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CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña)

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA
07-02-2022

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

No salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso (A Coruña) ás 15:30 horas do día 7 de
febreiro 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

Xose Lois García Carballido

SRES.CONCELLEIROS/AS PRESENTES.Dª. NOELIA MARÍA VARELA SUÁREZ
Dª MARÍA TERESA CHOUCIÑO CALVETE
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:

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

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2.- Solicitude de subvencións

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

1.- Lectura e aprobación, se procede, do borrador das actas das sesións anteriores. Acta da
sesión extraordinaria celebrada o 27-01-2022

2.1.- Solicitude de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de
actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de procedemento TR331A).
Expediente: 2022/A008/000001
Dase conta da proposta da Alcaldía de data 03-02-2022, que se transcribe literalmente:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal
técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código
de procedemento TR331A).
Expediente: 2022/A008/000001

No DOG núm. 17, do 26 de xaneiro de 2022, saíron publicadas as bases reguladoras e a
convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para
a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de procedemento
TR331A).
Visto o expediente tramitado ao efecto de solicitude desta subvención “2022/A008/000001.Cultura.
Subvención Orientación laboral 2022. TR331A”, onde se solicita o importe máximo de 26.000,00 €
para o mantemento de persoal de orientación laboral durante un ano a xornada completa.
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.
(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

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 374/2019 e 283/2020 de delegación de
atribucións na Xunta de Goberno Local.
Polo anterior, propóñolle á Xunta de Goberno Local:
PRIMEIRO.- Aprobar o borrador de convenio co Concello de Cabana de Bergantiños para a
prestación do servizo de Orientación Laboral que se transcribe literalmente:

Xose Lois García Carballido

<< CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTECESO E O CONCELLO
DE CABANA DE BERGANTIÑOS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ORIENTACIÓN
LABORAL 2022-2023.

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

INTERVEÑEN:
Por un lado, o Concello de Ponteceso con domicilio social na Rúa do Concello, número 18,
Ponteceso 15110- A Coruña, representado por Don Xosé Lois García Carballido, co DNI 32 672
607 A, en calidade de alcalde.
Doutro, o Concello de Cabana de Bergantiños con domicilio social na Carballa s/n Cesullas –
Cabana de Bergantiños 15115 – A Coruña, representado por Don José Muíño Domínguez co DNI
32 797 848 D en calidade de alcalde.
Ambas as partes recoñécense reciprocamente plena capacidade legal para a sinatura de acordos
de colaboración e manifestan que as súas facultades non foron modificadas nin limitadas, e ao
respecto,
EXPOÑEN
1º.- Vista a convocatoria que a Consellería de Economía, Emprego e Industria, publicada a través
da ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para
a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de procedemento
TR331A). DOG Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2022, para sufragar os costes laborables do
servizo de orientación laboral.
2º.- Que entre os dous Concellos teñen unha media de paro rexistrado entre o 11,60% e o 12,75%
no ano 2021 que supón un total de 472 desempregados dos cales 258 pertencen ao Concello de
Ponteceso e 214 pertencen ao Concello de Cabana de Bergantiños.
3º.- Que ditos concellos solicitarán conxuntamente a subvención á que se refire a devandita orde
para a prestación do servizo de orientación laboral na medida en que o servizo existente dende o
ano 2006 entre os concellos de Cabana de Bergantiños e de Ponteceso ven atendendo ás
persoas inscritas todas elas na oficina de emprego de Carballo.
4º-. Que para o ano 2022 ó servizo de orientación laboral prestarase no Concello de Ponteceso
que disporá para tal fin de despachos axeitados e coordinará o calendario de atención ao público,
así mesmo durante dous días semanais no Concello de Cabana de Bergantiños.

5º.- Solicitada a subvención e resolto o procedemento de concorrencia pola Consellería
competente a axuda obtida para o financiamento do servizo de orientación laboral transferirase a
unha conta bancaria do Concello de Ponteceso, como entidade solicitante.
O Concello de Ponteceso formalizará o contrato laboral coa persoa responsable do servizo e
asumirá con cargo a ditos fondos os custos salariais e de seguridade social correspondentes. Non
existirá vinculación contractual da persoa encargada do servizo co Concello de Cabana de
Bergantiños.
6º.- Facultar ao alcalde do Concello de Ponteceso para solicitar a dita subvención, e para levar a
cabo todos os trámites necesarios coa Consellería de Economía, Emprego e Industria no referente
á dita subvención.

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

EN VIRTUDE DO EXPOSTO ACORDAN:
ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria
pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización
de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de procedemento TR331A). DOG
Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2022.
E para que conste, e en proba de conformidade e aceptación de ambas as partes con todas e
cada unha das estipulacións deste convenio de colaboración, asinan electronicamente este
documento.
Documento asinado electronicamente á marxe.

