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Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña)

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA
27-01-2022

(FECHA: 28/01/2022 16:06:00)

No salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso (A Coruña) ás 11:40 horas do día 27 de
xaneiro de 2022, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde D. Xosé Lois García Carballido, reúnese, en
primeira convocatoria, a Xunta de Goberno Local co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
convocada en legal forma para o día da data.
ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. XOSÉ LOIS GARCÍA CARBALLIDO
SRES.CONCELLEIROS/AS PRESENTES.Dª. NOELIA MARÍA VARELA SUÁREZ
Dª MARÍA TERESA CHOUCIÑO CALVETE

Xose Lois García Carballido

SECRETARIA EN RÉXIME DE ACUMULACIÓN DE FUNCIÓNS: Dª. MARÍA CRISTINA VARELA
GARCÍA
INTERVENTORA: Dª. LUCÍA MATA RODRÍGUEZ
A presidencia, tras comprobar que se cumpre o quórum legalmente exixido polo artigo 113.1.c) do
Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión, e procédese a tratar os
asuntos incluídos na orde do día da convocatoria e que se indican a continuación:
1.- Lectura e aprobación, se procede, do borrador das actas das sesións anteriores. Acta da
sesión celebrada o 20-12-2021

CVD: WXLjDn029U2K5C9SgyGa
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2.- Solicitude de subvencións

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 28/01/2022 11:46:00) ,

Pola presidencia pregúntase aos asistentes se hai algunha observación. Ao non formularse
ningunha, enténdese aprobada por unanimidade.

2.1.- Subvencións dirixidas a concellos, agrupacións de concellos, mancomunidades e
outras entidades locais da provincia da Coruña para crear, manter e reforzar os servizos de
normalización lingüística (SNL) durante o ano 2022
Dáse conta da proposta da Alcaldía de data 25-01-2022, que se transcribe literalmente:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: Convocatoria de subvencións dirixidas a concellos, agrupacións de concellos,
mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para crear, manter e reforzar
os servizos de normalización lingüística (SNL) durante o ano 2022
ANTECEDENTES
No Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña núm. 246, do 28 de decembro de 2021, saíron
publicadas as bases reguladoras de convocatoria de subvencións dirixida a concellos,
agrupacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña
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para crear, manter e reforzar os servizos de normalización lingüística (SNL) durante o ano 2022. O
obxecto desta convocatoria é establecer as normas para a solicitude, a concesión, a xustificación
e o pagamento das subvencións en réxime de concorrencia competitiva que conceda a
Deputación da Coruña, destinadas a financiar as retribucións do persoal técnico dos servizos de
normalización lingüística (SNL) das entidades locais que abrangue este programa. Os concellos
serán os encargados de pagar directamente as súas nóminas e Seguridade Social. A Deputación
contribuirá cun importe por concello, agrupación de concellos, mancomunidades e outras
entidades locais de 15.000 euros no exercicio 2022 por xornada completa.

(FECHA: 28/01/2022 16:06:00)

ANTECEDENTES LEGAIS E TÉCNICOS
- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos, agrupacións de
concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para crear, manter
e reforzar os servizos de normalización lingüística (SNL) durante 2022.
- Resolución 374/2019, do 26.06.2019, de delegación de competencias na Xunta de Goberno
Local
- Resolución 283/2020, de modificación das competencias delegadas na Xunta de Goberno Local
na Resolución 374/2019
Polo anterior, propóñolle á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte ACORDO:
Solicitarlle á Deputación Provincial da Coruña unha subvención por importe de 15.000 euros para
financiar as retribucións do persoal técnico funcionario do Servizo de Normalización Lingüística.

Xose Lois García Carballido

Ponteceso, 24 de xaneiro de 2022
O alcalde
Xosé Lois García Carballido”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:
Solicitarlle á Deputación Provincial da Coruña unha subvención por importe de 15.000 euros para
financiar as retribucións do persoal técnico funcionario do Servizo de Normalización Lingüística.
2.2.- Solicitude de acordo de adhesión ao Programa de financiamento dos servizos sociais
comunitarios municipais para o ano 2022

“PROPOSTA DE ALCALDÍA

CVD: WXLjDn029U2K5C9SgyGa
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Solicitude de acordo de adhesión ao Programa de financiamento dos servizos sociais
comunitarios municipais para o ano 2022

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 28/01/2022 11:46:00) ,

Dáse conta da proposta da Alcaldía de data 24-01-2022, que se transcribe literalmente:

- No BOP número 2, do 04/01/2022, saíu publicado un Extracto da Resolución número 50132 do
28/12/2021, pola que se aproba a convocatoria do Programa de Financiamento dos Servizos
Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022 (FOPPSS/2022).
- No BOP número 246, do 28/12/2021, publícase unha corrección de erro de ditas bases
reguladoras.
- No BOP número 244, do 24/12/21 saíron publicadas as bases reguladoras do Programa de
Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o ano 2022. Na base 13,
relación de módulos e contías, establécese as contías e módulos previstos para os concellos no
Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o exercicio 2022.
No caso do Concello de Ponteceso, establécense os seguintes módulos e contías:



Módulo I: persoal administrativo grupo C1 ou C2, cunha achega máxima de 18.000,00 €.
Módulo III: persoal técnico A1 cunha achega máxima de 26.0000,00€.
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Módulo IV: persoal auxiliar SAF libre concorrencia segundo as bases para a cuantificación
da contía máxima deste módulo establécese unha achega de 12.00€/h, tendo en conta
para o seu cálculo as horas prestadas polo servizo no ano 2021, conta achega máxima de
25.668,00€.

