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MODIFICACIÓN DA PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA XUNTA DIRECTIVA  

Dna. Teresa María Oujo Reino, maior de idade, con DNI número 32.815.913-L, como secretaria da asociación  Grupo de 

Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ártabro Norte, con NIF número G-70.454.657, e domicilio social na Casa do 

pescador de Miño, rúa do Curro nº 33, código postal 15630, Miño, provincia de A Coruña, en virtude das competencias 

que teño atribuídas en virtude do artigo 22 dos Estatutos da mesma, 

 

CERTIFICO QUE, 

Que segundo se recolle na acta da reunión de Xunta Directiva extraordinaria e urxente, celebrada o día 5 de xullo de 

2021 na Casa do Pescador do Concello de Miño, en relación ao punto da orde do día. “Devolución da proposta definitiva 

de concesión de axudas da Xunta Directiva da primeira fase de adxudicación de axudas da convocatoria 2021 polo 

Servizo de Desenvolvemento das Zonas de Pesca (Consellería do Mar)”, os membros da Xunta Directiva (estando 

presentes ou representados nove representantes dos trece que conforman a Xunta Directiva) acordaron o seguinte en 

relación á proposta de resolución: 

1. En aplicación ao estipulado no artigo 24 da “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local 

participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento 

sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as 

correspondentes ao ano 2019”, a Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Norte elevou á Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Pesqueiro a proposta de resolución definitiva de concesión de axudas na primeira fase de 

adxudicación de axudas da convocatoria 2020 o día 14 de abril de 2021.  

2. O día 1 de xullo de 2021 o Servizo de desenvolvemento das zonas de pesca (Consellería do Mar) procede á 

devolución da proposta de resolución de Xunta Directiva, tendo en conta o artigo 25.3 da Orde de Axudas, motivado 

en non estar conformes coas propostas acordadas desta directiva en oito dos proxectos produtivos propostos. Por 

tal motivo a Xunta Directiva, tomando como referencia o informe da xerencia deste Grupo elaborado para tal fin, 

acorda o seguinte, en relación aos seguintes expedientes de carácter produtivo: 

- GALP2-167 “Remolque para aparellos da embarcación”. Eliminar da proposta de resolución definitiva este 

expediente, atendendo dita modificación para non causar prexuízo aos demais solicitantes e evitar retrasos nas 

resolucións de concesión de axuda por parte da Consellería do Mar, xa que se consideran que estas operacións 

non poden ser financiadas polo FEMP a través da prioridade 4. 

- GALP2-171 “Remolque para aparellos da embaracación”. Eliminar da proposta de resolución definitiva este 

expediente, atendendo dita modificación para non causar prexuízo aos demais solicitantes e evitar retrasos nas 

resolucións de concesión de axuda por parte da Consellería do Mar, xa que se consideran que estas operacións 

non poden ser financiadas polo FEMP a través da prioridade 4. 

- GALP2-192 “Vacalouras&Amar o Mar”. Minorar deste proxecto 983,47 euros do importe subvencionable, 

correspondente á instalación electricidade e fontanería no posto do mercado de Pontedeume, por non estar a 

resolución de adxudicación do posto formalizada en documento administrativo. Axústase a proposta aos 

conceptos que non precisan dispoñibilidade do inmoble. 
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- GALP2-197 “Posto no mercado municipal”. Manter a concesión da axuda nos termos establecidos na reunión 

de Xunta Directiva do 14 de abril de 2021 unha vez revisado o informe elaborado pola xerencia deste Grupo e a 

documentación aportada polo solicitante de axuda. 

- GALP2-195 “Prior Natura”.  Eliminar da proposta de resolución definitiva este expediente,  por non cumprir a 

entidade solicitante o requisito establecido no artigo 6 apartado c) da Orde de Axudas do 21 de decembro. 

- GALP2-201 “Pensión de una estrella El Balcón del Eume”.   Eliminar da proposta de resolución definitiva 

este expediente por superar os importes máximos que recolle a EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte para o 

obxectivo concreto en que se encadra o proxecto: (obxectivo 2, Creación de emprego e oportunidades 

económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades 

económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo 

a formación, a innovación e o fomento do emprego). 

- GALP2-202 “Empresa de deseño desarrollo de produto e contidos dixitais”. Eliminar da proposta de 

resolución definitiva este expediente.  A entidade solicitante non cumpre o requisito establecido no artigo 6 

apartado a) da Orde de Axudas do 21 de decembro. 

- GALP2-183 “Tés de Galicia con algas galegas”. Manter a concesión da axuda nos termos establecidos na 

reunión de Xunta Directiva do 14 de abril de 2021 unha vez revisado o informe elaborado pola xerencia deste 

Grupo e a documentación aportada polo solicitante de axuda. Condicionado á presentación do certificado 

positivo da AEAT a 14 de abril de 2021. 

 

3. Realizadas as correccións oportunas, a Xunta Directiva eleva a público unha nova proposta de resolución definitiva 

de proxectos produtivos da 1ª fase de adxudicación de axudas, Convocatoria 2021, tendo en conta as correccións 

realizadas nos expedientes produtivos anteriormente mencionados , que será trasladada á Consellería do Mar para 

a súa aprobación definitiva.  

 

4. Esta nova proposta de resolución definitiva de Xunta Directiva para proxectos produtivos da 1ª fase de adxudicación 

de axudas, Convocatoria 2021, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto, estando suxeita á 

dispoñibilidade orzamentaria de crédito para proxectos produtivos nesta convocatoria 2021. 

 
E  para que conste, aos efectos oportunos 

 

Miño, 5 de xullo de 2021  

               Visto e prace 

           

                    

Asdo.: José Manuel Fernández Lage     Asdo.: Teresa María Oujo Reino 
Presidente                     Secretaria 
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