RESOLUCIÓN DE CONCESIÓNS, DESISTIMENTOS E DESESTIMACIÓNS DE
AXUDAS ECONÓMICAS CORRESPONDENTES ÁS AXUDAS ESPECÍFICAS
DO CONCELLO DE OZA-CESURAS CON CARGO AO FONDO DE
FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA
PROVINCIA DE A CORUÑA DESTINADO A CONCELLOS DE MENOS DE
50.000 HABITANTES –PEL REACTIVA- APROBADO POLA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Por medio do presente auncio poño en coñecemento que por Decreto da Alcaldía do día 25 de
febreiro de 2021 ditouse o seguinte acordo, que na súa parte dispositiva di:

“RESOLVE:
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por (….)
Segundo.- Excluir definitivamente aos seguintes solicitantes por non posuir o seu domicilio
fiscal no Concello de Oza-Cesuras e, polo tanto, incumprir a base 4.2 da convocatoria de
axudas:
Nº
Rexistro
2020-ERE-645
2020-ERE-751

Data
e
hora
10.11.2020
17:00
20.11.2020
12:38

Interesado
(NIF)
***1638**

Interesado
(Nome)
D. Pedro Pico López

Domicilio fiscal do
solicitante
Betanzos

***0033**

D. Gustavo Alonso González Culleredo
Roel

Tercero.- Conceder definitivamente as subvencións con cargo ao programa PEL-REACTIVA
adxudicando polo orde, puntuación e importe reflectido na táboa que se achega a presente acta
como “Anexo I: Táboa de valoración das axudas presentadas con cargo ao PEL-REACTIVA:
Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña
destinado aos concellos de menos de 50.000 habitantes” e que corresponden aos seguintes
solicitantes:
SOLICITANTE

NIF/CIF

IMPORTE DA AXUDA

María Monserrat Suárez Ferreño

***9651**

2.500,00

María Aurora Naveira Vior

***9521**

2.500,00
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José Carmelo Sánchez Presedo (1 para 1)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 26/02/2021
HASH: e7fc33c78f43681a119b37442e3ea496

ANUNCIO CONCESIÓN DEFINITIVA PEL-REACTIVA

***0060**

2.500,00

María Dolores de la Iglesia Vázquez

***4541**

2.500,00

Luís Bergantiños Astray

***8869**

2.500,00

Adriana María Teijo Sanmartín

***2995**

2.000,00

Eva María Carro López

***1357**

2.000,00

Javier Costa Reboredo

***9024**

2.000,00

Silvana Lourdes Yáñez Silva

***2720**

2.000,00

Belén Domínguez Jiménez

***0528**

2.000,00

José María Aldudo Collazo

***8308**

2.000,00

Cafetería París Oza Uno, S.C.

***5826**

1.500,00

Crisol Fisioterapeuta, S.C.P.

***3710**

1.500,00

Hostelería Crisno, S.C.

***4945**

1.500,00

Muebles Rodríguez Hermanos, S.C.

***9047**

1.500,00

María Aida García Aldeguer

***6959**

1.500,00

Jesús Conde Arias

***5946**

1.500,00

María José Lois Antelo

***8914**

1.500,00

María Sánchez López

***3567**

1.500,00

Sonia Gómez Pedreira

***7696**

1.500,00

María Begoña España Iglesias

***2720**

1.500,00

María Pilar Carro Rodríguez

***5879**

1.500,00

Maria Benedicta Sánchez Babío

***2779**

1.500,00

Mónica Couceiro Barreiro

***1509**

1.500,00

Dolores Rodríguez Carro

***9442**

1.500,00

Ernesto Emilio Sánchez Brocca

***5974**

1.500,00

Rosa María Baamonde Liñares

***9340**

1.500,00

María Carmen Suárez Buyo

***6583**

1.500,00

Blanca Mireya Valencia Torres

***1614**

1.500,00

Manuela Rilo Doval

***5829**

1.500,00

María Concepción López Espido

***9278**

1.500,00

María Celia Carracedo Pena

***6040**

1.276,89

TOTAL IMPORTE …………………………………………..

