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Concello: Chantada

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

ANTECEDENTES

Primeiro.- Con data 2 de xaneiro de 2018 publicouse no DOG, nº 24 a Resolución do 4 de xaneiro
de  2018  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a  concesión,  en  réxime  de
concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para apoio, promoción e difusión das
festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se convocan para o ano 2018.

Segundo.-  Con  data  22/02/2018,  Manuel  Lorenzo  Varela  Rodríguez,  en  representación  do
Concello de Chantada, NIF P2701600E, solicitou unha subvención ao abeiro da dita resolución.

Terceiro.-  O  artigo  9.1  das  bases  reguladoras  da  convocatoria  establece  que:  “Instruido  o
procedemento,  o  órgano  instrutor  formulará  proposta  de  resolución  provisional  debidamente
motivada que será notificada aos interesados para que, nun prazo de dez días, poidan formular
alegacións  e  presentar  os  documentos  e  xustificacións  que  coiden  pertinentes  de  acordo  co
establecido no artigo 21.4 da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia”.

Cuarto.- O artigo 9.2 das bases reguladoras estipula que “Porén, poderase prescindir do trámite a
que se refire o punto anterior cando non figuren no procedemento nin se vaian a ter en conta na
resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo interesado. Neste
caso, a proposta de resolución formulada terá o carácter de definitiva”.

Quinto.- O órgano instrutor formula a proposta de resolución definitiva e elevaa á directora de
Turismo  de  Galicia  que  resolve  a  concesión  da  subvención  o  13/06/2017  ao  Concello  de
Chantada por importe de 3.000,00 €.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

Primeira.- O órgano competente para ditar esta Resolución é a directora da Axencia Turismo de
Galicia en base ao establecido nos artigos 7 e 10 da Resolución do 4 de xaneiro de 2018 pola que
se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a  concesión,  en  réxime  de  concorrencia  non
competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas
de interese turístico de Galicia, e se convocan para o ano 2018. 

Segunda.-  Estas  subvencións  concédense  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria  04  A2  761A
760.1, código de proxecto 201700005.

Terceira.-  Nestas  axudas  é  posible  a  concorrencia  con  calquera  outra  axuda  para  o  mesmo
obxecto  e  finalidade,  pero  o  seu  importe  en  ningún  caso  poderá  ser  de  tal  contía  que,  en
concorrencia  con  subvencións  e  axudas  doutras  administración  públicas  ou  doutros  entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade subvencionada.

Cuarta.- Os beneficiarios das subvencións adquiren os compromisos e obrigas establecidos no
artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e no artigo 14 das bases
reguladoras.

Quinta.- En base ao artigo 18 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nas
bases reguladoras ou na demais normativa aplicable dará lugar ao procedemento de reintegro e,
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no seu caso, a obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os
xuros de mora correspondentes.

Sexta.- Segundo o previsto no artigo 16.1 das bases reguladoras o beneficiario terá de prazo ata
o 30 de setembro de 2018, ou cando o evento subvencionado se celebre con posterioridade a
esta  data,  ata  o  20  de  decembro  de  2018,  para  presentar  a  documentación  xustificativa  da
subvención.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

Conceder ao Concello de Chantada a subvención que se indica a continuación:

CONCEPTO SUBVENCIONABLE IMPORTE TOTAL € SUBVENCIÓN CONCEDIDA €

Folión de Carros 4.500,00 3.000,00

OBSERVACIÓNS

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpor recurso potestativo de
reposición  ante  esta  Axencia  Turismo de  Galicia  no  prazo  dun  mes contado  a partir  do  día
seguinte  ao  recibimento  desta  notificación,  ou  ben,  directamente  recurso  contencioso-
administrativo ante o xulgado Contencioso-Administrativo de Santiago no prazo de dous meses a
contar dende o día seguinte ao recibimento desta notificación, de conformidade e co disposto nos
artigos  8,  14  e  46  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición  contencioso-
administrativa.

O que se lle notifica en cumprimento do establecido no artigo 40 da Lei 39/2015 de 1 de outubro
de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2018

A directora de Turismo de Galicia
 
Mª Nava Castro Domínguez.
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