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ANUNCIO:   

Mediante Decreto Alcaldía 605/2022, de 30/12/2022 concedéronse as seguintes axudas ao abeiro das bases reguladoras 

das actividades culturais, deportivas e educativas para o ano 2022 aprobadas mediante Decreto Alcaldía de 30/09/2022, e 

publicadas no BOP nº 190, de 05/10/2022(EXPDTE 202/A002/000001): 

PRIMEIRO: Conceder aos seguintes solicitantes as axudas que se citan a continuación, ao abeiro da convocatoria de 

axudas para sufragar as actividades culturais, deportivas e educativas no ano 2022, aprobadas mediante Decreto Alcaldía 

de 30/09/2022 e publicadas no BOP nº 190, de 05/10/2022: 

-ROSA Mª ARMADA LÓPEZ  : 240 euros 

-JAVIER BALADO RAMONDE, : 820 euros 

-XOEL IGLESIAS FERNANDEZ, : 683 euros 

-NATALIA MARTÍNEZ DÍAZ, : 421 euros 

-MARIA DEL MAR PEREZ DIAZ, : 510 euros 

-MARIA ANGELES PEREZ TEIJIDO, : 588,80 euros 
 
-MARIIA SULYK, : 156,80 euros 

SEGUNDO: DENEGAR, de conformidade co informe técnico municipal,  as axudas aos seguintes solicitantes: 

.-YOLANDA MARTINEZ ORIZALES : xa que supera o límite de ingresos mensuais, por unidade familiar, establecido na 

convocatoria. 

TERCEIRO: Requirir aos interesados para que,  no prazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir do día seguinte á 

presente notificación,e de conformidade co disposto na cláusula 11.1 das bases reguladoras, presenten a seguinte 

documentación na sede electrónica ou no rexistro municipal: 

 a) Xustificación da subvención (Anexo VII). 

 b) Conta xustificativa dos gastos totais subvencionados (Anexo VIII).  

 c) Facturas orixinais ou fotocopias compulsadas polo importe total da subvención outorgada polo Concello de 

Cariño xunto cos recibos ou certificacións bancarias acreditativas do seu pagamento.Ou Calquera outro medio de 

xustificación de valor probatorio con validez no tráfico xurídico mercantil, que acrediten, en todo caso, a realización da 

actividade obxecto de subvención, e que deberán ser concretados nas bases da convocatoria ou no correspondente 

convenio. 

 -No caso dos gastos das actividades dos meses de novembro e decembro, se non houbese todavía factura nin 

acreditación do pagamento desta, presentarase no seu lugar unha certificación do secretario da entidade na que debe 

indicar que o beneficiario da axuda este matriculado por esos meses. As facuras, recibos, xustificantes acreditativos do 

pagamento das actividades de novembro e decembro deberán presentarse no Rexistro Municipal do Concello de Cariño 

antes do 15 de xaneiro, para darse por concluída a fase de xustificación. 
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 d) Declaración xurada relativa ás subvenciones solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma 

actividade/investimento, segundo modelo Anexo IV. 

CUARTO: Publicar o presente acordo no taboleiro de anuncios municipal e na páxina web do Concello. 

Cariño, 3 de xaneiro de 2023 

O Alcalde 

 

 

 

José M. Alonso Pumar 
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