Sendo un total de tres módulos a solicitar 69.668,00€.
Considerando a atribución concedida ao Alcalde polo artigo 21.1 da Lei 7/85, do 2 de abril, de
Bases de Réxime Local, á Resolución de Alcaldía 374/2019 e 283/2020 de delegación de
atribucións na Xunta de Goberno Local.
Propoño á Xunta de Goberno Local:

(FECHA: 28/01/2022 16:06:00)

PRIMEIRO.- Acordar a adhesión ao Programa de Financiamento dos Servizos Sociais
Comunitarios municipais para o ano 2022, segundo as bases publicadas no BOP núm. 244 do
24/12/2021, de acordo coas contías establecidas no cadro de orzamento e coas obrigas e
compromisos recollidos no resto da documentación.
SEGUNDO.- Facultar ao Alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas para a
execución do presente acordo.
TERCEIRO.- Remitir en prazo á Deputación da Coruña a certificación do presente acordo xunto
có resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:

Xose Lois García Carballido

PRIMEIRO.- Acordar a adhesión ao Programa de Financiamento dos Servizos Sociais
Comunitarios municipais para o ano 2022, segundo as bases publicadas no BOP núm. 244 do
24/12/2021, de acordo coas contías establecidas no cadro de orzamento e coas obrigas e
compromisos recollidos no resto da documentación.
SEGUNDO.- Facultar ao Alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas para a
execución do presente acordo.
TERCEIRO.- Remitir en prazo á Deputación da Coruña a certificación do presente acordo xunto
có resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.

CVD: WXLjDn029U2K5C9SgyGa
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 28/01/2022 11:46:00) ,

2.3.- Solicitude de subvención ORDE do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de
actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de
titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT236A).
Pola secretaria explícase que consta outra proposta de solicitude de subvención por parte do
Departamento de Cultura que se completou con posterioridade á convocatoria da presente sesión,
polo que a Alcaldía podería incluír este asunto na orde do día, previa ratificación da urxencia,
consonte ao artigo 82.3 do RD 2568/1986.
A Alcaldía decide incluír o asunto na orde do día, sometendo a votación a inclusión na orde do día,
que se ratifica por unanimidade dos presentes.
Deseguido dáse conta da proposta da Alcaldía, de data 27-01-2022, que se transcribe literalmente:
“Solicitude de subvención ORDE do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de
dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal,
integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o
ano 2022 (código de procedemento CT236A).
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Vista esta Orde publicada no DOG núm. 14 do 21 de xaneiro de 2022.
Visto o expediente tramitado ao efecto de solicitude desta subvención “ 2022/A008/000008
Cultura. Subvención dinamización da lectura nas bibliotecas. Programa Ler Conta Moito”.
Considerando o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro; na Lei 38/2003, do 17 de novembro,
Xeral de Subvencións; na Lei 9/2007, de Subvencións de Galicia e normativa concordante.
Considerando a atribución concedida ó Alcalde polo artigo 21.1. da Lei 7/85, do 2 de abril, de
Bases de Réxime Local, e a resolución de alcaldía de delegación de atribucións na Xunta de
Goberno Local.
A Xunta de Goberno local, por unanimidade, ACORDA:
(FECHA: 28/01/2022 16:06:00)

PRIMEIRO.- Solicitar a subvención ORDE do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de
actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de
titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT236A).
SEGUNDO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas para a
execución do presente acordo.”
Documento asinado electronicamente á marxe

Xose Lois García Carballido

O alcalde
Xosé Lois García Carballido”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:
PRIMEIRO.- Solicitar a subvención ORDE do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de
actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de
titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT236A).

CVD: WXLjDn029U2K5C9SgyGa
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Non tendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a sesión ás 11:58 do día sinalado no
encabezamento, redactándose a presente acta, do que como secretaria dou fe, asinándoa xunto
co alcalde.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 28/01/2022 11:46:00) ,

SEGUNDO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas para a
execución do presente acordo.

O alcalde

A secretaria de Xermade en réxime de acumulación de funcións
no Concello de Ponteceso

Xosé Lois García Carballido

M.ª Cristina Varela García

Documento asinado electrónicamente á marxe.
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