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Dna.  Adela  Miguéns  Muñiz,  secretaria/delegada  da  Fundación  Pública  de  Servizos 

Deportivos Municipais do Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa.

CERTIFICO:  Que polo  Consello  Reitor,  en sesión celebrada o día  25 DE MAIO DE 2016, 

adoptouse, entre outros, o seguinte acordo:

Dáse  conta  das  solicitudes  de  subvención  presentadas,  polos  Clubs/Entidades 

Deportivas, conforme ás bases da convocatoria de Subvencións destinadas ao Fomento do 

Deporte  Federado,  ano  2016,  correspondente  á  Tempada  2014/15  ou,  exercicio  2015, 

aprobadas polo Consello Reitor en sesión con data 21/01/2016 e publicadas no B.O.P. o día 

12/02/2016.  Asemade  dáse  conta  do  informe  da  Sra.  secretaria/delegada  e  Sra. 

interventora/delegada  en  relación  ao  asunto,  no  que  figura  a  puntuación  correspondente, 

resultante da documentación aportada e da aplicación das devanditas bases.

Despois dun pequeno debate e unha vez finalizadas todas as intervencións, o Consello 

Reitor por unanimidade acorda:

1.- Que se conceda unha puntuación mínima de 10 puntos a todos e cada un dos 

Clubs/Entidades Deportivas solicitantes que non o acadan.

2.- Aprobar as solicitudes de subvencións que a continuación se indican, calculado o 

valor  do  punto,  resulta  a  cantidade  de  31,07  €/punto,  que  multiplicada  polos  puntos 

outorgados  a  cada  unha  das  solicitudes,  conforme  á  baremación  feita  pola 

administrativa/xestora e o acordado polo Consello Reitor, as subvencións outorgadas a cada 

unha das solicitudes é a seguinte, con cargo á partida 341-483,00:

CLUB/ENTIDADE DEPORTIVA PUNTOS    IMPORTE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA E CULTURAL RASPA      23       714,61 .-

CLUB DEPORTIVO PÉREZ-SUB      17       528,19 .-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA AROUSA FÚTBOL-7      62    1.926,34 .-

CLUB DE XADREZ FONTECARMOA    169    5.250,83 .-

OS INGLESES RUGBY CLUB      76    2.361,32 .-



CLUB SAN MARTÍN    175    5.437,25 .-

CLUB NATACIÓN VILAGARCÍA, S.D.      51    1.584,57 .-

CLUB DEPORTIVO SALVAMENTO VILAGARCIA      68    2.112,76 .-

ATLO. FAXILDE C.F.      31       963,17 .-

CLUB BALONCESTO VILAGARCÍA    246    7.643,22 .-

BASKET BASE CLUB    309    9.600,63 .-

AGRUPACIÓN ATLÉTICA MAZÍ    108    3.355,56 .-

CLUB OLIMPIC VILAGARCÍA    205    6.369,35 .-

ESCOLA DEPORTIVA DE AROUSA, S.D.    132    4.101,24 .-

CLUB POLIDEPORTIVO C.P.C. EDUCACIÓN ESPECIAL      53    1.646,71 .-

AGRUPACIÓN DEPORTIVA CORTEGADA    211    6.555,77 .-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA-CULTURAL VILAGARCÍA ESGRIMA      10       310,70 .-

CLUB CICLISTA XIABRE      10       310,70 .-

CLUB BALONCESTO EL DOCE      10       310,70 .-

ESCUELA FÚTBOL SALA SALNES      64    1.988,48 .-

CLUB DEPORTIVO BAMIO      26       807,82 .-

CLUB DE REMO VILAXOÁN    127    3.945,89 .-

CLUB BUCEO VILAGARCÍA      12       372,84 .-

CLUB VILAGARCÍA, S.D.    146    4.536,22 .-

CLUB CARRIL FÚTSAL      10       310,70 .-

CLUB AROSA, S.C.    211    6.555,77 .-

CLUB ATLÉTICO AROUSANA      41    1.273,87 .-

CLUB ATENAS RUNNING VDA       10       310,70 .-

CLUB KENPO VILAGARCÍA    129    4.008,03 .-

                                                                 

TOTAL 2.742 PTOS  85.193,94 €

3.-  Conforme  as  devanditas  bases,  no  seu  apartado  10.-  NOTIFICACIÓN  E 

XUSTIFICACIÓN, que sinalamos literalmente a continuación, os Clubs/Entidades Deportivas 

anteriormente indicados no punto 2, deberán xustificar o importe da súa subvención.

“10.1.- Unha vez aprobada a subvención, será notificada aos/ás interesado/as, a través 

da Oficina da Fundación de Deportes do Concello.



