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ASUNTO:  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓNS  AO  ABEIRO  DA CONVOCATORIA DE  AXUDAS  A TRAVÉS  DE
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DOS/AS ALUMNOS/AS-TRABALLADORES/AS
DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO "RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO NO RURAL"

EXPEDIENTE:  2019/G003/000392 

PRIMEIRO.- Por medio da Resolución asinada polo xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria
na  Coruña,  con  data  18/09/2018  (RE no  Concello  de  Abegondo número  4049 do  19/09/2018)  outórgase  unha
subvención ao abeiro da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 4 de maio de 2018  (DOG núm.
97 do mércores, 23 de maio de 2018), co fin de  desenvolver o proxecto de obradoiro dual de emprego “Reserva de
biosfera: emprego no rural” (Expediente número 15/0025/2018), da que tamén son beneficiarios, xunto co Concello
de Abegondo, promotor e representante da Agrupación constituída, os Concellos de  Betanzos, Bergondo, Carral,
Coirós, Oza-Cesuras e Paderne.

As accións inherentes ao antedito obradoiro dual de emprego iniciáronse o día 19/10/2018, data na que comezaron a
traballar tanto os/as alumnos/as-traballadores/as como o persoal directivo, docente e administrativo de apoio deste
programa mixto. A data prevista de finalización é o 19/07/2019.

SEGUNDO.- De acordo coa devandita Resolución do 18/09/2018 do xefe territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria na Coruña (R.E  número 4049 do 19/09/2018) e o seu Anexo e segundo se desprende  da
Resolución  complementaria  25_2018  de  concesión  de  subvencións  asinada  polo  xefe  terrritorial  con  data  do
11/06/2019 (R.E en TEDEC número 20190000002191 do 14_06_2019), o Concello de Abegondo é beneficiario dunha
subvención, se  é o caso, para incentivos á contratación laboral, cunha cantidade global máxima de  13.500,00 €
euros,  que posibilitará  outorgar  ás  empresas  e/ou  entidades incentivos de  ata  9  contratos,  cun  importe  de
concesión de  1.500,00  euros por  contratación realizada para  un período mínimo de 3  meses a  xornada
completa.

TERCEIRO.-  Coa dita fin, por medio do decreto da alcadía número 313 do 17/06/2019 aprobáronse as  bases
reguladoras para a  convocatoria  de axudas a través de incentivos  á  contratación temporal  por  conta allea  do
alumnado-traballador do antedito obradoiro dual de emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural” do Concello de
Abegondo. Aquelas foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) núm. 118, do martes, 25 de xuño de
2019.

CUARTO.-  Unha vez rematado o prazo para a solicitude de axudas sinanado no apartado 1. da base sexta, as
solicitudes presentadas foron as seguintes: 

Rexistro
de
entrada

Data  da
solicitude 

Empresa/entidade CIF/NIF Actividade /CNAE /Epigrafe IAE...  Nº de
contratacións

comprometidas 

R.E 2477 26/06/2019 Andrés  Seoane
Villaverde

763***** Epígrafe.  IAE:  912  (forestal),  epígrafe  IAE:
461 Outras actividades 

2

R.E 2505 27/06/2019 Orballo
innovaciones
forestales S.L

*703****3 Produción e comercialización de infusións, te e
especias  /Actividades agrícolas  e  forestais  en
xeral, comercialización produtos agríc.e forest.

1

R.E 2507 27/06/2019 Lúpulo  tecnología
de Galicia, S.C.G

*701****5 Agrícultura,  cultivo  de  lúpulo.Epígrafes  IAE:
B01 (activ agrícola e 911, servizos agrícolas e
gandeiros

1

R.E 2521 27/06/2019 José  Felipe  Patiño
Muiño  (Maderas
Patiño )

327***** Comercio  mayorista  de  madeira  /epígrafes
IAE:  617.1; 0220, explotación  de madeira 

1
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R.E 2552 01/07/2019 Finca Piadela S.L *156****7 Cultivos, producións e comercialización  de  
produtos agrícolas ( frutais, plantas, horta..)

