CONCELLO
DE

SADA
(A CORUÑA)

Poño no seu coñecemento que o día 19/11/2021 11:14:00, a Alcaldía ditou a resolución núm. 2396/2021
que a continuación se transcribe:
“Expte. núm. 2021/G003/002523

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. (PEL-REACTIVA20.PEL-REACTIVA SADA. Convocatoria de
subvencións para impulsar a actividade económica e o emprego. FONDO DE FINANCIAMENTO
PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA.
Aprobación de pago, denegacións e requirimento de emenda. Lote 2.2 PEL Reactiva Sada)

ANTECEDENTES

1. A resolución provincial 2020/32931 deu aprobación á concesión definitiva das axudas do Fondo de
Financiamento para a reactivación económica e social da Provincia da Coruña (PEL-REACTIVA),
outorgando ao concello de Sada 226.411,43€ en virtude da adhesión municipal ao fondo.

2. Por medio da avocación de competencias a Alcaldía aprobou as bases específicas da convocatoria de
axudas do Concello de Sada mediante o decreto núm. 2280/2020 do 29.10.2020, dentro do marco das
subvencións provinciais PEL-REACTIVA.

3. As bases reguladoras foron publicadas na BDNS. O correspondente extracto foi publicado no BOP
da Coruña con data 04.11.2020, dando lugar á apertura do prazo de solicitudes que se prolongou ata
o 25.11.2020. A páxina web municipal publicou toda a normativa relacionada, así como as bases
específicas.

4. A comisión técnica instruíu a tramitación das solicitudes recibidas, consonte ao sinalado na norma 10
das Bases provinciais, reguladoras das axudas PEL-REACTIVA publicadas no BOP da Coruña núm.
128 do 12.08.2020. A comisión realizou a revisión das solicitudes, notificou os requirimentos de
emenda, valorou e ordenou a documentación recibida. Este proceso, segundo a citada norma 10
culminou nunha proposta motivada para a resolución de concesión provisional, a cal ditou a Alcaldía
mediante o decreto 403/2021 de concesión provisional, na data do 24.02.2020.
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5. A comisión tramitou as alegacións recibidas tras da notificación da resolución provisional,
motivando a proposta de aprobación definitiva. Con data do 12.03.2021 a Alcaldía aprobou a
concesión definitiva das axudas (decreto núm. 588/2021). No dito decreto aprobouse a concesión de
axuda a un primeiro grupo de solicitudes correctas, pola orde de prelación resultante do proceso de
instrución, ata que se esgotou o orzamento inicial. Esta Alcaldía recoñeceu a existencia doutras
solicitudes que, aínda que cumprían cos requisitos da convocatoria, quedaron en lista de agarda para
o caso de que o Concello conseguise ampliar o orzamento dispoñible.

6. O Pleno municipal aprobou unha modificación de crédito para ampliar a achega municipal á
convocatoria do PEL-Reactiva Sada, na sesión extraordinaria celebrada na data do 11-03.2021.
Ademais, a Alcaldía aprobou mediante o decreto 582/2021 do 12.03.2021 unha ampliación da
achega municipal á convocatoria PEL-Reactiva Sada, con base na modificación aprobada
previamente polo Pleno Municipal. Como resultado destes dous actos, unha vez que finalizou o
prazo de exposición pública da modificación de crédito, o Concello aprobou mediante o decreto de
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Alcaldía núm. 927/2021 do 30.04.2021 unha concesión definitiva ampliada, na que recoñeceu a
axuda a aquelas persoas solicitantes que foran anteriormente incluídas dentro da lista de agarda.

7. Os decretos de concesión definitiva descritos deron lugar á apertura de cadanseu prazo de
xustificación. A comisión técnica finalizou en primeiro lugar a revisión da documentación de
xustificación das beneficiarias da aprobación definitiva inicial (as incluídas no decreto núm.
588/2021), comprobando o cumprimento das obrigas da presente convocatoria.

8. En canto ao cumprimento dos requisitos de cumprimento tributario, en virtude do art. 24 do
Regulamento da Ley General de Subvenciones sobre a simplificación da acreditación do
cumprimento de obrigas tributarias e coa Seguridade Social, a presentación da declaración
responsable substituíu á comprobación administrativa do cumprimento dos requisitos recollidos na
base 4.2 da presente convocatoria. A Tesouraría municipal e a comisión técnica comprobaron a
situación tributaria das persoas beneficiarias con carácter previo á aprobación dos pagos.

