
Examinouse o infonne proposta elaborado polo Negociado de Deportes con data 14 de 
noviembre de 2014 e que literalmente di : 

Informe- proposta 

Por acordo plenario do 31/07/2014 aprobáronse as bases e a convocatoria das subvencións por 
concorrencia competitiva a clubes e entidades de base con cargo ao orzamento municipal 
2014. As citadas bases publicáronse no BOP núm. 150 do 08/08/2014. 

Tal e como establece no punto 4 das bases "(...) O prazo de presentación de solicitudes será 
de 15 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio da presente 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia". O dito prazo finalizou o día 23/08/2014. 

No seo do precedemento aconteceron as seguintes actuacións: 

1.- Recíbíronse 42 solicitudes dentro do prazo de presentación. 

Revisada a documentación presentada: 

Requeríuse a subsanación da documentación incompleta concedendo a tal efecto 10 
días hábiles, ao abeiro do punto 5 das bases da convocatoria "(. ..) Se a solicitude non 
reúne os requisitos establecidos na norma de convocatoria, a Concel/ería de Deportes 
requirirá aointeresado para que a subsane no prazo máximo e improrrogable de 10 
días hábiles con indicación de que se así non o fIXera, se lle terá por desistido da 
súa solicitude, previa resolución ditada nos termos previsto no artigo 42 da Lei 
30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do 
procedemento administrativo común. " 

.... Proponse a exclusión do Club Balonmano Ferrolterra , ao abeiro do punto 2.2.b) ...,.• das bases da convocatoria, debido a que este club xa recibiu unha subvención 
.~ 
• nominativa con cargo ao orzamento do 2014 para os equipos absolutos nas 
'0

u
",. competicións oficiais. 
u 
~ • 
.1J Transcorrido o prazo de subsanación, fanse constar as seguintes incidencias: 
•Ul 

Club Sinero Ferrol: consta a recepción do requirimento o día 08/10/2014, sendo a 
data límite de subsanación o día 20/1 0/20 14, finalizado o prazo no presenta... 

,.o,. documentación. O día 24 de outubro presenta no Rexistro xeral do ConceIlo escrito de 
~ renuncia ao dereito de subvención a clubs e entidades deportivas de base ano 2014

2015. 

No canto das restantes solicitudes, un total de 40, foran obxecto de estudo e valoración 
(punto 7 das bases) pola coordinadora de actividades deportivas. 

2.- Respecto das seguintes 3 entidades: 

Escola de Fútbol Ensanche A (RE n° 40289 do 25/08/2014) 

Club Rancing San Pedro (RE n° 40290 do 25/08/2014) 
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Club Raiola Ferrol (RE nO 40579 do 27/08/2014) 

A documentación presentada por estas entidades non foi tida en conta para a súa valoración 
por entender que foi presentada fóra de prazo. 

Con data 06111/2014 reuniuse a Comisión de valoración, que por unanimidade: 

1.- Propón excluir da baremación ás seguintes entidades:Club Balonmano Ferrolterra,Club 
Sincro Ferrol, Escola de Fútbol Ensanche A, Club Racing San Pedro e Club Raiola Ferrol . 

2.- Outorga Opuntos a todos os clubs nos criterios q) Organización das probas ou actividades 
deportivas e s) Outras circunstancias. 

3.- Realiza as propostas de concesión das 40 solicitudes que reúnen os requisitos previa 
valoración conforme ás bases. 

Pola súa banda, con data 07111/2014 a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes 
e Turismo ditaminou favorablemente a proposta realizada poIa Comisión de Valoración. 

De coformidade cos artigos 13 e 14 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións 
ecos artigos lOe 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a 
condición de beneficiario debe acreditarse con anterioridade á dictarse a proposta de 
resolución de concesión da subvención, que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento 
das súas obrigas tributarias (estatal, autonómica e local) e fronte á Seguridade Social. Esta 
acreditación realizarase no caso de que a contía a outorgar supere os 3000 €, mediante a 
presentación polo solicitante ante o órgano concedente da subvención das correspondentes 
certificacións. 

Da proposta da Comisión de Valoración resultaron 10 entidades beneficiarias de importes 
superiores a 3000 €, das que a día de hoxe 9 presentaron os certificados requiridos. Resulta 1 
entidade pendente da súa presentación: Club Universitario Ferrol, con CIF: G15659261. 

Por todo o anterior, de conformidade co punto 6 da convocatoria proponse: 

Primeiro.- Adxudicar as seguintes subvencións ás entidades deportivas de Ferrol que de 
seguido se relacionan, ao abeiro da convocatoria pública de subvencións para clubs e 
entidades deportivas de base con cargo ao orzamento municipal 2014, concorrencia 
competitiva. 