1

R.E 2795 15/07/2019 Alberto  López
Fariña

468****3* Actividades  de  xardinaría  e  agroforestais  en
xeral

1

R.E 2809 16/07/2019 Pablo  Alfonso
Gómez Fariña

469****3* Agricultura 1

R.E 2813 16/07/2019 Flores Dans S.L *702****0 612.2 Venda ao por maior de flor; floristería 2

QUINTO.- Consta no expediente o informe-proposta asinado polo axente de emprego e desenvolvemento local
(AEDL) do Concello de Abegondo, con data do 17/07/2019 e o informe sobre fiscalización dos gastos asinado
pola interventora municipal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación máis destacada sobre este asunto é a seguinte: 
—  A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (BOE núm. 80 do 3 de abril de 1985)
— A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas (BOE núm.
236 do venres 2 de outubro de 2015)
— A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236 do venres 2 de outubro de
2015)
— A Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (DOG núm. 149 do 5 de agosto de 1997)
— A Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, do 18.11.2003)
— O Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións 
— A Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia (DOG núm.121 do 25 de xuño de 2007)
—Decreto  11/2009,  do  8  de  xaneiro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  da  Lei  9/2007,  do  13  de  xuño  de
subvencións de Galicia (DOG núm. 20 do 29  de xaneiro de 2009)
— A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local ( BOE núm. 312
do luns, 30 de decembro de 2013 
—  A Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de
decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local (DOG núm. 102, do venres, 30 de maio de
2014) e concretamente no previsto no artigo  3.3 d).
—A Lei 6/2018, do 3 de xullo, dos orzamentos xerais do estado para o ano 2018 (BOE núm. 161 do mércores, 4 de
xullo de 2018)
— A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (BOE núm.89 do venres, 13 de abril de
2007)
— A Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia (DOG núm. 82, do luns, 4 de maio de 2015)
— O Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
Traballadores ( BOE do 29 de marzo de 1995)
—A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos (BOE núm. 150 do 23 de xuño de
2007)
— O Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na
Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes ( DOG núm. 241, do venres, 17 de decembro de 2010)
— A Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e
se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG núm. 97 do mércores, 23 de maio de 2018)
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—  As bases para a convocatoria  de axudas a través de incentivos á  contratación temporal  por  conta allea do
alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural” (BOP núm. 118, do
martes, 25 de xuño de 2018)

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- O artigo 15.2 da orde de convocatoria do 4 de maio de 2018, que regula os incentivos á contratación
sinala que “O obxecto dos incentivos á contratación é promover a inserción laboral das persoas participantes dos
obradoiros duais  de emprego.  No caso de que as entidades promotoras soliciten subvención para incentivos á
contratación deberán publicar unha convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por
conta allea das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego, dirixido a empresas do ámbito da
formación impartida polos obradoiros duais de emprego.  Na tramitación dos expedientes de concesión dos
incentivos as entidades locais deberán ter en conta o réxime de axuda de minimis,  nos termos establecidos no
Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e
108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro de
2013). No anexo V achégase un modelo orientativo de convocatoria. “

Tal e como ser recolle no artigo 15.3 “A contratación laboral terá unha duración dun mínimo de 3 meses a
xornada completa, e deberá comezar con carácter xeral nos quince días seguintes á finalización do obradoiro dual
de emprego, polo que a publicación da convocatoria deberá ser realizada con suficiente antelación. “

O  artigo 15.1 da Orde do 4 de maio de 2018 establece que “O número máximo de incentivos estará limitado ao
número de persoas para as que se presente un compromiso de solicitude por parte de empresas do ámbito das
materias impartidas e do ámbito territorial do obradoiro dual de emprego. “

SEGUNDA.- O Artigo 34 da antedita orde regula  “Subvención para incentivos á contratación” e dispón que “No
caso de que a entidade promotora achegue compromisos de contratación en empresas que cumpran os requisitos do
capítulo IV da presente orde, a Consellería de Economía, Emprego e Industria subvencionará un  importe fixo de
1.500 € por cada traballador/a, correspondente ao contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.

O Concello de Abegondo presentou coa solicitude ata 9 compromisos de contratación, que son os que se teñen en
conta nas Resolucións indicadas nos antecedentes primeiro e segundo. Por iso, o Concello de Abegondo aprobou
unha convocatoria de 9 incentivos ou axudas á contratación de alumnos/as-traballadores do devandito obradoiro dual
de emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural”,  na que puideron participar as empresas ou entidades  cuxa
actividade estea directamente relacionada coa formación impartida en calquera das especialidades deste programa
mixto  e que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo
radicados no ámbito territorial dos talleres duais de emprego (Concellos de Abegondo, Betanzos, Bergondo, Carral,
Coirós, Oza-Cesuras e Paderne).