Xose Lois García Carballido

CONCELLO DE PONTECESO
O alcalde
D. Xosé Lois García Carballido

SEGUNDO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos para a contratación de persoal
técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de
procedemento TR331A), segundo as bases publicadas no DOG núm.17 do 26/01/2022, de acordo
coas contías establecidas no cadro de orzamento e coas obrigas e compromisos recollidos no
resto da documentación.
TERCEIRO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas para a
execución do presente acordo.

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

CUARTO.- Remitir en prazo á Xunta de Galicia a certificación do presente acordo xunto co resto
da documentación esixida nas bases da convocatoria.

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente á marxe

Versión imprimible

Cristina Varela García
FIRMADO POR

CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
O alcalde
D. José Muíño Domínguez >>

O alcalde
Xosé Lois García Carballido”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar o borrador de convenio co Concello de Cabana de Bergantiños para a
prestación do servizo de Orientación Laboral que se transcribe literalmente:
<< CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTECESO E O CONCELLO
DE CABANA DE BERGANTIÑOS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ORIENTACIÓN
LABORAL 2022-2023.
INTERVEÑEN:

Por un lado, o Concello de Ponteceso con domicilio social na Rúa do Concello, número 18,
Ponteceso 15110- A Coruña, representado por Don Xosé Lois García Carballido, co DNI 32 672
607 A, en calidade de alcalde.
Doutro, o Concello de Cabana de Bergantiños con domicilio social na Carballa s/n Cesullas –
Cabana de Bergantiños 15115 – A Coruña, representado por Don José Muíño Domínguez co DNI
32 797 848 D en calidade de alcalde.
Ambas as partes recoñécense reciprocamente plena capacidade legal para a sinatura de acordos
de colaboración e manifestan que as súas facultades non foron modificadas nin limitadas, e ao
respecto,

Xose Lois García Carballido

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

EXPOÑEN
1º.- Vista a convocatoria que a Consellería de Economía, Emprego e Industria, publicada a través
da ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para
a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de procedemento
TR331A). DOG Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2022, para sufragar os costes laborables do
servizo de orientación laboral.
2º.- Que entre os dous Concellos teñen unha media de paro rexistrado entre o 11,60% e o 12,75%
no ano 2021 que supón un total de 472 desempregados dos cales 258 pertencen ao Concello de
Ponteceso e 214 pertencen ao Concello de Cabana de Bergantiños.
3º.- Que ditos concellos solicitarán conxuntamente a subvención á que se refire a devandita orde
para a prestación do servizo de orientación laboral na medida en que o servizo existente dende o
ano 2006 entre os concellos de Cabana de Bergantiños e de Ponteceso ven atendendo ás
persoas inscritas todas elas na oficina de emprego de Carballo.

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

4º-. Que para o ano 2022 ó servizo de orientación laboral prestarase no Concello de Ponteceso
que disporá para tal fin de despachos axeitados e coordinará o calendario de atención ao público,
así mesmo durante dous días semanais no Concello de Cabana de Bergantiños.
5º.- Solicitada a subvención e resolto o procedemento de concorrencia pola Consellería
competente a axuda obtida para o financiamento do servizo de orientación laboral transferirase a
unha conta bancaria do Concello de Ponteceso, como entidade solicitante.
O Concello de Ponteceso formalizará o contrato laboral coa persoa responsable do servizo e
asumirá con cargo a ditos fondos os custos salariais e de seguridade social correspondentes. Non
existirá vinculación contractual da persoa encargada do servizo co Concello de Cabana de
Bergantiños.
6º.- Facultar ao alcalde do Concello de Ponteceso para solicitar a dita subvención, e para levar a
cabo todos os trámites necesarios coa Consellería de Economía, Emprego e Industria no referente
á dita subvención.
EN VIRTUDE DO EXPOSTO ACORDAN:
ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria
pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización
de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de procedemento TR331A). DOG
Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2022.
E para que conste, e en proba de conformidade e aceptación de ambas as partes con todas e
cada unha das estipulacións deste convenio de colaboración, asinan electronicamente este
documento.
Documento asinado electronicamente á marxe.
CONCELLO DE PONTECESO
O alcalde
D. Xosé Lois García Carballido

CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
O alcalde
D. José Muíño Domínguez >>

SEGUNDO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos para a contratación de persoal
técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 (código de
procedemento TR331A), segundo as bases publicadas no DOG núm.17 do 26/01/2022, de acordo
coas contías establecidas no cadro de orzamento e coas obrigas e compromisos recollidos no
resto da documentación.
TERCEIRO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas para a
execución do presente acordo.
CUARTO.- Remitir en prazo á Xunta de Galicia a certificación do presente acordo xunto co resto
da documentación esixida nas bases da convocatoria.