Respecto do Club Universitario Ferrol, con CIF: G15659261 queda pendente a proposta de 
adxudicación da súa subvención (5702, 46 €) previa presentación, dos certificados 
acreditativos de atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á 
Seguridade Social. 

Adxudicatarios: 

IENTIDADE CIF SUBVENCIÓ 
N 

\CLUB BUXAINA FERROL ¡ G70078324 472,64 € 

ISDRCANIDO I G15119522 I 521,07 € 
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'ASOCIACION ROIBA IG15054067 I 40671, €I 

AGRUPACION DEPORTIVA CIA. DE MARIA G15160500'
\ 

343,92 El 

HOCKEYFERROL 070306022 1.466,57 € 

CLUB NATACION FERROL G15245038 15.830,79 € 1 

1 

7.015,79 El 

CLUB VALDETIRES 

CLUB BALONCESTO MERCEDARlAS G15540339 

G15232440 , 171,23 € 

CLUB PRIoRIÑo ' G15939168J 1.839,22 € 

CLUB MONTAÑA FERROL G15116676 ! 1.715,51 E 

;CLUB ARCO FERROL G15929516 525,38 E 

CLUB RECIMIL G15628894 \ 2.415,35 E 

CLUB BOXIN FERROL G70401344 ! . 337,60 E 

CLUB PIRAGÜISMO COPACABANA G15321854 , 4.054,35 E., 
I 

FERROL BALONCESTO G70209416 3.133,80 € 

ESCUELA FUTBOL RACING DE FERROL G70075395 6.384,44 € 

j 

CLUB RENBU KAN G15773112 1.13941€ 

CLUB A FERVENZA 
, 

SRD ESTEIRO 

G70131057 ! 

G15325996 

1.965,16 E 

144,00 E 

ISCRD ANIMAS 

!CLUB ESQUIO ; 

G15305998 i 
i 

G15238678 i 

2.547,99 E 

3.550,78 E 

CLUB GALlCIA DE CARANZA 

MANDIACF 

G15158215 i 
I 

G15345267 1 

8.099,39 E 

944,55 € 
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CLUB TRIATLON FERROL ' V70087192 1.231,41 € 

! 
CLUB RUGBY FERROL G70176227 ' 2.554,36 € 

CENTRO DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS G37023512 992,71 € 
GOLFIÑO 

; 

CLUB XIMNASIA FERROLTERRA G15230931 622,33 € 

BASKET SCHOOL G70307103 , 2.836,80 € 
i 

CB IRMANDIÑOS ; G70264007 2.439,87 € 

CLUB ESMELLE ! G153227381 927,83 € 

CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ G15153976 ! 5.265,96 € 

CLUBBUNKAI I G15576614 1.027,94 € 
I 

, 
!ESCOLA FERROLA DE XADREZ G15721962 2.485,60 € 
! 

I 

SAN XOAN TENIS DE MESA G70214689 2.438,31 € I 
! 

CLUB FERROL TENIS DE MESA G15154990 1.854,19 € 
I 

iGRUPO EMPRESA BAlAN G15277957 ! 10.058,46 € 

CLUB DE ATLETISMO RIA FERROL G15203219 2.874,62 € 

lFERROL SURf SCHOOL G70247374 655,59 € 

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁUDOS i G15124449 I 949,82 € 

TOTAL 104.241,45 € I 

o • Obxecto da subvención: Fomento da educación física e do deporte " " ~ 
u 

• Importe: 104.241 ,45€
 
'O
 
o 

• Partida: 05004 3411 48000 
,';. 
" 
" 'O 

Segundo.- Ter por desistida a solicitude do Club Sincro Ferrol con CIF G15924475, para 
'O " 
~ 

~ participar na convocatoria pública de subvencións a clubs e entidades de base para o Fomento 
" 
,'; 
m 

da Educación Física e do deporte con cargo ao orzamento 2014, xa que non presentou a 
S 
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documentación requirida no prazo establecido e ademais presentou a súa renuncia a participar 
no proceso. 

Terceiro.- Excluir da presente convocatoria de subvencións ao Club Balonmano Ferrolterra 
con CIF G 15739873, debido a que este club xa recibiu unha subvención nominativa con 
cargo ao orzamento do 2014 para os equipos absolutos nas competicións oficiais [base 2.2.b) 
da convocatoria]. 