55.776,89
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Marcos García Segade

Cuarto.- Desestimar definitivamente as solicitudes que seguidamente se relacionan polos
motivos que se expresan:
NIF/CIF

MOTIVO

Margarita
Boutureira

López ***2248**

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

María Paz
Sánchez

Seoane ***7086**

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

María
Carmen ***3145**
Soledad García Díaz

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

Decoperfum, S.L.

***5105**

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

Carlos
Alberto ***0411**
Ramos Lodeiro

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

Jorge Naveira Pazos

***3947**

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

María Pilar Grueiro ***4098**
Pego

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

María José Zelada ***5732**
Tomé

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

Juan
Francisco ***8751**
Sanmartín Paredes

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

María
Rodríguez

Taboada ***0761**

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

Raúl
Mosquera

Valiño ***3354**

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

Fuegos Artificiales ***8185**
Hnos. López, S.L.

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
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SOLICITANTE

de acordo coa orde da convocatoria
Felisa
Crespo

Sánchez ***0269**

Non acadar a puntuación suficiente para ser
beneficiario en correlación co orzamento dispoñible e
de acordo coa orde da convocatoria

Quinto.- Publicar en extracto a presente Resolución na páxina web do Concello de OzaCesuras e no taboleiro de edictos municipal.
Sexto.- Comunicar aos beneficiarios que a conta xustificativa da axuda outorgada cumprirá
cos seguintes requisitos:
1.- Terán a consideración de gastos subvencionables dentro desta liña, aquelas
actividades que estean dentro dos seguintes conceptos de gasto:

601

621

622
625
628

Compra de material
Material antiséptico ou desinfectante, produtos hixiénicos e de limpeza
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 vivenda da persoa solicitante ou espazo compartido con
outra empresa e non exista relación de parentesco ata 2º grao de
consanguinidade ou afinidade co/a arrendador/a do local, nin sexa socio/a
ou partícipe da persoa física ou xurídica que actúe como arrendador/a.
Así mesmo, exclúense os espazos de coworking.
*O renting de maquinaria, máquinas, vehículos, etc.
Reparación e conservación
Adaptación de locais ás medidas de protección fronte á
COVID-19 (biombos de protección, etc). Gasto directo
Primas seguros
Seguros de responsabilidade civil, seguros de
accidentes. Gasto directo
Subministracións
Auga, gas, combustibles, electricidade. Gasto directo

O IVE non se considerará en ningún caso gasto subvencionable
2.- O período subvencionable abarcará dende o 1 de marzo de 2020 ata o 31 de
decembro de 2020.
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CONTA DESCRICIÓN DA CONTA

3.- Estas axudas serán compatibles con calquera outra concedida por entidades públicas
ou privadas, sempre que o importe total das axudas percibidas polo mesmo concepto non
supere o custo total dos gastos subvencionables polas presentes axudas, e ata un máximo de
40.000 euros. O importe de axuda a conceder será minorada na cantidade que exceda deste
límite.
4.- Os beneficiarios da subvención deberán presentar a documentación xustificativa
referida expresamente aos conceptos de gasto que lle foron subvencionados, como data
máxima, o 31 de marzo de 2021.

O pago da subvención realizarase mediante transferencia bancaria á conta bancaria indicada
pola entidade beneficiaria da subvención.
No caso de que o importe dos pagos xustificados sexa inferior ao concedido, a achega
municipal reducirase ata o importe efectivamente xustificado.
6.- Os/as beneficiarios/as das axudas, deberán cumprir cos seguintes compromisos e
deberes:
1.
2.

3.