TERCEIRA.- As bases reguladoras para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal
por conta allea do alumnado-traballador do devandito obradoiro dual de emprego “Reserva de biosfera: emprego no
rural”, aprobadas por medio do decreto da alcadía número 313 do 17/06/2019 (BOP núm. 118, do martes, 25 de xuño
de 2019), teñen en conta e incorporan as anteditas consideracións. 
Deste xeito, na  base segunda, sobre  “Finalidade e duración dos incentivos á contratación por conta allea”,
disponse o seguinte: 

“  2.1. Os incentivos á contratación temporal  por conta allea teñen por finalidade promover a inserción laboral  e
facilitar a empregabilidade e a ocupabilidade das persoas participantes no obradoiro dual de emprego “Reserva de
biosfera: emprego no rural”, financiado a través da convocatoria 2018 de axudas e subvencións a obradoiros duais
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de emprego, pola Dirección Xeral  de Orientación e Promoción Laboral,  pertencente á Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Concretamente,  os  incentivos  diríxense  á  contratación  dos/as  alumnos/as-traballadores  de  calquera  das  dúas
especialidades que son:

– “Fruticultura” (AGAF0108).
– “Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría” (AGAO0108).
2.2.  As contratacións temporais que se beneficien desta convocatoria terán unha duración mínima de 3 meses,
deberán reunir os requisitos establecidos nas presentes bases e deberán comezar, con carácter xeral, nos quince
días seguintes á data de finalización do obradoiro dual de emprego, que será o día 18/07/2019.
2.3. A xornada da contratación temporal será a tempo completo.
2.4. As entidades beneficiarias seleccionarán ao alumnado-traballador obxecto de contratación en función do criterio
da orde de entrada das súas solicitudes no rexistro do Concello de Abegondo.
“
Por outra parte, na base cuarta, referída á “Contía dos incentivos” recóllese o seguinte: 
“4.1.Os contratos temporais incentivaranse cunha subvención fixa de 1.500 € por cada traballador/a, correspondente
ao contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.
4.2. O número máximo de contratos temporais a incentivar con cargo á presente convocatoria será de dous por
empresa ou entidade participante.
Inicialmente, concederase unicamente unha axuda ou incentivo a cada empresa ou entidade que reúna os requisitos
para poder ser  considerada entidade beneficiaria  dos incentivos á contratación,  aplicando o criterio  da orde de
entrada da solicitude no rexistro do Concello de Abegondo. Só no caso de que o número de solicitude de entidades
que reúnen os requisitos para ser beneficiarias dos incentivos ou axudas sexa menor que o número máximo de
contratacións incentivadas, e dicir 9, se podería conceder unha nova axuda ou incentivo para un segundo contrato
realizado pola entidade ou empresa. Neste caso, tamén se tería en conta a orde de entrada no rexistro da solicitude
realizada. “ […].

É dicir,  que foi necesario  establecer  un criterio para a concesión dos 9 incentivos previstos e para a posterior
selección por parte da/s entidade/s beneficiarias do alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego. Para ambas
as dúas situacións aplícase o criterio da orde de entrada das solicitudes no rexistro do Concello de Abegondo.

CUARTA.-  Tal  e  como consta no informe-proposta  asinado polo  axente de emprego e desenvolvemento local
(AEDL) do Concello de Abegondo do día 17/07/2019, as 8 empresas ou entidades que presentaron a solicitude
de  axuda  a  través  dos  incentivos  á  contratación,  cumpren  os  requisitos  e  condicións  para  poder  ser
entidades beneficiarias das axudas,  en particular os recollidos na base terceira (“Entidades beneficiarias dos
incentivos  á  contratación”).  Non  se  dan  ningunha  das  causas  de  exclusión  sinaladas  na  base  quinta  (“
Exclusións”).

Ademais, todas as solicitudes presentáronse dentro do prazo establecido e achegaron a documentacion necesaria
para a tramitación da solicitude, que é a sinalada na base sexta (“Solicitudes, documentación e prazos”).

QUINTA.-  Conforme se recolle  no antedito  informe-proposta que inclúe a proposta de resolución,  as empresas
solicitantes, propostas para seren beneficiarias das axudas a través dos incentivos á contratación, deberán asumir
as  obrigas  establecidas  na  base  décimo  terceira da  convocatoria,  que  regula  as  “Obrigas  das  entidades
beneficiarias”, co seguinte tenor literal: 

“As entidades beneficiarias dos incentivos ou axudas deberán cumprir as seguintes obrigas:

13.1. Incorporar á persoa nun posto de traballo directamente relacionado coa formación recibida no obradoiro dual de
emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural”
13.2. Realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante o tempo mínimo establecido nestas
bases, mantendo no seu cadro de persoal á persoa contratada polo período de duración do contrato obxecto de
subvención (3 meses) a xornada completa  (...).
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13.3. Xustificar ante o Concello de Abegondo o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización
da actividade, aportar a documentación requirida, e someterse ás actuacións de comprobación que poida efectuar o
Concello de Abegondo. Particularmente, no caso de ser así establecido na resolución de concesión, aportar copia
dos contratos de traballo obxecto de subvención, no prazo estipulado na antedita resolución de concesión.
13.4. Comunicar ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da
subvención,  así  como  dos  compromisos  e  obrigas  asumidas  e,  de  ser  o  caso,  a  obtención  concorrente  de
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o mesmo concepto que se subvenciona con este programa.
13.5. Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade
Autónoma, con anterioridade a se ditar a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da
subvención.
13.6.  Conservar  os  documentos  xustificativos  relativos  á  axuda,  incluídos  os  documentos  electrónicos,  mentres
poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.
13.7. As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de
emprego na forma regulamentariamente establecida,  axustarse ao disposto nas bases segunda e terceira desta
convocatoria e realizarse na categoría profesional correspondente en virtude da normativa laboral aplicable.
13.8.  Adoptar  as medidas adecuadas de difusión para dar  publicidade ao financiamento público das actuacións
subvencionadas polo Concello de Abegondo de conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e no artigo 31 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
“

Ademais, conforme o recollido na base duodécima sobre “Xustificación e pagamento” , as empresas ou entidades
beneficiarias das axudas deberán xustificar a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou
a súa concesión, condicionado á acreditación  nun prazo máximo de 1 mes dende o remate da contratación
subvencionada.

Será necesario  presentar en todo caso no antedito prazo a documentación recollida no apartado 12.1 e ter en todo
caso en conta o previsto nos apartados 12.2, 12.3 e 12.4.
Especialmente importante será achegar, conforme o recollido na base duodécima, apartado primeiro: 

“
a) Xustificación e solicitude de pagamento segundo o modelo do anexo VI

b) Declaración  complementaria  da  presentada  coa  solicitude,  do  conxunto  das  axudas  solicitadas,  tanto  as
aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións
públicas competentes ou outros entes públicos ou, no seu caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu
outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo III.

c) Copia  dos  contratos  de  traballo  obxecto  de  subvención,  que  acrediten  a  contratación  das  persoas
desempregadas  que  tiveran  participado  como  alumnos/as-traballadores/as  no  proxecto  de  obradoiro  dual  de
emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural”, no período comprendido entre as seguintes datas:

Data de inicio: no período comprendido entre o 19/07/2019 e o 09/08/2019.

Data de finalización:  como mínimo, o contrato deberá finalizar  no período comprendido entre  o 18/10/2019 e o
08/11/2019, dependendo da data de inicio 

d) Documentación acreditativa da alta da/s nova/s persoa/as traballadora/as no réxime xeral da Seguridade
Social e das cotizacións realizadas á Seguridade Social por parte da empresa ou entidade na que se fixo a
contratación, comprensiva do período de duración da contratación (boletíns de cotización á Seguridade Social ou
Informe de vida laboral do código da conta de cotización específica da empresa ou entidade). “
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SEXTA.- A contía dos incentivos será a sinalada anteriormente e recollida tamén no  apartado 1. da base cuarta
sobre “Contía dos incentivos”.

Tense especialmente en conta o establecido no apartado 2 desta base cuarta que establece que “  O número
máximo de contratos  temporais  a  incentivar  con  cargo  á  presente  convocatoria  será  de  dous por  empresa  ou
entidade participante. Inicialmente, concederase unicamente unha axuda ou incentivo a cada empresa ou entidade
que reúna os requisitos para poder ser considerada entidade beneficiaria dos incentivos á contratación, aplicando o
criterio da orde de entrada da solicitude no rexistro do Concello de Abegondo. Só no caso de que o número de
solicitude de entidades que reúnen os requisitos para ser beneficiarias dos incentivos ou axudas sexa menor que o
número máximo de contratacións incentivadas, e dicir 9, se podería conceder unha nova axuda ou incentivo para un
segundo contrato realizado pola entidade ou empresa. Neste caso, tamén se tería en conta a orde de entrada no
rexistro da solicitude realizada. “

O número de empresas ou entidades participantes é de 8, se ben dúas delas se comprometen a realizar ata dúas
contratacións.  Polo  tanto,  poderanse  conceder  todas  as  axudas  solicitadas  para  a  contratación  do/a  primeiro/a
traballador/a,  de  xeito  que  serán 8  as  empresas beneficiarias  dos incentivos e  9  o  total  de  contratacións
incentivadas (só unha das contratacións non poderá ser subvencionada).  A subvención será de 1.500,00 euros
por cada traballador/a contratado/a, correspondente ao contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.