Cuarto.- Inadmitir as solicitudes de subvención da Escala de Fútbol Ensanche con CIF 
G70338462, do Club Racing San Pedro eon CIF G15323272 e do Club Raiola Ferrol con CIF 
G15535925 por haber presentado as súas solictudes de participación fóra do prazo establecido 
na convocatoria pública de subvencións a clubs e entidades de base con cargo ao orzamento 

~	 municpal2014. 
> " 
" '" 
~ 
z 
~ 

~	 Informe- proposta 
~ 

~ 
u• 
.~	 Por acordo plenario do 31/07/2014 aprobáronse as bases e a convocatoria das subvencións por 
".:: 
H 

> 
~	 

concorrencia competitiva a clubes e entidades de base con cargo ao orzamento municipal ~ 
'O 

o	 2014.
-S' 
'O 

U '" 
o As citadas bases publicáronse no BOP núm. 150 do 08/08/2014. u 

> 
Ul 
u 
o 
.~	 Tal e como establece no punto 4 das bases "(...) O prazo de presentación de solicitudes será 
'O	 deU '" 
~ 

~ 

.~ 
•u 15 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio da presente 
~ 

·0 
H 

> 
~	 

convocatoria no Boletín Oficial da Provincia". O dito prazo finalizou o día 23/08/2014. 
•u 
·0 

No seo do precedemento aconteceron as seguintes actuacións: '"t: 
~ 

\) 

~ 
~ 1.- Recíbíronse 42 solicitudes dentro do prazo de presentación. 
~ 

'O 
~ 
Ul 

Revisada a documentación presentada: 

Iii Requeríuse a subsanación da documentación incompleta concedendo a tal efecto 10 días 

hábiles, ao abeiro do punto 5 das bases da convocatoria "(. ..) Se a solicitude non reúne 

os requisitos establecidos na norma de convocatoria, a Concellería de Deportes 

requirirá ao interesado para que a subsane no prazo máximo e improrrogable de 10 días 

hábiles con indicación de que se así non o flXera, se [fe terá por desistido da súa 

solicitude, previa resolución ditada nos termos previsto no artigo 42 da Lei 30/1992 do 

26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento 
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administrativo común. " 

ií Proponse a exclusión do Club Balonmano Ferrolterra ,ao abeiro do punto 2.2.b) das 

bases da convocatoria, debido a que este club xa recibiu unha subvención nominativa 

con cargo ao orzamento do 2014 para os equipos absolutos nas competicións oficiais. 

Transcorrido o prazo de subsanación, fanse constar as seguintes incidencias: 

ií Club Sinero Ferrol: consta a recepción do requirimento o día 08/1 0/2014, sendo a data 

límite de subsanación o día 20/1 0/2014, finalizado o prazo no presenta documentación. O 

" 
~ 
>

"	 día 24 de outubro presenta no Rexistro xeral do Concel1o escrito de renuncia ao dereito "' ~ 
N 

15 
!:!	 de subvención a clubs e entidades deportivas de base ano 2014-2015. 
r

'" 
~ 

•
\)


u
 

~~	 No canto das restantes solicitudes, un total de 40, foron obxecto de estudo e valoración (punto 
·0 
~ 

·0	 
7 

H 
~ 

> 
~ 

'O das bases) pola coordinadora de actividades deportivas. 
o 
.~ 

'o
'O	

2.- Respecto das seguintes 3 entidades: " o 
\) 

Ul 
u 
>	 

ií Escola de Fútbol Ensanche A (RE nO 40289 do 25/08/2014) 
o 
.~ 
'O
 

\)
 
'o	 Iii Club Rancing San Pedro (RE nO 40290 do 25/08/2014) 
~ 
"• 
.~	 Iii Club Raiola Ferrol (RE nO 40579 do 27/08/2014) 
~ 

·0 
H 

> 
~	 

A documentación presentada por estas entidades non foi tida en conta para a súa valoración 
por 

entender que foi presentada fóra de prazo. 

Con data 06/11/2014 reuniuse a Comisión de valoración, que por unanimidade: 

1.- Propón excluir da baremación ás seguintes entidades:Club Balonmano Ferrolterra,Club 

Sincro Ferrol, Escola de Fútbol Ensanche A, Club Racing San Pedro e Club Raiola Ferrol . 

2.- Outorga Opuntos a todos os clubs nos criterios q) Organización das probas ou actividades 

deportivas e s) Outras circunstancias. 

3.- Realiza as propostas de concesión das 40 solicitudes que reúnen os requisitos previa 

valoración conforme ás bases. 

Pola súa banda, con data 07/11/2014 a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes 
e 
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