Cumprir con todos os requisitos indicados nestas bases.
Os/as beneficiarios/as están obrigados a permanecer en 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, a manter a mesma forma xurídica polo menos 3 meses dende a
finalización do período subvencionable.
Declarar no momento de presentación da solicitude que non presenta máis dunha
solicitude por entidade ou persoa física (autónomo/a). No caso de que o solicitante sexa
unha persoa física, declaración de que non forma parte dunha sociedade que teña
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5.- O concello aboará o importe da subvención concedida logo da presentación dos
xustificantes de gasto ou facturas electrónicas escaneadas, efectivamente pagadas dentro do
período subvencionable, correspondentes aos gastos subvencionables determinados na base 7ª,
ou documentos contables de valor probatorio equivalente. 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 pagamento dos gastos subvencionables deberá acreditarse tal e como establece a
Base 16ª da normativa aplicable, segundo determina a Ordenanza xeral de subvencións e
transferencias da Deputación da Coruña (BOP n.º 72 de 15 de abril de 2019), en concreto o
artigo 24.2 que establece o seguinte:
“…. acreditado mediante transferencia bancaria, cheque nominativo, cargo, ingreso en conta
ou calquera outra modalidade de pagamento bancario, sempre que en todo caso quede
identificada a persoa ordenante (perceptora da subvención) e a persoa beneficiaria
(proveedora de ben ou servizo); non obstante, para os pagamentos de gasto que non excedan
de 150 euros abondará co recibí do perceptor inserido no propio documento de gasto”.

solicitado outra subvención na presente convocatoria.
Cumprir coa normativa de minimis e non superar os límites establecidos na normativa
para o seu sector, se esta resultase de aplicación.
5. Declarar a obtención de subvencións ou axudas procedentes doutras administracións e
entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais e acreditar que a suma de
todas elas non supera o límite de 40.000 euros.
6. Comunicar de inmediato ao concello calquera modificación que puidera afectar a algún
dos gastos recollidos na solicitude inicial realizada, para a valoración do caso por parte do
Departamento responsable das axudas.
7. Empregar a subvención outorgada para o mesmo fin para o cal foi concedida, axustándose
aos termos establecidos nas Bases e na convocatoria e de conformidade coa lexislación
vixente.
8. Conservar os documentos xustificativos da aplicación da subvención recibida, incluídos
os documentos electrónicos, que poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e
control durante o período establecido, en cada caso, pola lexislación vixente sobre a
materia.
9. Dar o seu consentimento ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de
acordo coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.
10. Dar publicidade, nos termos establecidos na resolución de concesión, ao carácter público
do financiamento da actividade realizada, figurando expresamente nun lugar visible do
centro de traballo, logotipo do Concello, da Deputación e mención expresa ao Plan de
Emprego Local da Deputación da Coruña. O mesmo tipo de publicidade realizarase nun
lugar preferente da páxina web da empresa, de existir esta.
11. Xustificar o cumprimento dos obxectivos, requisitos, condicións e de finalidade suxeita á
subvención, someténdose ás actuacións de comprobación e control, que poderá efectuar o
concello, como outros órganos de control competentes, tanto nacionais como
comunitarios.
12. Atender e proporcionar, no seu caso, canta información lle poidan solicitar os servizos de
control interno municipal do concello.
13. Someterse ao control financeiro, ben sexa exercido polo órgano interventor municipal, ben
polo órgano interventor da Deputación.
7.- 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 da resolución de
concesión, ao reintegro das cantidades percibidas e, no seu caso, á incoación do
correspondente expediente sancionador, conforme ao establecido na Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións así como cantas responsabilidades de toda orde puidesen
derivarse.
Oza-Cesuras, na/s data/s da/s sinatura/s electrónica/s. O ALCALDE, = Asdo.- José Pablo
González Cacheiro. O SECRETARIO-INTERVENTOR,= Asdo.- José Carmelo Sánchez
Presedo.”
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4.
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O que se comunica para o xeral coñecemento.
Oza-Cesuras, na data que figura na sinatura electrónica
O SECRETARIO-INTERVENTOR,

Asdo.- José Carmelo Sánchez Presedo.