SÉTIMA.- O informe-proposta ten presente o criterio establecido nas bases tanto para a concesión das subvencións
como para a posterior asignación dos/as alumnos/as-traballadores/as ás empresas ou entidades beneficiarias das
axudas, que non é outro que a orde de entrada das solicitudes no rexistro do Concello de Abegondo. 

Conforme o indicado no apartado segundo da base cuarta, ao ser inferior o número de número de empresas ou
entidades solicitantes que reúnen os requisitos para ser beneficiarias dos incentivos ou axudas, neste caso 8, que o
número máximo de contratacións incentivadas, e dicir 9, poderase conceder unha nova axuda ou incentivo para un
segundo contrato realizado pola entidade ou empresa. 

Neste convocatoria, procede conceder unha axuda para a primeira contratación que realice cada unha das empresas
solicitantes. En cambio, no que respecta á concesión dunha nova axuda ou incentivo para un segundo contrato
realizado por aquelas entidades ou empresas que o teñan solicitado, que son dúas, soamente unha delas recibirá a
axuda, neste caso a empresa Andrés Seoane Villaverde, con NIF: 76.351.290-F, en aplicación do criterio da orde
de entrada no rexistro da solicitude. 

Polo tanto, tendo en conta as características deste procedemento e que as subvencións ou axudas non se conceden
por concorrencia competitiva, senón que se concederán sempre que as posibles empresas ou entidades beneficiarias
presenten toda a documentación necesaria e en función do criterio  da orde de entrada das solicitudes,  cómpre
conceder as axudas do seguinte xeito: 

Rexistro
de
entrada

Data  da
solicitude 

Empresa/entidade CIF/NIF Actividade /CNAE /Epigrafe
IAE...

Contratacións
incentivadas 

Importe dos
incentivos 

R.E 2477 26/06/2019 Andrés  Seoane
Villaverde

763***** Epígrafe.  IAE:  912 (forestal),
epígrafe  IAE:  461  Outras
actividades 

2 3.000,00 €

R.E 2505 27/06/2019 Orballo
innovaciones
forestales S.L

*703****3 Produción  e  comercialización
de  infusións,  te  e  especias
/Actividad agrícolas e forestais
en  xeral,  comercialización  de
produtos agrícolase forestais

1 1.500,00 €
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R.E 2507 27/06/2019 Lúpulo  tecnología
de Galicia, S.C.G

*701****5 Produción  e  comercialización
de  infusións,  te  e  especias
/Actividades  agrícolas  e
forestais  en  xeral,
comercialización  de  produtos
agrícolas e forestais

1 1.500,00 €

R.E 2521 27/06/2019 José  Felipe  Patiño
Muiño  (Maderas
Patiño)

327***** Comercio  mayorista  de
madeira/epígrafes IAE:  617.1;
0220, explotación de madeira  

1 1.500,00 €

R.E 2552 01/07/2019 Finca Piadela S.L *156****7 Cultivos,  producións  e
comercialización  de  produtos
agrícolas  (  frutais,  plantas,
horta...)

1 1.500,00 €

R.E 2795 15/07/2019 Alberto  López
Fariña

468****3* Actividades  de  xardinaría  e
agroforestais en xeral

1 1.500,00 €

R.E 2809 16/07/2019 Pablo  Alfonso
Gómez Fariña

469****3* Agricultura 1 1.500,00 €

R.E 2813 16/07/2019 Flores Dans S.L *702****0 612.2 Venda ao por maior de
flor; floristería

1 1.500,00 €

En total son 8 as empresas que recibirán a subvención e 9 as contratacións incentivadas . Só no caso de
renuncia á axuda concedida por parte dalgunha empresa beneficiaria ou no caso de revogación da subvención, sería
posible conceder unha axudas ou subvención para unha segunda contratación á empresa Flores Dans S.L, con CIF
B-70232970.

OITAVA.- No que respecta á selección ou asignación concreta dos/as alumnos/as-traballadores/as a cada unha
das empresas beneficiarias das axudas, tal e como se indica na proposta de resolución, debe considerarse: 

1º).  Por  unha  banda,  o  sinalado  con  anterioridade  respecto  ao  criterio  fixado  para  a  selección  do  alumnado-
traballador e especialmente o indicado na consideración terceira, que se refería ao contido da  base segunda, cuxo
apartado cuarto establece: 

“2.4. As entidades beneficiarias seleccionarán ao alumnado-traballador obxecto de contratación en función do criterio
da orde de entrada das súas solicitudes no rexistro do Concello de Abegondo.”

