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ACTA Nº 2020/8
XUNTA DE GOBERNO LOCAL XOVES 23 DE XULLO DE 2020

Ricardo Garrido Caneda, secretario do Concello de Vilasantar,
Certifico:
Que na sesión ordinaria realizada pola Xunta de goberno local deste concello o día 23 de xullo de
dous mil vinte adoptouse, entre outros, o seguinte acordo:
6.1.- ACORDO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN APOIO DA NATALIDADE DO
CONCELLO DE VILASANTAR.
EXPTE 2019/A002/000003.
Vistas as bases reguladoras e a convocatoria que rexen o outorgamento de subvencións en apoio
á natalidade do concello de Vilasantar.
Vista a tramitación do expediente de referencia.
Vista a acta do órgano colexiado competente para a evaluación das solicitudes presentadas ó
abeiro da referida convocatoria, competente para a evaluación do informe do órgano instructor da
subvención en apio á natalidad, a cal se transcribe a continuación:
“ACTA DO ÓRGANO COLEXIADO COMPETENTE PARA A EVALUACIÓN DO INFORME DO
ÓRGANO INSTRUCTOR DA SUBVENCIÓN EN APOIO DA NATALIDADE DO CONCELLO DE
VILASANTAR.
EXPTE 2019/A002/000003.
Na Casa Consistorial de Vilasantar, sendo as 11:00 horas do día 16 de xullo de 2020, reúnense
os membros do órano colexiado competente para a evaluación do informe do órgano instructor da
subvención en apoio da natalidade do concello de Vilasantar ó abeiro da convocatoria de
subvencións efectuada a través do decreto de Alcaldía nº 119/2019, de 31 de outubro de 2019 e
cumprindo o disposto no artigo 22 da Lei Xeral de Subvencións.
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MEMBROS DO TRIBUNAL:
Presidenta: Dona María del Carmen Torreiro Cotos, tenente de Alcalde do concelñlo de
Vilasantar.
Vogal: Ana Belen Vázquez Garea, persoal laboral da área de servizos sociais do concello de
Vilasantar.
Vogal: Mercedes Costoya Cortés, persoal laboral da área de servizos sociais do concello de
Vilasantar.
Vogal: Trinidad Veiras Freire , persoal laboral do servizo de secretaría - intervención do concello
de Vilasantar.
Secretaria: Isabel Novo López, funcionaria do concello de Vilasantar.
Acto seguido o Tribunal procede a revisar o informe emitido polo órgano instructor do
procedemento de convocatoria e conesión de subvencións en apoio á natalidade no concello de
Vilasantar, dona Montserrat Varela Castro, traballadora social deste Concello, o cal se transcribe a
continuación:
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“Emitido por: Mª Montserrat Varela Vázquez, traballadora social do Concello de Vilasantar, nº de
colexiada 748.
Referido a: Solicitudes de subvencións en apoio da natalidade do concello de Vilasantar
Motivo: Avaliación das solicitudes.
Data: 2 de xuño 2020
INFORMO:
Vistas as solicitudes presentadas neste concello para obtela subvención en apoio da natalidade e
segundo as bases reguladoras desta subvención publicadas no BOP do 19 de agosto de 2019,
realizo a seguinte avaliación, por orde de rexistro de entrada:
1- Solicitude presentada por Begoña García Paz con DNI 44838258B, con data no rexistro de
entrada 13/11/2019, para os seus sobriños en acollemento Cristian e Sheila López Buga.
Comprobada a documentación e os requisitos que se mencionan nas Bases. Esta
solicitude cumpre coa normativa.
2- Solicitude presentada por Verónica Bujía Muíños con DNI 46918108V, con data no rexistro
de entrada 15/11/2019, para a súa filla Uxía Vázquez Bujía. Comprobada a documentación
e os requisitos que se mencionan nas Bases. Esta solicitude cumpre coa normativa.
3- Solicitude presentada Eva Mª Taibo Lodeiro con DNI 78799108G, con data no rexistro de
entrada 19/11/2019 para a súa filla Laura Vázquez Taibo. Comprobada a documentación e
os requisitos que se mencionan nas Bases. Esta solicitude cumpre coa normativa.
4- Solicitude presentada por Patricia Novo Gómez con DNI 54128192S, con data no rexistro
de entrada 21/11/2019, para a súa filla Candela López Novo. Comprobada a
documentación e os requisitos que se mencionan nas Bases. Esta solicitude cumpre coa
normativa.
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5- Solicitude presentada por Genma Rico Martínez con DNI 32799715J, con data no rexistro
de entrada 29/11/2019, para o seu fillo Telmo Pastor Rico. Comprobada a documentación
e os requisitos que se mencionan nas Bases. Esta solicitude cumpre coa normativa.
6- Solicitude presentada por Lourdes Maques Vázquez con DNI 78800932B, con data no
rexistro de entrada 28/11/2019, para o seu fillo Mateo Sánchez Maques. Comprobada a
documentación e os requisitos que se mencionan nas Bases. Esta solicitude cumpre coa
normativa.
Así o fago constar como órgano instrutor segundo o procedemento de concesión segundo
a lexislación vixente, para que conste este informe perante o órgano colexiado
correspondente.”
Á vista do o referido informe e analizada a adecuación ó informe da documentación obrente no
expdiente 2019/A002/000003, acéptanse as propostas de valoración e acórdase valorar
positivamente tódalas solicitudes de subvención en apoio á natalidade.
Finalizado o proceso de valoración, o órgano colexiado ordena remitirlle a presente acta ó órgano
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instructor para que formule a proposta de resolución definitiva, tal e como se establece na base
sétima da convocatoria.
De todo o exposto, esténdese a presente acta ás 11:27 horas do día que figura no
encabezamento, a cal asinan os membros do órgano colexiado e da que eu, secretaria, dou fe.“
Vista proposta de acordo do órgano instructor do procedemento de concesión de subvención en
apoio á natalidade, da cal se extrae a seguinte táboa:
NOME

