Carlos Vazquez Padin (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 05/12/2018
HASH: fc059e62bd32a209ef3c891339676944

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA
BECAS A DEPORTISTAS TUDENSES 2018
RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES
Visto o informe do animador deportivo do Concello de Tui, de data 5 de decembro de 2018, respecto á
relación provisional de admitidos e excluídos das becas aos deportistas tudenses de alto nivel 2018,
Resolvo

“6.2.- O prazo de presentación das solicitudes determinarase no extracto desta convocatoria que
publicarase no BOP, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. Finalizado o prazo de
presentación de solicitudes, poderá requerirse ao solicitante para que, no prazo improrrogable de 10 días
hábiles, achegue a documentación omitida ou modifique a presentada. Transcorrido o devandito prazo e
sen cumprir o interesado terase por desistida a solicitude presentada.”
No punto SÉTIMO das bases, establecíase o seguinte:
“7.4. Mediante proposta de alcaldía-presidencia, publicarase na localización web e taboleiro de anuncios da
sede electrónica do Concello a relación provisional das solicitudes presentadas, admitidas e excluídas, con
expresión da casa de exclusión e necesidade de subsanación no prazo de dez días hábiles dende o
seguinte á publicación. En caso de non emendar a causa de exclusión terase por desistida a solicitude.”
O prazo de presentación das solicitudes rematou o día 4 de decembro de 2018, sendo as solicitudes
recibidas e a data de presentación as seguintes:
SOLICITUDES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MARTÍNEZ PÉREZ, AVELINO
RODRÍGUEZ IGLESIAS, GUSTAVO
GARRIDO BARBOSA, MANUEL
DOS SANTOS ALVES, JOANA
FEIJÓO PÉREZ, LARA
DELGADO CURBELO, SEBASTIÁN
DASILVA FREIRIA, RUBÉN
MÍGUEZ GÓMEZ, ENRIQUE
PRADA FERNÁNDEZ, DAVID

DATA DE PRESENTACIÓN
26/11/18
29/11/18
29/11/18
30/11/18
30/11/18
30/11/18
30/11/18
03/12/18
04/12/18

No punto SEXTO das bases, indicaba:
“6.3.- As solicitudes achegarán os seguintes documentos de cada un dos deportistas propostos/as. No caso
de que o deportista sexa menor de idade, a responsabilidade ao presentar a documentación será do pai,
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No punto SEXTO das bases, establecíase o seguinte:
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O día 20 de novembro de 2018 publicouse no BOP de Pontevedra (BOP nº 199), o “extracto de
convocatoria “bases reguladoras para a concesión de becas a deportistas tudenses 2018”, e as
bases na localización web do Concello de Tui (tui.gal).

Número: 2018-1396 Data: 05/12/2018

Aprobar a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas según o seguinte:

nai ou titor deste.
a/ Fotocopia compulsada por ambas as dúas caras do Documento Nacional de Identidade.
b/ Fotocopia compulsada da Licenza Federativa do ano 2018.
c/ Memoria da actividade deportiva realizada durante o ano 2018 onde quede salientado a
participación en torneos ou competicións, dos indicados no punto 4 dos requisitos xerais.
d/ Certificado da correspondente Federación Autonómica ou Nacional onde se fagan constar as
clasificacións e/ou marcas conseguidas polo deportista durante a tempada.

h/ Certificados de estar ao corrente das obrigacións tributarias (AEAT e ATRIGA) e da Seguridade
Social, ou declaración xurada de estar ao corrente desas obrigacións, coa correspondente autorización ao
Concello de Tui para a súa comprobación.”
Á vista da documentación presentada a relación provisional de admitidos e excluídos é a seguinte:
DEPORTISTAS ADMITIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MARTÍNEZ PÉREZ, AVELINO
RODRÍGUEZ IGLESIAS, GUSTAVO
GARRIDO BARBOSA, MANUEL
FEIJÓO PÉREZ, LARA
DELGADO CURBELO, SEBASTIÁN
DASILVA FREIRIA, RUBÉN

DEPORTISTAS EXCLUÍDOS E CAUSA DA EXCLUSIÓN:
1. DOS SANTOS ALVES, JOANA
 Non presentar o seguinte documento: “a/ Fotocopia compulsada por ambas as dúas caras do
Documento Nacional de Identidade”.
2. MÍGUEZ GÓMEZ, ENRIQUE
 Non presentar o seguinte documento: “e/ Declaración xurada das bolsas, axudas e/ou
remuneracións económicas que obtivese ou solicitase no período desta convocatoria”.
3. PRADA FERNÁNDEZ, DAVID
 Non presentar os seguintes documentos: a/ Fotocopia compulsada por ambas as dúas
caras do Documento Nacional de Identidade. b/ Fotocopia compulsada da Licenza
Federativa do ano 2018. c/ Memoria da actividade deportiva realizada durante o ano 2018
onde quede salientado a participación en torneos ou competicións, dos indicados no punto
4 dos requisitos xerais. d/ Certificado da correspondente Federación Autonómica ou
Nacional onde se fagan constar as clasificacións e/ou marcas conseguidas polo deportista
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g/ Orzamento de gastos e ingresos estimados da tempada.
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f/ Dossier fotográfico onde se constate o cumprimento da obrigación: “Levar a imaxe de Tui, ou
calquera outra imaxe institucional do Concello de Tui que o concello determine, tanto na súa indumentaria
coma nalgún outro elemento susceptible de imaxe, así como dar publicidade da recepción desta beca, a
través dos canles de comunicación do propio deportista”.

Número: 2018-1396 Data: 05/12/2018

e/ Declaración xurada das bolsas, axudas e/ou remuneracións económicas que obtivese ou
solicitase no período desta convocatoria.

durante a tempada. e/ Declaración xurada das bolsas, axudas e/ou remuneracións
económicas que obtivese ou solicitase no período desta convocatoria. f/
Dossier
fotográfico onde se constate o cumprimento da obrigación: “Levar a imaxe de Tui, ou
calquera outra imaxe institucional do Concello de Tui que o concello determine, tanto na
súa indumentaria coma nalgún outro elemento susceptible de imaxe, así como dar
publicidade da recepción desta beca, a través dos canles de comunicación do propio
deportista”. g/ Orzamento de gastos e ingresos estimados da tempada. h/ Certificados de
estar ao corrente das obrigacións tributarias (AEAT e ATRIGA) e da Seguridade Social, ou
declaración xurada de estar ao corrente desas obrigacións, coa correspondente
autorización ao Concello de Tui para a súa comprobación.”
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Mándoo e asínoo en Tui,
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Polo tanto, según o establecido no punto SÉTIMO das bases, os solicitantes terán dez días hábiles dende o
seguinte á publicación desta proposta de resolución, para presentar a documentación omitida. En caso de
non emendar a causa de exclusión terase por desistida a solicitude.