2º) A aplicación do mesmo criterio no caso de que se conceda unha nova axuda ou incentivo para un segundo
contrato, tal e como se recolle no apartado 2 da base cuarta. Ao tratarse dunha nova axuda, a empresa beneficiaria,
debería seleccionar un segundo traballador unicamente cando xa estean seleccionadas as persoas traballadoras por
parte das restantes empresas ou entidades beneficiarias e por ela mesma en primeira instancia (todas as empresas
que son beneficiarias  da axuda para a contratación de cando menos 1 traballador/a).

3º)  O  establecido  na  base  terceira (“Entidades  beneficiarias  dos  incentivos  á  contratación”),  que  no  seu
apartado primeiro establece o seguinte: 

“3.1. Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas empregadoras e as empresas,
calquera  que  sexa  a  forma  xurídica  que  adopten,  incluídas  as  persoas  autónomas,  as  sociedades  civís  e  as
comunidades  de  bens,  aínda  que  carezan  de  personalidade  xurídica,  cuxa  actividade  estea  directamente
relacionada  coa  formación  impartida  nos  talleres  duais  de  emprego,  e  que  contraten  traballadoras  ou
traballadores por conta allea para prestar servizos en  centros de traballo radicados no ámbito territorial dos
talleres duais de emprego (...) “. 
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E dicir,  será fundamental  que a actividade da  empresa ou entidade estea  directamente  relacionada coas
especialidades e módulos formativos impartidos no obradoiro dual de emprego que foron: 
– “Actividades  auxiliares  en  viveiros,  xardíns  e  centros  de  xardinaría”  (AGAO0108).  Esta  especialidade
complementouse  coa  formación  que  recibiron  os/as  10  alumnos-traballadores/as  en  determinados  módulos
formativos da especialidade  “Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes” (Código AGAR0309) e
máis  concretamente  no  módulo  de  “Operacións  auxiliares  en  tratamentos  silvícolas  (MF1294_1)  e  módulo  de
prácticas.
Esta especialidade e formación complementaria está vinculada a ocupacións ou postos de traballo relacionados
como poden ser: peón agrícola, peón de xardinaría, peón de viveiro ou peón de centros de xardinaría e tamén para
desenvolver  ocupacións ou postos de traballos como ser: peón forestal, peón de explotacións forestais ou peón en
empresas de tratamentos silvícolas.

–“Fruticultura” (AGAF0108), formación recibida por outros/as 10 alumnos-traballadores/as

Esta especialidade está vinculada a ocupacións ou postos de traballo relacionados como poden ser: traballador/a
agrícola da vide, viticultor, enxertador/a e/ou podador/a ou traballador/a agrícola de árbores froiteiras, en xeral. 

Polo  tanto,  ademais  da  actividade  da  empresa,  tamèn se  debe  ter  en  conta  a  ocupación  concreta  a  as
características específicas ou descrición do posto de traballo a desenvolver pola persoa traballadora . Nese
sentido,  a empresa deberá definir,  describir  ou concretar  as características do posto  de traballo.  Deste xeito,  o
Concello poderá facilitar os curriculums das persoas traballadoras dunha ou doutra especialidade.

E por iso, que, tal e como se propón no informe-proposta asinado polo axente de emprego e desenvolvemento local
(AEDL) do Concello de Abegondo, con data do 17/07/2019, unha vez notificada a concesión da subvención : 

1º) O Concello de Abegondo facilitará ás empresas beneficiarias das axudas os curriculums daqueles/as alumnos/as-
traballadores/as  que o solicitaran e  autorizaran  previamente  e  que recibiran  formación nunha especialidade (ou
módulos formativos) relacionada coa actividade da empresa beneficiaria e coas funcións concretas da ocupación ou
do posto de traballo a desempeñar pola persoa traballadora.

En todo caso, o Concello achegará unicamente os curriculums de todos/as os alumnos/as-traballadores/as que o
solicitaron dunha das dúas especialidades (a que mellor se axuste ao perfil), e dicir, un máximo de 10.

2º) Dentro de cada cupo ou grupo de alumnos-traballadores segundo a especialidade, a empresa que, conforme ao
criterio da orde de entrada no rexistro do Concello  de Abegondo, lle  corresponda seleccionar en primeiro lugar,
deberá  seleccionar,  no  prazo  que  se  lle  conceda,  cando  menos  a  unha  persoa  (alumno/a-traballador/a)
comprometéndose á súa contratación.  Ademais,  deberá indicar unha orde de prioridade, para o caso de que
seleccione a varias persoas e non sexa posible contratar a persoa indicada en primeiro ou anterior lugar. 

