LOBATO LIMERES, SILVIA (1 para 3)
Terceiro
Data de Sinatura: 14/06/2022
HASH: 5e8f711b6f3832e5a7b4cc9eba97bc1f

Concello de Meaño
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CONCELLO DE MEAÑO (NIF
P3602700A) E A ASOCIACIÓN DEPORTIVA E CULTURAL ASMUBAL MEAÑO (CIF
G36535516) QUE TEN POR OBXECTO ARTICULAR A CONCESIÓN DIRECTA, AO
ABEIRO DO ARTIGO 22.2.C) DA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRO, XERAL DE
SUBVENCIÓNS, DE SUBVENCIÓN CON MOTIVO DO DESPRAZAMENTO A GRAN
CANARIA PARA DISPUTAR A FASE DE ASCENSO A DIVISION DE HONOR
PLATA FEMININA.
En Meaño,
PARTICIPAN:

Doutra parte, D./Dª Silvia Lobato Limeres, con DNI nº **8258***, na súa calidade de
presidenta da Asociación Deportiva e Cultural ASMUBAL Meaño, quen ratifica a súa condición
de presidenta desta Asociación a vez que manifesta que a mesma se atopa ao corrente nas súas
obrigas tributarias coa facenda estatal autonómica e local e que non se atopa incursa en
ningunha das causas de prohibición ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións
públicas.
Asiste como fedataria pública Dª Mª Teresa Escudero Barral, secretaria-interventora do Concello
de Meaño.
Actúan ambos coa representación que legal e regulamentariamente teñen concedida,
recoñecéndose reciprocamente os asinantes do presente documento plena capacidade para á
firma do presente CONVENIO e para o efecto

MARIA TERESA ESCUDERO BARRAL (3 para 3)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data de Sinatura: 14/06/2022
HASH: 5baef9615360da0c4e03bcaa7ed39b04

EXPOÑEN:
Que o Concello de Meaño ten como unha das súa competencias a promoción do deporte, de
acordo co previsto no artigo 25.2.l) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do
Réxime Local e no artigo 80.2 n) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de
Galicia.
O deporte constitúe unha actividade que incrementa a cohesión social, motivo polo cal se
considera que o impulso municipal á oferta deportiva e o fomento do tecido asociativo
deportivo potencian a práctica do deporte e tamén o desenvolvemento local, polo que
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CARLOS VIEITEZ FERNANDEZ (2 para 3)
ALCALDE-PRESIDENTE
Data de Sinatura: 14/06/2022
HASH: 7339be5fa00bca60e21575bd565d9391

Dunha parte, D. Carlos Viéitez Fernández, con DNI nº **3097***, actuando en nome e
representación do Concello de Meaño, na súa calidade de alcalde, en virtude das facultades
representativas que lle atribúe a Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local
e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

Concello de Meaño
Concello de Meaño, dentro das súas posibilidades económicas, apoia aquelas iniciativas
conducentes ó desenvolvemento de accións que contribúen a promoción e difusión deportiva,
especialmente daqueles deportes colectivos nos que participan os nenos/as e xoves do noso
municipio, xa que a participación en actividades físicas contribúe ao desenvolvemento da
saúde e a aptitude física, adquisición de coñecementos e destrezas para manter un estilo de
vida saudable e a integración social.
Por outro lado, este evento encadra no marco das iniciativas do Concello de Meaño para a
promoción deportiva e turística, dada a presenza que o Concello de Meaño terá na
publicidade e difusión do memso, aproveitando o impacto que xera entre os afeccionados o
balonmán a nivel nacional.
Dado o carácter puntual e excepcional da participación neste evento, que dificulta a
convocatoria pública dunha subvención e as acreditadas razóns de interese público e social
do mesmo, é polo que se articula o presente convenio, que ten por finalidade canalizar a
concesión directa, ao aberio do artigo 22.2.c) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, dunha subvención á Asociación Cultural ASMUBAL MEAÑO para sufragar os
gastos de desprazamento a A Gran Canaria para disputar a FASE DE ASCENSO A DIVISION
DE HONOR PLATA FEMININA.

CLAÚSULAS:
PRIMEIRA. OBXECTO. O presente convenio ten por obxecto establecer as base de
colaboración económica entre o Concello de Meaño e a Asociación Deportiva e Cultural
ASMUBAL MEAÑO (CIF G36535516) para o financiamento de gastos de desprazamento a
Gran Canarias para disputar a FASE DE ASCENSO A DIVISION DE HONOR PLATA
FEMININA, que se desenvolverá os días 13, 14 e 15 de maio.
SEGUNDA.- SUBVENCIÓN E FINALIDADE. O importe da subvención ascende a 2.000,00
€, e serán aboados con cargo á aplicación orzamentaria 341.48000.
A devandita axuda será destina ao financiamento de gastos de desprazamento a Gran Canaria
para disputar a FASE DE ASCENSO A DIVISION DE HONOR PLATA FEMININA.
TERCEIRA- COMPROMISOS.
A Asociación Deportiva e Cultural ASMUBAL MEAÑO comprométese a:
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Segundo a regulación contida nos artigos 47 a 53 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
Xurídico do Sector Público, son convenios de colaboración os acordos con efectos xurídicos
adoptados polas Administracións Públicas entre sí ou con suxeitos de dereito privados para
acadar un fin común, que contribúan a realización de actividades de utilidade pública ou interese
xeral.

