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RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
CORRESPONDENTE Á CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES
DEPORTIVAS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA INFRAESTRUTURAS E
EQUIPAMENTO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2019
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
Visto o expediente número 2019000005738, relativo a subvención correspondente ao programa
anteriormente citado, no que se acreditan os seguintes
I.- ANTECEDENTES
Primeiro.- Por resolución da Presidencia concedeuse a subvención que se indica de seguido, ao
abeiro da convocatoria publicada no BOP n° 31, de data 13/02/2019 correspondente ao exercicio
2019.
Segundo.- A unidade xestora comprobou que o beneficiario cumpre cos requisitos para o cobro
da subvención concedida.
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro.- A Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, establece no seu artigo 14 a
obriga do beneficiario de xustificar ante o órgano concedente, o cumprimento de requisitos e
condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a
concesión ou desfrute da subvención.
Segundo.- A CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES
DEPORTIVAS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA INFRAESTRUTURAS E
EQUIPAMENTO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2019, establece os requisitos para a
xustificación e pagamento das subvencións.
Vistos os informes emitidos e en virtude das atribucións que me confire a normativa vixente.
RESOLVO:
1º.- Aprobar a conta xustificativa presentada para os efectos de cobro da subvención concedida
ao abeiro da convocatoria publicada no BOP do 13/02/2019, correspondente ao exercicio 2019.
2º.- Aboar a subvención de acordo cos datos que se sinalan deseguido:

RPT-132

Entidade:

FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA

NIF:

G27033737

Concello:

CORUÑA, A

Obxecto da subvención: COMPRA DE MATERIAL DE RESCATE
Importe concedido: 5.000,00 €
Código do expediente: 2019000005738
Referencia: FO104 - CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES
DEPORTIVAS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA INFRAESTRUTURAS E
EQUIPAMENTO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2019
Importe que se vai aboar: 5.000,00 €
Economía: 0,00 €

3º.- Ordenar o pago con cargo á aplicación orzamentaria: 2020/0612/3420/781 Datos contables:
220190045042, condicionado a que o beneficiario se atope ao corrente das suas obrigas
tributarias e diante da Seguridade Social.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente,
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou
recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña
ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a
partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso
de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel
sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

RPT-132