9. A Alcaldía aprobou por medio da resolución núm. 1516/2021 do 7 de xullo (emendada
posteriormente mediante o decreto de corrección de erros núm. 1521/2021 de 8 de xullo) o pago das
axudas ás persoas beneficiarias con xustificación completa. No mesmo decreto a Alcaldía resolveu
requirir unha emenda a algunhas beneficiarias e denegar a axuda a outro grupo de beneficiarias,
expresando os motivos correspondentes. O dito decreto apoiouse nun informe previo da comisión
técnica e no informe de Intervención JPB166/2021.

10. A tramitación da fase de xustificación continuou avanzando. A comisión presentou un novo informe
que recolleu unha lista de persoas beneficiarias, das incluídas no decreto de resolución definitiva
núm. 927/2021 (con orzamento ampliado). Dita listaxe formou o Lote 2.1. No informe sinalouse,
tamén, que había dúas persoas beneficiarias que cumprían todas as condicións e requisitos agás unha,
que debería ser emendada.

11. A Concellería de Promoción Económica, como órgano responsable da tramitación, presentou
proposta de aprobación e pago das axudas xustificadas, en virtude do informe de aprobación do Lote
2.1, presentado pola comisión técnica. A Intervención municipal emitiu o informe de fiscalización
previa núm. JPB/179/2021, no que se sinala que se fiscaliza de conformidade a proposta. En
consecuencia, a Alcaldía ditou a resolución núm. 1620/2021 do 21 de xullo, pola que se aprobou o
pago da axuda ás persoas beneficiarias incluídas no Lote 2.1 e se requiriu ás dúas persoas que non
completaran a acreditación das obrigas tributarias.

12. Na data do 31.07.2021 o Concello de Sada presentou ante a Deputación da Coruña a documentación
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de xustificación da subvención recibida no marco do Fondo de financiamento para a reactivación
económica e social da provincia. O importe a xustificar completouse cos pagos mencionados nos
antecedentes anteriores.

13. Finalizados os prazos establecidos para emendar os requirimentos efectuados nos decretos de
aprobación dos Lotes 1 e 2.1., tras pasar a revisión dos Servizos Económicos municipais, procedeuse
á aprobación de cadanseu decreto de aprobación ou denegación (Lote 1.1 e Lote 2.1.1).

14. Unha vez rematada a tramitación da fase de xustificación das beneficiarias restantes, a comisión
técnica recolleu o resultado nun novo informe no que se inclúen ás persoas beneficiarias que
formarán o Lote 2.2. No informe recóllese tamén a indicación daquelas beneficiarias que deben
acreditar o cumprimento dalgunha condición e daquelas outras ás que procede denegar a axuda, de
xeito motivado. A concellería de Promoción Económica elevou a proposta de aprobación que recolle
ás persoas beneficiarias do Lote 2.2. A Intervención Municipal presentou o informe de fiscalización
núm. JPB315/2021 onde se indica que se fiscaliza de conformidade a proposta, aínda que se
denomina o lote como Lote 2.3.
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Por todo canto antecede, esta Alcaldía

RESOLVE:
Primeiro.- Aprobar os gastos do Concello que se relacionan na seguinte táboa, correspondentes aos
importes de axuda xustificados por un grupo de beneficiarias da convocatoria PEL-Reactiva, que foron
recoñecidas no decreto de resolución definitiva con base ao orzamento ampliado (decreto núm.
927/2021), polo cumprimento comprobado da súa condición de beneficiarias e polo importe de axuda
efectivamente xustificado, con cargo á aplicación orzamentaria 439.47900, recoñecendo a obriga por un
importe total de 73.215,37 euros.
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EXP.

BENEFICIARIAS GRUPO I:

DNI/CIF

IMPORTE
XUSTIFICADO

426

MOTOROBAL IBERICA, S.L.