Concello de Meaño
1) Realizar a actividade subvencionada, segundo a normativa en vigor que rexe para a
partivipación neste tipo de eventos deportivos.
2) Someterse as actuacións de comprobación que respecto a xestión dos fondos outorgados poda
facer o Concello, así como calquera outras de comprobación e control financeiro que podan
realizar os órganos de control competentes, tanto nacionais como comunitarios, aportando canta
información sexa requirida no exercicio de súas actuacións.
3) A facer a debida publicidade onde figure a colaboración por parte do Concello de Meaño
de forma clara e inequívoca.
4) A participación neste evento será por conta e risco da Asociación Deportiva e Cultural
ASMUBAL MEAÑO, de tal xeito que ao Concello de Meaño non se lle pode esixir ningunha
responsabilidade, nin directa, nin indirecta, nin subsidiaria polos actos, danos ou feitos acaecidos
con motivo da participación neste evento.
5) Acreditación ante o Concello de ter realizado o pago dos gasto/os xustificado/os mediante
transferencia bancaria. Esta acreditación deberá efectuarse no prazo de 5 días hábiles desde a
precepción da axuda. O incumprimento deste compromiso dará lugar a tramitación do
correspondente expediente de reintegro da axuda concedida.

CUARTA. COMPATIBILDIADE CON OUTRAS AXUDAS, INGRESOS OU RECURSOS.
A presente subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas ou ingresos
para a mesma finalidade, procedentes de calquera das administracións e entes públicos ou
privados ou persoas físicas, pero en ningún caso o conxunto das axudas e achegas recibidas
poderá superar o 100% do custo da actividade ou proxecto subvencionado.
QUINTA. LIBRAMENTO DA AXUDA. FORMA DE XUSTIFICACIÓN E PRAZOS
Para percibir a subvención a Asociación Deportiva e Cultural ASMUBAL MEAÑO deberá
presentar a seguinte documentación por medios electrónicos na sede electrónica do Concello de
Meaño:
* Memoria xustificativa da competición.
* Factura/as ou documento equivalente, indicando concepto e importe, conformada pola
Presidente/a da asociación.
* Certificación de estar ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias (Facenda do Estado,
Facenda da Comunidade Autónoma e fronte á Seguridade Social).
* Conta xustificativa do gasto, segundo Anexo II que se achega.
* Certificación bancaria na que conste a conta bancaria da asociación.
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O Concello de Meaño comprométese a colaborar economicamente segundo se sinala na cláusula
SEGUNDA.

Concello de Meaño
* Acreditación de contar co seguro de responsabilidade civil e ao corrente do seu pago.
* Xustificación da publicidade onde figure a colaboración por parte do Concello de Meaño
con escudo do Concello e texto Concello de Meaño.
Si a documentación presentada non reúne os requisitos esixidos requirirase á persoa interesada,
de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, para que nun prazo de 10 días hábiles
emende as faltas ou presente os documentos preceptivos, indicándolle que, en caso de non
facelo, se terá por desistida a petición de libramento de fondos correspondentes á axuda
concedida, e se arquivará previa resolución dictada nos termos do artigo 21 da citada norma.
O prazo de xustificación será de 30 días naturais a contar a partir da celebración deste evento. De
non xustificarse antes de ditas datas perderase o dereito a esixila.
SEXTA.- RESPONSABILIDADES
A Asociación Deportiva e Cultural ASMUBAL queda sometida á responsabilidade e ao réxime
sancionador establecido no artigo 40 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais
así como no Titulo IV da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Dita Comisión será a encargada do seguimento, interpretación e control do convenio, así como,
de se-lo caso, arbitra-los mecanismos de solución de controversias e de denuncia do convenio
por algunha das partes.
OTAVA.- REVOGACIÓN
O Concello de Meaño poderá revogar as axudas previstas neste convenio nos seguintes casos:
- Non reunir os requitos legalmente establecidos para acadar a condición de beneficiario de
axudas e subvencións públicas.
-Obtención da subvención falseando as condicións requeridas para elo ou ocultando aquelas
que o impediran.
-Incumprimento total ou parcial do obxectivo da actividade a subvencionar.
-Incumprimento das obrigas de adoptar as medidas de difusión.
-Resistencia, escusa ou obstrucción ou negativa ás actuacións de comprobación e control.
-Non asinar o convenio no prazo sinalado polo Concello.
O incumprimento de calquera das cláusulas do Convenio constituirá causa suficiente de rescisión
deste.
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SÉTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Para o cumprimento do presente convenio créase unha Comisión Mixta de Seguimento, formada
pola concelleira de educación, cultura, deporte, ocio e tempo libre, un/unha empregada pública
do Concello de Meaño e o presidente/a da Asociación Deportiva e Cultural ASMUBAL
MEAÑO.

Concello de Meaño

NOVENA.- VIXENCIA
A vixencia do presente Convenio será de dous meses, a contar desde o día da súa sinatura .
DÉCIMA.- NATUREZA
O presente convenio ten natureza administrativa e elaborase no marco Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, do R.D. 887/2006, de 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral
de Subvencións, na Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e Decreto 11/2009, do
8 de xaneiro; rexéndose polo disposto nas cláusulas do mesmo e, no seu defecto, pola
lexislación sinalada. Será competente para entender nos litixios que puideran xurdir a
Xurisdición Contencioso-Administrativa.
DÉCIMA PRIMEIRA.- PUBLICACIÓN
De conformidade coa Lei 38/2003, do 17 de novembro, o convenio de colaboración e a
información sobre a subvención articulada no mesmo serán comunicados á Base de datos
nacional de subvencións (BDNS) e publicado no portal de transparencia do Concello de Meaño,
autorizando expresamente os asinantes a publicación dos seus datos persoais.
O presente Convenio obriga ó cumprimento do expresamente pactado, someténdose ámbalas
dúas partes ó acordado en tódalas estipulacións.

5

Cod. Validación: SN6F9T5366NGDRYSR5YJGLDAA | Corrección: https://concellodemeano.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 5 a 5

En proba de conformidade os participantes asinan dixitalmente o presente Convenio.

