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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
20-04-2022

(FECHA: 20/04/2022 13:01:00)

No salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso (A Coruña) ás 09: 06 horas do día 20 de
abril 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: Dª. ANTÍA PENA DORADO
INTERVENTORA: non asiste
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.- Aprobación de actas anteriores.Aprobación da acta da sesión ordinaria do 06-04-2022. Pola presidencia pregúntase aos
asistentes se hai algunha observación, non existindo enténdese aprobada por unanimidade.
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6.1 .- Solicitude de subvención á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para o
mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (Expediente 2022/A008/000024)
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FIRMADO POR

Antía Pena Dorado
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6.-Petición e aceptación de subvencións.

Polo que por parte da presidencia exponse a proposta de Alcaldía que no seu literal di:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Solicitude de subvención á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para o mantemento
do Servizo de Normalización Lingüística (Expediente 2022/A008/000024)
No Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 62, do 30 de marzo de 2022, saíu publicada a Orde do 17
de marzo de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás
entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa
convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PL400A).
O obxecto desta orde é aprobar as bases e convocar as axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación
ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover planificación e o
desenvolvemento de programas de dinamización da lingua galega, para o ano 2022, en concellos
ou en agrupamento de concellos con poboación igual ou superior aos 3.000 habitantes.

Xose Lois García Carballido

(FECHA: 20/04/2022 13:01:00)

No expediente de solicitude consta a documentación que é necesario remitir, de conformidade
coas bases que rexen a convocatoria: o documento de solicitude (anexo I) a acreditación de que a
entidade local cumpriu co seu deber de remitir as conta xerais do último exercicio ao Consello de
Contas, o proxecto descritivo para o que se solicita a subvención (anexo II).
As consideracións legais que hai que ter en conta neste expediente son: a Orde do 17 de marzo
de 2022 pola que pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades
locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para
o ano 2022; a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas; a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; a Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, e as resolucións da Alcaldía 374/2019 e 283/2020, de delegación de
competencias na Xunta de Goberno Local
Polo anterior, propóñolle aos membros da Xunta de Goberno Local que adopten o seguinte
ACORDO:
1. Solicitarlle á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, unha subvención para o
mantemento do Servizo de Normalización Lingüística ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2022
pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia
para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2022
(código de procedemento PL400A).
2. Comprometerse a executar o proxecto obxecto da subvención polo valor mínimo equivalente ao
da axuda que a Secretaría Xeral de Política Lingüística lle outorgue ao Concello de Ponteceso.
3. Aceptar as condicións de financiamento e os demais requisitos establecidos na convocatoria.
4. Facultar o alcalde para as actuacións precisas para executar este acordo.
5. Remitirlle á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, o certificado deste acordo xunto
coa demais documentación que esixen as bases recollidas na Orde do 17 de marzo de 2022 pola
que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para
a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de
procedemento PL400A).
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Sométese a votación e Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
PRIMEIRO.- Solicitarlle á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, unha subvención
para o mantemento do Servizo de Normalización Lingüística ao abeiro da Orde do 17 de marzo de
2022 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de
Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano
2022 (código de procedemento PL400A).
SEGUNDO.- Comprometerse a executar o proxecto obxecto da subvención polo valor mínimo
equivalente ao da axuda que a Secretaría Xeral de Política Lingüística lle outorgue ao Concello de
Ponteceso.
TERCEIRO.- Aceptar as condicións de financiamento e os demais requisitos establecidos na
convocatoria.
CUARTO.- Facultar o alcalde para as actuacións precisas para executar este acordo.
QUINTO.- Remitirlle á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, o certificado deste
acordo xunto coa demais documentación que esixen as bases recollidas na Orde do 17 de marzo
de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de
Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano
2022 (código de procedemento PL400A).
Non tendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a sesión ás 09:10 do día sinalado no
encabezamento, redactándose a presente acta, do que como secretaria dou fe, asinandoa xunto
co alcalde.
O Alcalde

A secretaria

Asdo.: D. Xosé Lois García Carballido

Asdo: Dª Antía Pena Dorado

Documento asinado electrónicamente ao marxe.