3º) Do mesmo xeito se actuará no caso das outras empresas ou entidades beneficiarias ás que lles corresponde
seleccionar as persoas traballadoras no seguinte lugar segundo a orde establecida en función do criterio da orde de
entrada da súa solicitude no rexistro, e así sucesivamente. 

Coa notificación da Resolución de concesión da axudas ou incentivos á contratación,  cada empresa ou entidade
beneficiaria coñecerá en que lugar lle corresponde seleccionar a/as persoa/as traballadora/as e de cal das
dúas especialidades.  Posteriormente, o Concello enviaralle á empresa ou entidade os curriculums dos/as alumnos-
traballadores/as dispoñibles.
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Soamente no caso de que, en último término, non houbera ningún traballador/a que se adecuara ao perfil requirido,
se  achegarían,  excepcionalmente,  os  curriculums  dos/as  alumnos/as-traballadores  dispoñibles  da  outra
especialidade.

En todo caso, a empresa ou entidade beneficiaria, unha vez seleccionado/a o/a traballador/a e comunicada a orde da
selección da/s persoa/as traballadores/as, asume o compromiso da súa contratación, tendo en conta que a data
de inicio do contrato axustarase necesariamente ao período comprendido entre o 19/07/2019 e o 09/08/2019.

A empresa  que  ten  concedidas  axudas  para  2  contratacións,  correspóndelle  seleccionar  a  un/unha  segundo/a
alumno/a-traballador/a dunha especialidade determinada, unha vez que seleccionen as outras empresa beneficiarias
ás  que  se  lle  asignarán  alumnos/as-traballadores/as  da  mesma  especialidade,  con  independencia  da  orde  de
entradas das súas solicitudes. 

Non obstante, terase en consideración a orde de prioridade indicada no momento de realizar a selección da primeira
persoa traballadora

Neste caso, tamén se tería en conta a orde de entrada no rexistro da solicitude realizada.

Logo de ver canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable
polo  que  procede a súa  aprobación  polo  alcalde,  de  acordo  co  artigo  61.1  da Lei  5/1997,  do  22 de  xullo,  de
Administración Local de Galicia, en concordancia co artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local. E polo que RESOLVO: 

PRIMEIRO.-   Conceder, de acordo co informe-proposta  asinado polo axente de emprego e desenvolvemento
local  (AEDL) do Concello  de Abegondo con data  do  17/07/2019  e  que  ten presente  o  disposto  nas bases  de
convocatoria de axudas a través dos incentivos á contratación temporal do alumnado-traballador do obradoiro dual de
emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural”, as seguintes subvencións ou axudas ás empresas que se
relacionan: 

Rexistro
de
entrada

Data  da
solicitude 

Empresa/entidade CIF/NIF Actvidade  /CNAE /Epigrafe
IAE...

Contratacións
incentivadas 

Importe dos
incentivos 

R.E 2477 26/06/2019 Andrés  Seoane
Villaverde

763***** Epígrafe.  IAE:  912 (forestal),
epígrafe  IAE:  461  Outras
actividades 

2 3.000,00 €

R.E 2505 27/06/2019 Orballo
innovaciones
forestales S.L

*703****3 Produción  e  comercialización
de  infusións,  te  e  especias
/Activid  agrícolas  e  forestais
en xeral, comercializ produtos
agríc.e forest.

1 1.500,00 €

R.E 2507 27/06/2019 Lúpulo  tecnología
de Galicia, S.C.G

*701****5 Agrícultura, cultivo de lúpulo

Epígrafes  IAE:  B01
(actividade  agrícola  e  911,
servizos  agrícolas  e
gandeiros )

1 1.500,00 €

R.E 2521 27/06/2019 José  Felipe  Patiño
Muiño  (Maderas
Patiño)

327***** Comercio  mayorista  de
madeira  /Epígrafes  IAE:
617.1; 0220, Exp. de madeira 

1 1.500,00 €
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R.E 2552 01/07/2019 Finca Piadela S.L *156****7 Cultivos, produción e 
comercializac.  de produtos 
agrícolas ( frutais, plantas...)

