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3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO PEL REACTIVA 2020.  
 
O Sr. alcalde dá conta da súa proposta de data 24/02/2021 que figura no expediente. Sinala que o pasado 
30 de outubro de 2020 aprobáronse por Xunta de Goberno Local as Bases específicas reguladoras das 
axudas do Concello de Val do Dubra adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e 
social da provincia. Dita convocatoria foi publicada no BOP nº 189 de data 9 de novembro de 2020. Este 
fondo foi impulsado desde o Plan de Emprego Local (PEL) da Deputación da Coruña e ten como principal 
obxectivo dotar ós Concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia dos recursos necesarios para 
mitigar os efectos negativos que a pandemia ocasionou no seu tecido empresarial local. No BOP nº 128 do 12 
de agosto de 2020, aprobase o montante do fondo tendo en conta os habitantes, o número de autónomos e o 
número de microempresas establecidas en cada concello. Tal e como establece a Base 6ª da norma 18 das 
bases específicas reguladoras das axudas de concellos adheridos ao fondo de financiamento para a 
reactivación económica e social da provincia, teñen prioridade para a concesión, os solicitantes 
pertencentes ao grupo I de beneficiarios/as que obtiveran a maior puntuación, e se atendendo ó limite 
orzamentario fixado existe crédito dispoñible este cubrirá as solicitudes de maior valoración do Grupo II e 
por último as do Grupo III con maior valoración ata esgotar crédito dispoñible. Continúa indicando 
que a valoración das solicitudes realizouse por grupos de beneficiarios, establecéndose unha prelación entre 
elas, de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas devanditas bases, e  a adxudicación que se 
propón é a aquelas que obtiveron unha maior valoración co límite orzamentario fixado polo Concello, sendo 
o mesmo de 67.534,74€. Visto que se ditou Resolución provisional mediante Resolucións da Alcaldía nº 
573/2020, de data 30 de decembro de 2020, e 23/2021 do 28 de xaneiro de 2021. Visto que todas as 
alegacións presentadas no prazo outorgado ao efecto foron examinadas e resoltas pola Comisión de 
Valoración e notificadas ós interesados/as, así mesmo esta Alcaldía foi informada de tódolos trámites, 
contidos e Resolucións correspondentes ás citadas alegacións, polo tanto ratifícase en cada unha das 
resolucións asinadas e notificadas pola devandita Comisión.  
Visto o informe de Intervención ISI 17/2021 DO 24/02/2021, no que se formulan observacións/reparos 
por non constar no expediente algunha documentación. 
Sometido o asunto a votación a Xunta de Goberno Local ACORDA por unanimidade dos seus catro 
membros: 
PRIMEIRO.- Resolver as discrepancias e levantar o reparo formulado por terse unido ao expediente a 
proposta da Alcaldía e o Informe modificado o órgano instrutor do expediente. No tocante ao informe de 
fiscalización da fase A do gasto indicar que o dito informe si se tiña emitido polo secretario-interventor 
no seu día aínda que non conste no expediente. 
SEGUNDO.- CONCEDER DEFINITIVAMENTE as subvencións a os/as beneficiarias que se relacionan no Anexo I, 
polos importes que se indican, dispoñendo o gasto con cargo a aplicación orzamentaria 433.479.00  sendo o 
importe total da mesma de 66.500,00 €. No dito anexo indícanse os grupos aos que corresponden (I e 
II). 
TERCEIRO.- DESESTIMAR as solicitudes que figuran no anexo II que inclúe a relación ordenada de tódalas 
solicitudes que cumprindo coas condicións administrativas e técnicas, non foron estimadas por exceder da 
contía máxima de financiamento dispoñible fixado na convocatoria correspondente. 
CUARTO.- EXCLUÍR do procedemento as solicitudes que figuran no anexo III por non cumprir os 
requisitos establecidos na base 4ª da norma 18 e non poder xustificar unha redución de ingresos do 75%.  
QUINTO.- A xustificación da axuda deberá acadar o importe correspondente á suma da achega concedida  pola 
Deputación Provincial da Coruña e a achega municipal. No caso de que o importe dos pagos xustificados 
sexa inferior á cantidade asignada polo concello, a achega provincial reducirase proporcionalmente ata 
o importe efectivamente xustificado 
SEXTO.- O prazo para xustificar os conceptos de gasto que lle foron subvencionados terá de data 
máxima o 31 de marzo de 2021. Terán a consideración de gastos subvencionables dentro desta liña 
aquelas actividades que estean dentro dos seguintes conceptos de gasto: 

Conta Descrición da conta 

601 
Compra de material. 
Material antiséptico ou desinfectante, produtos hixiénicos e de limpeza. 

621 
Arrendamentos e canons. 
Arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións *Gasto directo. 
*O arrendamento do local de negocio ou instalacións, sempre e cando non sexa parte da 
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vivenda da persoa solicitante ou espazo compartido con outra empresa e non exista 
relación de parentesco ata o 2ª grao de consanguinidade co/a arrendador/a do local, nin 
sexa socio/a ou participe da persoa física ou xurídica que actúe como arrendador/a. Así 
mesmo, exclúense os espazos de coworking. 
*O renting de maquinaria, maquinas, vehículos, etc. 

