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ACORDOS DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE REALIZADA POLA XUNTA 
DE GOBERNO LOCAL EN DATA 11 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 14:05 horas do día 11 de outubro de 2019, reúnese 
a Xunta de Goberno Local co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, sesión extraordinaria e 
urxente baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, e coa asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as 
que arriba se relacionan, actuando como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, 
que dá fe do acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 113 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións da Xunta de Goberno 
Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 
 
 
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA  
 
Acordos adoptados: 
 

1. Ratificar a urxencia da convocatoria de conformidade co previsto no art. 113.1.a) do R.O.F..  
 
 
2. APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DIRIXIDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS 
EXERCICIO 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións para actividades para 
entidades deportivas por un total de 6.000,00 € na partida 341.78900 
 
Segundo.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como anexo a 
esta proposta. 
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Terceiro.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia e na Base de datos nacional de 
subvencións.  
 
Cuarto.- O prazo de presentación de solicitudes comezará dende a publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de datos nacional de subvencións. 
 
 
3. APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DIRIXIDAS A ENTIDADES 
SOCIOCULTURAIS EXERCICIO 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións para investimentos para 
entidades socioculturais por un total de 6.000,00 € na partida 334.78900 
 
Segundo.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como anexo a 
esta proposta. 
 
Terceiro.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia e na Base de datos nacional de 
subvencións.  
 
Cuarto.- O prazo de presentación de solicitudes comezará dende a publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de datos nacional de subvencións. 
 
 
4. APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DIRIXIDAS A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS 
EXERCICIO 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións para actividades para 
entidades socioculturais por un total de 30.000,00 € na partida 334.48900 
 
Segundo.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como anexo a 
esta proposta. 
 
Terceiro.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia e na Base de datos nacional de 
subvencións.  
 
Cuarto.- O prazo de presentación de solicitudes comezará dende a publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de datos nacional de subvencións. 
 
 
5. APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DIRIXIDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS 
EXERCICIO 2019 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións para actividades para 
entidades deportivas por un total de 30.000,00 € na partida 341.48900 
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Segundo.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como anexo a 
esta proposta. 
 
Terceiro.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia e na Base de datos nacional de 
subvencións.  
 
Cuarto.- O prazo de presentación de solicitudes comezará dende a publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de datos nacional de subvencións. 
 
 
6. RECURSOS RECIBOS LIXO INFORME 03.2019 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. DAR A BAIXA o número fixo 253000772322, por estar duplicado co 253000642583. 
Os datos son: 

Nº FIXO EXERCICIO COTA (€) 

253000772322 2018 47,00 

 
SEGUNDO.- ANULAR os recibos emitidos no 2018 e 2019 para o número fixo dado de baixa. Os 
datos son: 

Nº FIXO ID VALOR EXERCICIO COTA(€)  

253000772322 20183515022RL01R001745 2018 47,00 

253000772322 20193515022RL01R000660 2019 47,00 

 
TERCEIRO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN do recibo se xa foi aboado.  
 
CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:10 horas do 
expresado día. 
 


