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  Adamantino Barreiro García, vicesecretario xeral da Deputación Provincial de 

Ourense, CERTIFICO que a Xunta de Goberno, na sesión ordinaria do día 1 de xuño de 

2022, adoptou o seguinte acordo:

1º) Admitir a trámite a seguintes solicitudes na convocatoria de concurso público para a 
concesión de subvencións para gastos de funcionamento das federacións ou agrupacións de 
asociacións veciñais, exercicio 2022:

FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE 2022
Nº SOLICITANTE CIF/DNI
1 FEDERACIÓN DA AAVV OURENSE LIMIAR G32226276

2 AGRUPACIÓN DE AAVV MIÑO G32408023
3 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MMRR DE OURENSE (FEMURO) G32237869

2º) Conceder, conforme á valoración efectuada, as subvencións, polos importes que se 
indican, aos proxectos seguintes, dentro da convocatoria de concurso público para a concesión 
de subvencións para gastos de funcionamento das federacións ou agrupacións de asociacións 
veciñais:

FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE 2022

Nº SOLICITANTE CIF/DNI IMPORTE 

1 FEDERACIÓN DA AAVV OURENSE LIMIAR G32226276 18.534,95 €

2 AGRUPACIÓN DE AAVV.MIÑO G32408023 17.487,73 €

3 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MMRR DE OURENSE (FEMURO) G32237869 6.977,32 €

3º) Proceder á publicación do pertinente acordo no BOP e na sede electrónica da Deputación 
de Ourense, para coñecemento e efectos oportunos.

Referencia: 2022/4191S

Procedemento:: Elaboración, gestión de la convocatoria y concesión de subvenciones
NEGOCIADO DE SECRETARÍA XERAL (504)
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Para que conste, e ao abeiro do disposto no artigo 206 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real 

decreto 2568/1986, do 28 de novembro, expido esta certificación, co visto e prace da 

Presidencia.
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