APELIDOS

DNI

NENOS/AS CANTIDADE CONCEDIDA
A CARGO

Begoña

García Paz

44838258B 2

1.000,00

Verónica

Bujía Muíños

46918108V 1

500,00

Eva María Taibo Lodeiro

78799108G 1

500,00

Patricia

Novo Gómez

54128192S 1

500,00

Genma

Río Martínez

32799715J 1

500,00

Lourdes

Maques Vázquez 78800932B 1

500,00

Visto informe do departamento de intervención.
Visto que existe crédito adecuado e suficiente, segundo figura no expediente, na partida 231.480,
do orzamento de 2020, prorrogado do exercicio 2019, e en virtude do exposto no artigo 185 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba el Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, artigos 55 e seguintes do Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.
Examinada a documentación, a Xunta de Goberno Local en virtude da competencia que lle ten
sido delegada mediante Decreto da Alcaldía N.º 71/2019 de 21 de xuño de 2019, por unanimidade
dos asistentes, acorda:
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Primeiro. Aceptar a proposta de acorda redactada polo órgano instructor do procedemento
relativa á concesión de 500,00€ a cada unha das persoas solicitantes e de 1.000,00 € a dona
Begoña García Paz con DNI 44838258B, como consecuencia de contar con dous sobriños en
acollemento, conforme se recolle na seguinte táboa:
NOME

APELIDOS

DNI

NENOS/AS CANTIDADE CONCEDIDA
A CARGO

Begoña

García Paz

44838258B 2

1.000,00

Verónica

Bujía Muíños

46918108V 1

500,00

Eva María Taibo Lodeiro

78799108G 1

500,00

Patricia

Novo Gómez

54128192S 1

500,00

Genma

Río Martínez

32799715J 1

500,00

Lourdes

Maques Vázquez 78800932B 1

500,00

Segundo. Autorizar, dispor e recoñecer o gasto global de 3.500,00 € a cargo da partida
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orzamentaria 231.480 do orzamento de 2020, prorrogado do exercicio 2019, en razón de
concesión de subvencións en apoio á natalidade, segundo a táboa recollida no acordo anterior.
Terceiro. Ordea-lo pago e pagar a cantidade total de 3.500,00 € a cargo da partida orzamentaria
231.480 do orzamento de 2020, prorrogado do exercicio 2019, en razón de concesión de
subvencións en apoio á natalidade, segundo a táboa recollida no acordo primeiro.
Cuarto. Se lle dea traslado do presente acordo ós servizos municipais responsables da súa
tramitación así como a súa notificación ós terceiros interesados que obren no expediente.
E para que conste aos efectos oportunos, expido a presente, de orde e co Vº e prace do sr.
alcalde, e coa salvidade estabelecida no artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vilasantar a venres 31 de xullo de 2020
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Vº e pr.
O alcalde

O secretario,

Fernando Pérez Fernández

Ricardo Garrido Caneda
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