622 
Reparación e conservación. 
Adaptación do local ás medidas de protección fronte á COVID-19 (biombos de protección, 
etc). Gasto directo. 

625 
Primas de seguros. 
Seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes. Gasto directo. 

628 
Subministracións. 
Auga, gas, combustibles, electricidade. Gasto directo. 

O IVE non se considera en ningún caso gasto subvencionable 
SÉTIMO.- O Concello aboará o importe da subvención concedida logo da presentación dos xustificantes de 
gasto ou facturas electrónicas escaneadas, e efectivamente pagadas dentro do período subvencionable, 
que abarcaba dende o 1 de marzo de 2020 ata o 31 de decembro do 2020, ámbolos dous días incluídos. No 
caso de que as facturas non teñan os conceptos de gasto debidamente especificados, deberán entregar un 
documento aclaratorio do seu contido, que debe axustarse aos conceptos subvencionados ao amparo 
desta convocatoria. 
O pago da subvención realizarase mediante transferencia bancaria á conta bancaria indicada pola 
entidade beneficiaria da subvención. 
OITAVO.- Os/As beneficiarios/as están obrigados a permanecer de alta no Réxime Especial da Seguridade 
Social de Traballadores por conta propia/Autónomos ou no que, no seu caso, corresponda da Seguridade 
Social ou en Mutualidades profesionais ou no caso das microempresas, e a manter a mesma forma xurídica 
polo menos 3 meses desde a finalización do período subvencionable. Así mesmo, deberán cumprir coas 
obrigas referidas na base 14ª da norma 18 das bases específicas reguladoras do PEL-Reactiva. 
NOVENO.- A constatación do incumprimento dos requisitos necesarios ou dos deberes asumidos como 
consecuencia da concesión da subvención, así como a falsidade documental, poderá dar lugar á extinción 
do dereito ao seu desfrute ou á modificación na Resolución, ao reintegro das cantidades percibidas e, no 
seu caso, á incoación do correspondente expediente sancionador, conforme ó establecido na Lei 38/ 
2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións así como cantas responsabilidades de toda orde 
puidesen derivarse. 
DÉCIMO.- O acordo de concesión ou denegación da subvención solicitada pon fin a vía administrativa, 
sendo aplicable ó réxime de recursos establecidos na Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento 
administrativo común das administracións públicas. 
UNDÉCIMO.- O Fondo de financiamento para a reactivación económica e social establecido para  o 
Concello de Val do Dubra, queda distribuído de conformidade cos seguintes anexos.  

.Anexo I (beneficiarios ós que se lles concede a subvención por encadrarse dentro do Fondo 
asignado). 

.Anexo II (solicitudes desestimadas expresamente por pasarse da contía máxima do 
financiamento dispoñible). 

.Anexo III (solicitudes excluídas por non cumprir os requisitos establecidos na Base 4ª da 
norma 18, redución do 75% dos ingresos no período establecido). 

. 
ANEXO I.- Beneficiarios ós que se concede subvención por existir fondo . 

RAZÓN SOCIAL CIF/NIF PUNTOS 
TOTAIS 

CONTÍA 
SUBVENCIONADA 

Grupo I    

CAFETERIA BUXOS S.C ***8322** 19 2.500,00 

ELECTROCOCINAS ARCAY S.L ***2014** 19 2.500,00 

MARIA FÁTIMA REMUIÑAN PARIS ***3508** 16 2.500,00 

FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ BALEATO ***2061** 16 2.500,00 

MARIA DEL CARMEN GUILLIN AMARELLE ***8785** 16 2.500,00 

ANA MARIA VAZQUEZ SUAREZ ***3453** 16 2.500,00 

MANUEL GARCIA LISTE ***4672** 16 2.500,00 

CARMEN LAMAS ALCALDE ***7069** 16 2.500,00 

MARIA JOSE DEUS BREA ***4201** 14 2.000,00 

FERNADO PARAFITA CALVIÑO ***4695** 13 2.500,00 
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JOSE MARIA RODRIGUEZ PEREIRO ***3110** 13 2.500,00 

