D. Santiago Cruz Martínez titular do DNI número 32.244.493-V, como Secretario da
Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa
Sostible con domicilio social no Curro da Praza, 1 (15.250 – Muros) e CIF número G70196225.
CERTIFICA:
1º Que na reunión da Xunta Directiva celebrada na data 6 de outubro de 2021, con
quórum de 12 asistentes dos 25 membros da Xunta Directiva , en segunda convocatoria,
adoptáronse os seguintes acordos relativo ao punto 2 da orde do día:
PUNTO 2.- Selección dos proxectos prioritarios para a execución da EDLP do
Grupo entre os presentados á data do 17 de setembro de 2021 e elaboración
da proposta de resolución provisional para elevar á Consellería do Mar,
segundo a Orde do 3 de Agosto de 2021
1. A Xunta Directiva do Galp Costa Sostible seleccionou provisionalmente os
proxectos que considerou prioritarios para a execución da súa EDLP, de
conformidade cos criterios establecidos nesta e no estipulado na “Orde de axudas

do 3 de agosto de 2021 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 da Pesca 2014-2020, e se
convocan as correspondentes ao ano 2021”.
2. Todos os membros presentes da Xunta Directiva asinaron antes do comezo da
avaliación dos proxectos a declaración de ausencia de conflito de intereses e
ausentáronse da mesma, no momento da votación do proxecto, no caso da súa
implicación dos mesmos.
3. A Xunta Directiva validou a proposta técnica da resolución das axudas quedando
supeditada a inclusión do expediente Gal4-115 Feira Náutica do Freixo en Outes
á emenda do requirimento de documentación remitido polo Grupo na data do
vinte e catro de setembro, así como os importes de gasto subvencionable e
importe subvencionado, e ó resultado do informe
revisada a documentación aportada

de viabilidade unha vez

4. A Xunta Directiva acorda publicar a presente proposta de resolución provisional
no taboleiro de anuncios do GALP e na páxina web https://galp.xunta.gal/ sen
incluír datos dos solicitantes, soamente nome, CIF e código do proxecto, coa
advertencia de que esta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes
propostos e outorgando un prazo de alegación de 5 días hábiles dende a súa
data de publicación.
5. A publicación da proposta de resolución provisional contén os seguintes
documentos anexos:
a. Anexo I. Proposta provisional Xunta Directiva aprobación produtivos e
non produtivos convocatoria agosto 2021.

E para que conste, aos efectos pertinentes asino o presente certificado co Visto e Prace
do Presidente en Muros a 6 de outubro de 2021.
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