10.2.- Efectuada a notificación abrirase un prazo de 30 días Naturais, contados a partir 

do seguinte ao recibo da presente, para presentar a Conta Xustificativa (modelo facilitado pola 

Fundación de Deportes) con toda a documentación necesaria a efectos de xustificación da 

subvención,  nos  REXISTROS  DA  FUNDACIÓN  DE  DEPORTES  OU  DO  CONCELLO  DE 

VILAGARCIA, no horario establecido de atención ao público ou, nos lugares establecidos no 

art. 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas 

e do procedemento administrativo común.

O  importe  dos  gastos  xustificados  deberá  alcanzar,  polo  menos,  o  importe  da 

subvención. No caso de que a entidade reciba subvencións doutras administracións públicas 

para o mesmo proxecto ou actividade subvencionada,  deberá presentar unha certificación 

asinada polos responsables do club onde se faga constar a relación de facturas que foron 

presentadas nas citadas administracións a efectos de xustificación, que non deberán coincidir 

cos xustificantes de gastos presentados na Fundación de Deportes (anexo VIII). O Club tamén 

poderá optar por aportar xustificantes de gastos polo importe total das subvencións públicas 

recibidas.

A  subvención  concedida  non  poderá  ser  tal  que  sumadas  todas  as  subvencións 

públicas, exceda do balance de gastos presentado.

10.3.-  A documentación necesaria  para xustificar  a subvención,  referida á tempada 

2014/15 (dende o 1 de agosto de 2014 ao 31 de xullo do 2015) e, si a actividade deportiva se 

desenvolve no ano natural, corresponderá ao ano 2015, será a seguinte:

a) Orixinais ou copias compulsadas das facturas de gastos realizados nas actividades 

obxecto da subvención, conforme ó sinalado no punto 6.3 e nas que figurarán necesariamente 

os seguintes requisitos:

a:1 Nome, razón social e NIF ou CIF de quen emite a factura, correctamente fechada e 

numerada.

a:2 Nome e CIF do/a beneficiario/a da subvención. 

a:3 Detalle e data dos servizos prestados, contía dos mesmos con expresión do IVE, se 

non estiveran exentos.

a:4 Xustificación do pago. As operacións con importes superiores a 2.500,00 € non 

poderán ser pagadas en efectivo, de acordo co previsto na Lei 7/2012 de 20 de outubro de 

2012,  polo  que  deberá  acreditarse  o  seu  pago  mediante  o  cargo  na  conta  bancaria 

correspondente.



b)  Aceptaranse  como  xustificantes  de  gasto,  certificacións  oficiais  federativas,  da 

Mutualidade Deportiva, de Colexios de Árbitros ou Pólizas de Seguro de Responsabilidade 

Civil  da  Entidade.  Así  como  recibos  de  colaboradores,  adestradores  ou  axudantes  que 

deberán cumprir os seguintes requisitos: nº de recibo, lugar e data, datos do interesado e do 

club ou entidade deportiva (nome, domicilio, NIF ou CIF), descrición do concepto de gasto, 

prezo total e IVE repercutido ou IVE incluído cando o importe total do recibo non exceda de 

400 €.

c) Tamén serán subvencionables os gastos financeiros, incluídos os intereses, gastos 

notariais e rexistrais directamente relacionados coa actividade subvencionada e que sexan 

indispensables  para  a  realización  da  mesma.  Quedan  excluídos  as  amortizacións  de 

préstamos.

d) Declaración do Club/Entidade Deportiva asinada polo Secretario co Vº e Prace do 

Presidente  na  que  se  exprese,  baixo  a  súa  responsabilidade  ter  cumprido  o  obxecto  da 

subvención (anexo IX).

e) Declaración do Club/Entidade Deportiva asinada polo/a Secretario/a co Vº e Prace 

do/a Presidente/a, na que se fagan consta-las contías das axudas solicitadas, asignadas ou 

recibidas  por  outras  Administracións  Públicas,  ben  directamente  ou  ben  a  través  das 

Federacións deportivas, así como doutros axentes para a mesma finalidade (anexo X).

De non cumprirse algún dos requisitos anteriormente mencionados, darase un prazo 

improrrogable de 10 días hábiles a partir da notificación para achegar a documentación que se 

precisa.”

4.- Facultar ao Sr. presidente para a aprobación dos Recoñecementos da Obriga de 

todos  aqueles  Clubs/Entidades  Deportivas  que  teñan  correcta  a  súa  documentación 

xustificativa.

E para que conste ca súa unión ó expediente,  expido a presente,  en Vilagarcía de 

Arousa, a vinte e seis de maio de dous mil dezaseis.