B70553029

1.500,00 €

457

PATRICIA FONTAO FONDEVILA

***7298**

1.403,13 €

575

LORENA CHICHARRO DOMÍNGUEZ

***1077**

1.500,00 €

586

CARLOS ANTONIO LORENZO LÓPEZ

***7393**

1.500,00 €

698

THAIS MAIRA COSTILLA

***3924**

2.000,00€

407

ROBERT IGLESIAS TOJEIRO

***1064**

1.500,00 €

446

DANIEL TENREIRO MOREIRA

***5009**

807,25 €

505

JESÚS FREIRE LEMA

***2803**

1.135,66 €

549

MARÍA MANUELA FRAGUÍO MARTÍNEZ

***3558**

1.380,89 €

530

MARÍA LUZ LOURIDO ÁLVAREZ

***4722**

1.500,00 €

536

REBECA GÓMEZ PARDO

***6495**

1.500,00 €

539

MARÍA LUÍSA GARCÍA DOVAL

***6079**

517,63 €

557

JUAN VITTORIO BARRAVECHIA PRADO

***4759**

313,86 €

550

CARMEN GONZÁLEZ FARIÑA

***1683**

1.500,00 €

555

CRISTINA ISABEL MOSQUERA BARROSO

***1687**

574,02 €

559

LIZHU ZHU

***4293**

1.500,00 €

666

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ CANLE

***2962**

319,94 €

662

MARÍA CRUZ PEREIRO BECERRA

***9593**

1.500,00 €

692

GUILLERMO ALCARAZ GARCÍA

***9541**

138,80€
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EXP.

BENEFICIARIAS GRUPO II:

IMPORTE
XUSTIFICADO

370

VILADEVAL LAR S.L.

B15815574

709,73 €

693

RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL S.L.

***8307**

1.500,00 €

609

MARÍA JOSÉ DAPENA DÍAZ

***4981**

2.000,00 €

548

ADRIÁN REY GUILLÉN

***8520**

2.000,00 €

341

MIGUEL PICADO FILGUEIRA

***1621**

1.500,00 €

411

ANA SALORIO ESTRADA

***0438**

700,53 €

452

JOSÉ LUÍS CARBALLO SIEIRO

***1875**

1.500,00 €

657

JOSÉ IVÁN FERNÁNDEZ PORTAS

***3908**

1.500,00 €

708

RAMIRO VARELA SANTOS

***5734**

375,51 €

346

ANA BELÉN BOUZA TESTA

***7796**

915,14€

527

MARIAM MARLENE DELGADO INTRIAGO

***2866**

1.500,00 €

538

SEGUNDO FONTAO GARCÍA

***5629**

1.500,00 €

EXP.
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DNI/CIF

BENEFICIARIAS GRUPO III:

DNI/CIF

IMPORTE
XUSTIFICADO

389

GEST DE RESTAURACIÓN RACOS SL

B15656465

3.000,00€

572

SERVITEC NOROESTE SL

B70234612

2.500,00 €

366

SHOES & BAGS 2020, S.L.

B70603907

2.500,00 €

367

JESÚS MIGUEL PRIETO BLANCO

***3405**

2.500,00 €

502

CAAMAÑO & CAMBÓN SL

B70276837

2.500,00 €

545

PROTOCLOUD S.L.

B70454913

2.177,08 €

409

FRANCINE DE SOUZA PEREIRA

***5435**

2.500,00 €

504

LUCIANO FRAGA LÓPEZ

***8559**

2.308,10 €

417

BORANXO S.L.

B70318001

2.500,00 €

420

ATLÁNTICO PERFORACIONES, S.L.

B70537022

2.500,00 €

372

DIESEL TEST CORUÑA, S.L.

B70546379

2.000,00 €

368

JOSÉ PABLO FRAGA SÁNCHEZ

***3780**

2.000,00 €

371

SANDRA MARÍA CRUZ CAMBÓN

***0594**

2.500,00 €

432

IVÁN PEDREIRA OTERO

***7755**

1.938,10 €

684

ANTONIO JOSÉ CAL PURRIÑOS

***2053**

2.000,00 €

LOTE 2.1.1 AMPLIACIÓN DE ORZAMENTO

IMPORTE XUSTIFICADO:

73.215,37 €
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Segundo.- Requirir ás seguintes persoas interesadas que teñen pendente acreditar algún aspecto do
cumprimento da súa condición de beneficiarias, para que no prazo de 10 días hábiles, a contar a partir do
día seguinte á notificación deste decreto, acrediten a condición sinalada. En caso contrario entenderase
que desisten da súa solicitude e que decaen dos dereitos correspondentes, nos termos recollidos no artigo
73.3 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

EXP.
350
374

DNI/CIF

IMPORTE

***9606**

1.500,00 €

***3687**

484,69 €

394

ISMAEL MARCOS CIVES

***2111**

253,92 €

435

ANDRÉS PREGO CASTELOS

***2691**

1.255,83 €

410

ERIKA CAMBRE CHANS

***0193**

1.500,00 €

500

ANTONIO CID CID

***1382**

1.500,00 €

***5795**

1.264,74 €

***5215**

1.170,00 €

537
665
EXP.

LORETO FERNÁNDEZ
GETINO RODRÍGUEZ
ANA SERANTES
SOMORROSTRO
INTERESADO GRUPO II

DNI/CIF

IMPORTE

574

JIAPAN YU

***8819**

2.500,00 €

689

GONSUAROPA S.L.

