En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade
do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do
seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

CVD: 5kU/ku7MXNo8g7v8GvQR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Subvencións a entidades cidadás para o ano 2020 ao abeiro da convocatoria de subvencións
a entidades cidadás publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 138, do
26/08/2020
ANUNCIO
O 03/12/2020 a XUNTA DE GOBERNO LOCAL (punto 2.1 da orde do día “Aprobar se
procede a concesión de subvencións a entidades cidadáns ao abeiro da convocatoria de
subvencións a entidades cidadáns correspondentes ao ano 2020 publicada no BOP nº
138.”):
Votos a favor: cinco ( 4 do PSdeG-PSOE e 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos )
Abstencións: ningunha ( 0 votos)
adopta o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- ADMITIR no proceso para outorgar unha subvención ao abeiro da
convocatoria para a concesión de subvencións para entidades cidadás durante o ano 2020,
ás seguintes:

Nº REGISTRO

ÁREA DE DEPORTES

202099900001081

OROSO TENIS DE MESA

202099900001092

CTM ESPEDEGRADA

202099900001102

ASOCIACION DE CAZADORES RIBERAS DEL TAMBRE

202099900001154

CLUB PATIN OROSO

202099900001155

CLUB XIMNASIA OROSO

202099900001159

SIGÜEIRO F.C.

202099900001160

ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO

202099900001172

CLUB LEONES DE SANTIAGO B.B.C

202099900001174

CLUB ATLETISMO TAMBRE

202099900001174

CLUB TAMBRE BIKE &RUNNING

202099900001179

SD DEIXEBRE

202099900001206

ASOCIACION OROSO MOTOR SPORT

202099900001213

OROSO FS CLUBE DEPORTIVO

202099900001215

TENNIS IN OROSO

202099900001219

CLUB ITF OROSO

202099900001223

HOCKEY OROSO

202099900001227

ASOCIACIÓN AMAZONAS E CABALEIROS DE OROSO
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Nº REGISTRO

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

202099900001095

ANPA CHOUSA NOVA

202099900001122

ASOCIACION DIVER CIDA

202099900001166

ASOCIACION FOLKLORICA BUXOS VERDES

202099900001176

ASOCIACIÓN ANPA A NOSA ESCOLA

202099900001200

ANPA O CARBOEIRO

202099900001200

SIGÜEIRO VENDE

202099900001202

ASOCIACION CULTURAL NEBOAS NO CUMIO

202099900001205

ASOCIACION CULTURAL ARGALLEIROS

202099900001211

ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE

202099900001231

ASOCIACION XUVENIL MOZ@S DO TAMBRE

SEGUNDO.- INADMITIR no proceso para outorgar unha subvención ao abeiro da
convocatoria para a concesión de subvencións para entidades cidadáns durante o ano 2020
ás seguintes entidades por non cumprir co requisito establecido na base cuarta de estar
inscritas no Rexistro municipal de asociacións na data de presentación de solicitudes:
O CLUBE ATLÉTICO OROSINO.
MAYLIN JARDINES C.F. VETERANOS
O OROSO CLUB CLICISTA
PADEL SIGÜEIRO
TERCEIRO.- OUTORGAR ás seguintes entidades cidadás as subvencións que se sinalan
polos importes que se expresan, e aprobar e comprometer o gasto polos importes e con
cargo ás partidas que se relacionan:

ENTIDADES - ÁREA DE DEPORTES

IMPORTE

ASOCIACIÓN AMAZONAS E CABALEIROS DE OROSO

2.500,00 €

ASOCIACION DE CAZADORES RIBERAS DEL TAMBRE

2.000,00 €

ASOCIACION OROSO MOTOR SPORT

1.500,00 €

CLUB ATLETISMO TAMBRE

2.000,00 €

CLUB ITF OROSO

2.000,00 €

CLUB LEONES DE SANTIAGO B.B.C

2.500,00 €

CLUB PATIN OROSO

4.500,00 €

CLUB TAMBRE BIKE &RUNNING

2.000,00 €

CLUB XIMNASIA OROSO

2.500,00 €

CTM ESPEDEGRADA

4.000,00 €

ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO
HOCKEY OROSO

26.000,00 €
2.500,00 €
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OROSO FS CLUBE DEPORTIVO

2.500,00 €

OROSO TENIS DE MESA

5.000,00 €

SD DEIXEBRE

2.000,00 €

SIGÜEIRO F.C.

14.500,00 €

TENNIS IN OROSO

2.000,00 €

ENTIDADES - ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

IMPORTE

ANPA CHOUSA NOVA

1.000,00 €

ANPA O CARBOEIRO

1.000,00 €

ASOCIACIÓN ANPA A NOSA ESCOLA

825,00 €

ASOCIACION CULTURAL ARGALLEIROS

800,00 €

ASOCIACION CULTURAL NEBOAS NO CUMIO

1.000,00 €

ASOCIACION DIVER CIDA

2.000,00 €

ASOCIACION FOLKLORICA BUXOS VERDES

2.100,00 €

ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE

2.100,00 €

ASOCIACION XUVENIL MOZ@S DO TAMBRE

2.000,00 €

SIGÜEIRO VENDE

5.175,00 €

CUARTO.- PUBLICAR este acordo no taboleiro electrónico do Concello e na páxina web
do concello de Oroso, coa indicación de que pon fín á vía administrativa.

RECURSOS
Este acordo pon fin á vía administrativa.
Contra el pode interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o
ditou no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da data da súa notificación (artigo
124.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común).
O recurso potestativo de reposición terá que resolverse e notificarse no prazo dun mes;
porén, entenderase desestimado se transcorre este prazo sen que se lle notifique a
resolución expresa (artigos 124.2 e 24.1 da dita Lei 39/2015).
Tamén poderá impugnar este acordo alternativamente mediante a interposición dun recurso
contencioso-administrativo ante o órgano competente da xurisdición contenciosaadministrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa
notificación (artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa).
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Contra a resolución do recurso de reposición poderá interpoñer un recurso contencioso
administrativo ante o órgano competente da xurisdición contenciosa-administrativa no
prazo de dous meses, se a resolución fose expresa, ou no de seis meses se non o fose.

Este prazo computarase dende o día seguinte ao do que se notifique a resolución expresa do
recurso potestativo de reposición ou dende o día en que deba entenderse presuntamente
desestimado (artigo 46.1 e 4 da dita Lei 29/1998).

Non obstante, poderá utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.

Oroso, asinado dixitalmente na data que figura na mesma sinatura
O Alcalde

Manuel Mirás Franqueira
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