesias                                      Asdo.: Silvia Alonso Fernández
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