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

2.2.- Solicitude de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento
ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de Cultura en
2022 (Programa FO206/2022). Expediente: 2022/A008/000003
Dase conta da proposta da Alcaldía de data 01-02-2022, que se transcribe literalmente:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Xose Lois García Carballido

Asunto: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o
mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de
Cultura en 2022 (Programa FO206/2022)
Expediente: 2022/A008/000003
ANTECEDENTES

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Polo anterior, propóñolle á Xunta de Goberno Local:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

- No Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña núm. 14, do 21 de xaneiro de 2022, saíron
publicadas as bases reguladoras de convocatoria de subvencións dirixida a concellos e outras
entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos
servizos municipais de Cultura en 2022 (Programa FO206/2022).
- Visto o expediente tramitado ao efecto de solicitude desta subvención
“2022/A008/000003.Cultura. Subvención persoal técnico de Cultura 2022 da Deputación da
Coruña”, onde se solicita o importe máximo de 15.000,00 € para o mantemento de persoal técnico
en xestión cultural durante un ano a xornada completa.
- 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 374/2019 e 283/2020 de delegación de
atribucións na Xunta de Goberno Local.

PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e outras entidades locais para o
mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de
Cultura en 2022 (Programa FO206/2022), segundo as bases publicadas no BOP núm.14 do
21/01/2022, 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
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.
Documento asinado electronicamente á marxe

O alcalde
Xosé Lois García Carballido”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e outras entidades locais para o
mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de
Cultura en 2022 (Programa FO206/2022), segundo as bases publicadas no BOP núm.14 do
21/01/2022, de acordo coas contías establecidas no cadro de orzamento e coas obrigas e
compromisos recollidos no resto da documentación.

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

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
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.
2.3.- Solicitude de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal
técnico para a atención de museos e centros museísticos (museos, coleccións
museográficas ou centros de interpretación), durante o ano 2022 (Programa FO216/2022).
Expediente: 2022/A008/000004

Xose Lois García Carballido

Dase conta da proposta da Alcaldía, de data 01-02-2022, que se transcribe literalmente:

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar
persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos (museos, coleccións
museográficas ou centros de interpretación), durante o ano 2022 (Programa FO216/2022)
Expediente: 2022/A008/000004
ANTECEDENTES
- No Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña núm. 14, do 21 de xaneiro de 2022, saíron
publicadas as bases reguladoras de convocatoria de subvencións dirixida a concellos e entidades
locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos (museos,
coleccións museográficas ou centros de interpretación), durante o ano 2022 (Programa
FO216/2022)
- Visto o expediente tramitado ao efecto de solicitude desta subvención
“2022/A008/000004.Cultura. Subvención persoal técnico de museos da Deputación da Coruña
2022 “, onde se solicita o importe máximo de 20.000,00 € para contratar persoal técnica para a
atención de museos durante o 2022.
- 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 374/2019 e 283/2020 de delegación de
atribucións na Xunta de Goberno Local.
Polo anterior, propóñolle á Xunta de Goberno Local:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e entidades locais para contratar
persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos (museos, coleccións
museográficas ou centros de interpretación), durante o ano 2022 (Programa FO216/2022),
segundo as bases publicadas no BOP núm.14 do 21/01/2022, 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
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.
Documento asinado electronicamente á marxe
O alcalde
Xosé Lois García Carballido”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e entidades locais para contratar
persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos (museos, coleccións
museográficas ou centros de interpretación), durante o ano 2022 (Programa FO216/2022),
segundo as bases publicadas no BOP núm.14 do 21/01/2022, 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
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.

Xose Lois García Carballido

2.4.- Solicitude de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de
conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais durante o ano 2022
(Programa FO207/2022). Expediente: 2022/A008/000005
Dase conta da proposta da Alcaldía, de data 01-02-2022, que se transcribe literalmente:

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o
mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais durante o ano
2022 (Programa FO207/2022)
Expediente: 2022/A008/000005
ANTECEDENTES
- No Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña núm. 14, do 21 de xaneiro de 2022, saíron
publicadas as bases reguladoras de convocatoria de subvencións dirixida a concellos e entidades
locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais
durante o ano 2022 (Programa FO207/2022).
- Visto o expediente tramitado ao efecto de solicitude desta subvención
“2022/A008/000005.Cultura.Subvención escola de danza da Deputación da Coruña 2022
(FO207/2022)”, onde se solicita o importe máximo de 10.000,00 € para o mantemento da Escola
municipal de Danza..
- 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 da Alcaldía 374/2019 e 283/2020 de delegación de
atribucións na Xunta de Goberno Local.
Polo anterior, propóñolle á Xunta de Goberno Local:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e entidades locais para o
mantemento da Escola de Danza municipal durante o ano 2022 (Programa FO207/2022), segundo
as bases publicadas no BOP núm.14 do 21/01/2022, 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
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.
Documento asinado electronicamente á marxe
O alcalde
Xosé Lois García Carballido”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:
(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e entidades locais para o
mantemento da Escola de Danza municipal durante o ano 2022 (Programa FO207/2022), segundo
as bases publicadas no BOP núm.14 do 21/01/2022, 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
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.

