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BOP Lugo

MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) - BEGONTE
Anuncio
Extracto da Resolución da Alcaldía de 20 de decembro 2019 polo que se aproban as Bases reguladoras para a
concesión de subvencións a Asociacións Culturais, Deportivas e Veciñais para a realización de actividades e
convocatoria para o ano 2019.
BDNS (Identif.): 488872
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán optar ás subvencións da presente convocatoria as entidades que cumpran os seguintes requisitos:
-Estar legalmente constituídas.
- Carecer de fins de lucro.
- Estar rexistradas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Begonte.
- Desenvolver as súas actividades no ámbito do Concello de Begonte
- Non estar incursa en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas
ou subvencións públicas.

Segundo. Finalidade:
Concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva a asociacións e entidades sen ánimo de lucro
para o desenvolvemento de programas ou actividades culturais e deportivas.
Terceiro. Bases reguladoras:
Resolución da Alcaldía, do 20 de decembro de 2019
Cuarto. Importe:
As entidades só poderán solicitar unha subvención. Si unha asociación e Cultural, veciñal (rexistrada nun rexistro
público de asociacións) e deportiva (rexistrada nun rexistro público de entidades deportivas) poderá optar por
unha subvención ou outra, tendo en conta que en ningún caso supere os 1.000,00 euros, para as asociacións
veciñais e culturais e 600 € para as deportivas.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
Un mes, contado a partir do día seguinte o da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia.
Begonte, 20 de decembro de 2019.- O Alcalde, José Ulla Rocha.
R. 3942

MINISTERIO DE FOMENTO
SECRETARÍA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURAS, TRANSPORTE E VIVENDA. SECRETARÍA
XERAL DE INFRAESTRUTURAS
Anuncio
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras por la que se abre Información Pública
correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 201ADIF1998 motivado por las obras del “Proyecto de
Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK.
375+305 y 379+750 del Tramo Monforte-Lugo de la Línea 800”, en el término municipal de Bóveda (Lugo).
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el 8 de diciembre de 2019 insta la incoación del expediente de
expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de
referencia, aprobado el 19 de agosto de 2019.
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- Estar ao día nos deberes tributarios co Concello de Begonte, coa Facenda Estatal e coa Seguridade Social, coa
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, e dos deberes fronte á Tesourería Xeral da Seguridade Social.