GABRIEL COUSELO PENSADO ***2265** 13 2.500,00 

MARIA DEL CARMEN GESTO COBAS ***1694** 13 2.500,00 

PELUQUERIA SISTERS S.C ***2563** 13 1.500,00 

MODAS GRILLE S.L ***5121** 13 1.500,00 

ROCIO GARCIA SEÑARIS ***4379** 11 2.000,00 

SILVIA MARIA GRILLE RODRIGUEZ ***9663** 11 2.000,00 

DANIEL FRANCISCO REY VIQUEIRA ***4702** 11 2.000,00 

JOSEFINA FRAGA BECERRA ***1934** 8 2.000,00 

JOSE MARIA MUIÑO REY ***3896** 8 2.000,00 

CONSUELO GOIMIL REY ***7451** 8 2.000,00 

MARIA JOSE FRAGA MALLO ***9743** 7 1.500,00 

SUSANA MARIA IGLESIAS BLANCO ***2148** 7 1.500,00 

SANTIAGO SUAREZ CALVIÑO ***3746** 7 1.500,00 

JOSE MANUEL SUAREZ NIETO ***3303** 7 1.500,00 

RAMON ANTONIO COSTAS RIVAS ***9060** 7 1.500,00 

DANIEL RODRIGUEZ JUNCAL ***3909** 7 1.500,00 

MANUEL VILA SUAREZ ***8809** 7 1.500,00 

MARIA HERMOSINDA VARELA MARTINEZ ***6070** 7 1.500,00 

SONIA MARIA CORRAL REMUIÑAN ***1325** 7 1.500,00 

MARIA JOSEFA TOUCEDA GANADARA ***9453** 7 1.500,00 

MARIA ELIDA IGLESIAS PULLEIRO ***3906** 7 1.500,00 

    63.500,00 

 Grupo II    

CERRALAR SISTEMAS Y MONTAJES S.L ***5425** 24 3.000,00 

    TOTAL 66.500,00 

 
ANEXO II.- Solicitudes desestimadas expresamente por pasarse da contía máxima do 
financiamento dispoñible. 
 
GRUPO II 
 

RAZÓN SOCIAL NIF/NIE/CIF PUNTOS 
TOTAIS 

CONTÍA 
SUBVENCIONABLE 

MARCOS VAZQUEZ VIÑA ***3606** 7 1.500,00 

PATRICIA VELO GONTÁN ***3724** 7 1.500,00 

LUIS MANUEL SECO MIRÓN ***7952** 7 1.500,00 

 
GRUPO III 
 

RAZÓN SOCIAL NIF/NIE/CIF PUNTOS 
TOTAIS 

CONTÍA 
SUBVENCIONABLE 

SERVICIOS PARAMOS S.L ***2411** 19 2.500,00 

 
ANEXO III.- Solicitudes excluídas por non cumprir os requisitos establecidos na Base 4ª da 
norma 18 e non poder xustificar unha redución de ingresos do 75%. Excluídas por 
incumprimento de requisitos 
 

RAZÓN SOCIAL NIF/NIE/CIF CAUSA DE EXCLUSIÓN 

MARÍA ELENA LOPEZ NOYA 
***5567** O seu domicilio fiscal está situado fora do 

Concello de Val do Dubra 

MARIA JOSEFA GIL BLANCO 
***2617** O seu domicilio fiscal está situado fora do 

Concello de Val do Dubra 

ANTONIO GUIMIL ***7016** O seu domicilio fiscal está situado fora do 
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GONZALVES Concello de Val do Dubra 

ROSA MARIA MUIÑO 
JALLAS 

***8607** O seu domicilio fiscal está situado fora do 
Concello de Val do Dubra 

ANGEL GARCIA PENSADO 
***4287** O seu domicilio fiscal está situado fora do 

Concello de Val do Dubra. 
 

MAGDALENA SANJURJO 
REMUIÑÁN 

***6577** O seu domicilio fiscal está situado fora do 
Concello de Val do Dubra 

LORENA ARNEJO 
BARREIRO 

***7086** O seu domicilio fiscal está situado fora do 
Concello de Val do Dubra 

JOSE MANUEL PENSADO 
MESEJO 

***6131** O seu domicilio fiscal está situado fora do 
Concello de Val do Dubra 

ANA BLANCO FRAGA 
***1002** O seu domicilio fiscal está situado fora do 

Concello de Val do Dubra 
ROBERTO PAZOS 
MARTINEZ 

***7065** A data de alta é do 01/09/2020 

TALLERES DUBRESES S.L. 
***2140** A documentación aportada non xustifica 

correctamente a reducción do 75% dos 
ingresos no período establecido. 

BEGOÑA MALLO COSTA ***0190** Non presenta documentación xustificativa. 

MANUEL CASTRO 
MAROÑAS 

***8690** A documentación aportada non xustifica 
correctamente a reducción do 75% dos 
ingresos no período establecido. 

 
 
Contra o referido acordo que é definitivo en vía administrativa, poderá interpoñer recurso 
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, a contar dende o día seguinte a aquel en que se 
practique a notificación (artigo 46 da Lei reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa do 
13 de xullo de 1998).  
Se ben, previamente cabe interpoñer con carácter potestativo recurso de reposición ante o propio 
órgano que ditou o acordo no prazo de 1 mes. Neste caso o prazo para a presentación do recurso 
contencioso-administrativo comezará a contarse dende a notificación da resolución desestimatoria, 
se fora expresa ou despois da súa desestimación tácita, que se producirá se no prazo de 1 mes non 
se resolve o recurso de reposición interposto. 

 
 