Xose Lois García Carballido

2.5.- Solicitude de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento
ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de Deportes en 2022 (Programa
FO106/2022). Expediente: 2022/A008/000015
Dase conta da proposta da Alcaldía, de data 02-02-2022, que se transcribe literalmente:

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o
mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de Deportes en 2022
(Programa FO106/2022)
Expediente: 2022/A008/000015
ANTECEDENTES
- No Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña núm. 14, do 21 de xaneiro de 2022, saíron
publicadas as bases reguladoras de convocatoria de subvencións dirixida a concellos e outras
entidades locais para o mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais
de Deportes en 2022 (Programa FO106/2022)
- Visto o expediente tramitado ao efecto de solicitude desta subvención “2022/A008/000015.
Dxtes. Subvención Técnica deportiva 2022”, onde se solicita o importe máximo de 15.000,00 €
para o mantemento de persoal técnico con titulación universitaria a xornada completa.
- 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 374/2019 e 283/2020 de delegación de
atribucións na Xunta de Goberno Local.
Polo anterior, propóñolle á Xunta de Goberno Local:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e outras entidades locais para o
mantemento ou ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de Deportes en 2022
(Programa FO106/2022), segundo as bases publicadas no BOP núm.14 do 21/01/2022, 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
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.
Documento asinado electronicamente á marxe
O alcalde
Xosé Lois García Carballido”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvencións a concellos e outras entidades locais para o
mantemento ou ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de Deportes en 2022
(Programa FO106/2022), segundo as bases publicadas no BOP núm.14 do 21/01/2022, 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.

Xose Lois García Carballido

De seguido dase conta da proposta da Alcaldía, de data 07-02-2022, que se transcribe
literalmente:

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 incluir este asunto na orde do día, previa ratificación da urxencia,
consonte ao artigo 82.3 do RD 2568/1986.
A Alcaldía decide incluir o asunto na orde do día, sometendo a votación a inclusión na orde do día,
que se ratifica por unanimidade dos presentes.

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
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2.6.- Solicitude de subvencións a concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000
habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo en 2022

(FECHA: 07/02/2022 22:53:00) ,

TERCEIRO.- Remitir en prazo á Deputación da Coruña a certificación do presente acordo xunto
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A
CONCELLOS E AGRUPACIÓNS DE CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DE MENOS
DE 50.000 HABITANTES PARA O FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DAS
OFICINAS DE TURISMO EN 2022
- Vista a Resolución nº 4586/2022, de 25/01/2022 pola que avoca a competencia e se aproban as
bases reguladoras da convocatoria DP0029/2022 de subvencións a concellos e agrupacións de
concellos para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo, publicada no BOP
número 18 do 27 de xaneiro de 2022.
- Visto o expediente tramitado ao efecto de solicitude desta subvención “2022/A003/000001 Financiamento do gasto de persoal da oficina de turismo do Concello de Ponteceso 2022.
DP0029/2022 ”.
- 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.
Polo anterior, propóñolle á Xunta de Goberno Local:
PRIMEIRO.- Solicitar a subvención do programa de subvencións a concellos e agrupacións de
concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto
de persoal das oficinas de turismo en 2022, onde se solicita o importe máximo de 20.000,00 €
para a contratación de persoal técnico de Turismo.

(FECHA: 07/02/2022 23:10:00)

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 documentación esixida nas bases da
convocatoria.
Documento asinado electronicamente á marxe
O alcalde
Xosé Lois García Carballido”

Xose Lois García Carballido

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:
PRIMEIRO.- Solicitar a subvención do programa de subvencións a concellos e agrupacións de
concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto
de persoal das oficinas de turismo en 2022, onde se solicita o importe máximo de 20.000,00 €
para a contratación de persoal técnico de Turismo.
SEGUNDO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas para a
execución do presente acordo.

CVD: dWs5Kzz/KfcSnZMqVSEi
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Non tendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a sesión ás 15:40 horas do día sinalado
no encabezamento, redactándose a presente acta, do que como secretaria dou fe, asinandoa
xunto co alcalde.
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TERCEIRO.- Remitir en prazo á Deputación da Coruña a documentación esixida nas bases da
convocatoria.

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.