B15746449

1.500,00 €

EXP.
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INTERESADO GRUPO I
KARINA GISELA GAGO
VAIARELLI
JOSÉ RAMÓN BECERRA
ILLANES

INTERESADO GRUPO III

DNI/CIF

SITUACIÓN

Completar o cumprimento da base 4.2 de
requisitos para ser beneficiarias, de
conformidade co establecido no artigo 34.5 da
Lei 38/2003 xeral de subvencións.
Deben dispor dun prazo de 10 días laborais
dende o día seguinte ao da notificación desta
resolución, consonte ao artigo 73 da Lei
39/2015 de procedemento administrativo
común das administracións públicas.
En caso de non cumprir a condición no prazo
sinalado entenderase que desisten da súa
solicitude.

IMPORTE

485

GARCÍA ÍNSUA
ELECTRICIDAD S.L.

B15686587

2.500,00 €

421

VASIL TODOROV IVANOV

***4419**

2.500,00 €
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Terceiro.- Denegar a axuda ou entender que desisten da súa solicitude ás persoas relacionadas na
seguinte táboa, polos motivos que se detallan en cada caso.
EXP.

INTERESADA GRUPO I

DNI/CIF

533

HÉCTOR ESTEBAN CERDEIRA CORTÉS

***8857**

566

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

***9272**

651

XURXO FERNÁNDEZ GARCÍA

***465**

412

FRANCISCO AMIL SERANTES

***9257**

445

CARLOS ANTONIO CAYADO GARCÍA

***8065**

556

JOSÉ ANTONIO OCHOA IRIGOYEN

***3375**

573

EYNER FRANCISCO BALTODANO
BARAHONA

***1591**

691

JESÚS VARELA ARIAS

***4618**

695

IVÁN NOÉ ALCARAZ DÍAZ

***0181**

EXP.

INTERESADA GRUPO II

DNI/CIF

541

FRANCISCO JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ

***0956**

655

MARÍA JESÚS CARREIRA LÓPEZ

***1096**

650

PABLO SUÁREZ FAGÚNDEZ

***7873**

459

JESÚS MARIO MIÑO LÓPEZ

***3609**

690

MANUEL SANJUAN CORTIZAS

***3379**
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EXP.
509

INTERESADA GRUPO III
ADAMA GUEYE NDOYE

DNI/CIF
***4348**

MOTIVO
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación, os seus gastos
non encaixan cos conceptos subvencionables
(base reguladora 7ª)
Os seus gastos non encaixan cos conceptos
subvencionables (base reguladora 7ª)
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
Desiste da súa solicitude por non poder cumprir
coa obriga da base reguladora 14.2
Documentación de xustificación incompleta e
presentada fóra do prazo dado no requirimento
de emenda.
Non acredita correctamente gastos dentro dos
conceptos subvencionables (base reguladora 7ª)
MOTIVO
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
Non acredita correctamente gastos dentro dos
conceptos subvencionables (base reguladora 7ª)
Desiste da súa solicitude. Non presentou
documentación de xustificación da axuda
MOTIVO
Non aportou xustificantes correctos das
facturas presentadas para a xustificación da
axudada nin proba do cartel anunciador da
axuda pública

Cuarto.- Publicar esta resolución no taboleiro da sede electrónica municipal (sede.sada.gal) e na páxina
web municipal e cumprir así os efectos da notificación colectiva de todas as persoas e entidades
interesadas, de acordo co artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas e consonte ao establecido no punto 11 das bases
reguladoras.
Quinto.- Ordenar á Tesouraría municipal o pagamento das axudas aprobadas.
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Sexto.- Contra esta resolución establécese o seguinte réxime de recursos:
-Os apartados primeiro e terceiro son definitivos en vía administrativa, polo que as persoas ás que se
refiren poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición perante o órgano que a ditou,
no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción desta notificación, ou ben interpoñer
directamente recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do contencioso-administrativo de A
Coruña, durante o prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de recepción desta
notificación. En caso de interpoñer o recurso de reposición potestativo, non poderá interpoñerse recurso
contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación
por silencio, transcorrido un mes desde a súa interposición sen resolución expresa. Non obstante, as
interesadas poderán exercitar calquera outro recurso que estimen pertinente.
- O apartado segundo é un acto de trámite, polo que non cabe recurso ningún. Non obstante, as persoas
citadas
poderán interpor calquera que estimen pertinente na súa defensa e dereito.”
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O que traslado a vostede para o seu coñecemento e efectos procedentes.
Sada, venres 19 de novembro de 2021.- A Secretaria que asina á marxe.
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