1 1.500,00 €

R.E 2795 15/07/2019 Alberto  López
Fariña

468****3* Actividades  de  xardinaría  e
agroforestais en xeral

1 1.500,00 €

R.E 2809 16/07/2019 Pablo  Alfonso
Gómez Fariña

469****3* Agricultura 1 1.500,00 €

R.E 2813 16/07/2019 Flores Dans S.L *702****0 612.2 Venda ao por maior de
flor; floristería

1 1.500,00 €

TOTAL CONTRATACIÓNS
INCENTIVADAS 

9 IMPORTE TOTAL:
13.500, 00 €

Deste xeito, distribúese a cantidade global máxima de 13.500,00 € da que é beneficiario o Concello de Abegondo,
logo da subvención concedida a través da Resolución do 18/09/2018 do xefe territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria na Coruña (R.E  número 4049 do 19/09/2018) e o seu Anexo e segundo se desprende  da
Resolución  complementaria  25_2018  de  concesión  de  subvencións  asinada  polo  xefe  terrritorial  con  data  do
11/06/2019 (R.E en TEDEC número 20190000002191 do 14_06_2019). O Concello, conforme o indicado no anterior
cadro,  outórgalles ás empresas relacionadas incentivos para realizar os 9 contratos, cun importe de concesión de
1.500,00 euros por contratación realizada para un período mínimo de 3 meses a xornada completa.
SEGUNDO.-  Que a asignación dos/as alumnos/as-traballadores/as ás empresas ou entidades beneficiarias das
axudas se realice de acordo co disposto no informe-proposta, que, en consonancia coas bases da convocatoria, tivo
en todo momento presente que a selección definitiva das persoas traballadoras por parte das empresas se realizaría
en función do criterio da orde de entrada das súas solicitudes no rexistro do Concello de Abegondo.

E polo que, de acordo co indicado no devandito informe- proposta, fíxase a seguinte  orde de prelación para a
selección de persoas traballadoras que participaron como alumnos/as-traballadores/as das dúas especialidades do
obradoiro de emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural” (Expediente 15/0025/2018): 

A)  EMPRESAS  OU  ENTIDADES  QUE  SELECCIONARÁN  ALUMNOS/AS-TRABALLADORES/AS  DA
ESPECIALIDADE DE “ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA”

ORDE Rexistro
de
entrada

Data  da
solicitude 

Empresa/entidade CIF/NIF Actvidade  /CNAE
/Epigrafe IAE...

Contratacións 

incentivadas 

1º R.E
2477

26/06/2019 Andrés  Seoane
Villaverde

763***** Epígrafe.  IAE:  912
(forestal), epígrafe IAE:
461 Outras actividades  

Primeira das dúas contratacións
incentivadas

2º R.E
2521

27/06/2019 José  Felipe  Patiño
Muiño  (Maderas
Patiño)

327***** Comercio  mayorista  de
madeira /epígrafes IAE:
617.1;0220,explotación
de madeira 

Primeira e única contratación
incentivada

3º R.E
2809

16/07/2019 Pablo  Alfonso
Gómez Fariña

469****3* Agricultura Primeira e única contratación
incentivada
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4º R.E
2813

16/07/2019 Flores Dans S.L *702****0 612.2  Venda  ao  por
maior de flor; floristería

Primeira e única contratación
incentivada

5º R.E
2477

26/06/2019 Andrés  Seoane
Villaverde

763***** Epígrafe.  IAE:  912
(forestal), epígrafe IAE:
461 Outras actividades 

Segunda das dúas contratacións
incentivadas 

B)  EMPRESAS  OU  ENTIDADES  QUE  SELECCIONARÁN  ALUMNOS/AS-TRABALLADORES/AS  DA
ESPECIALIDADE DE “FRUTICULTURA”

ORDE Rexistro
de
entrada

Data  da
solicitude 

Empresa/entidade CIF/NIF Actvidade  /CNAE
/Epigrafe IAE...

Contratacións 

incentivadas 

1º R.E
2505 

27/06/2019 Orballo
innovaciones
forestales S.L

*703****3 Produción e comercializ
de  infusións,  te  e
especias  /Actividades
agrícolas  e  forestais  en
xeral;  comercialización
de produtos  agrícolas  e
forestais

Primeira e única contratación
incentivada

2º R.E
2507

27/06/2019 Lúpulo  tecnología
de Galicia, S.C.G

*701****5 Agrícultura,  cultivo  de
lúpulo  /Epígrafes  IAE:
B01 (actividade agrícola
e 911, servizos agrícolas
e gandeiros )

Primeira e única contratación
incentivada

3º R.E
2552

01/07/2019 Finca Piadela S.L *156****7 Cultivos, producións e 
comercialización  de  
produtos agrícolas 
( frutais, plantas, horta..)

Primeira e única contratación
incentivada

4º R.E
2795

15/07/2019 Alberto  López
Fariña

468****3* Actividades de 
xardinaría e 
agroforestais en xeral

Primeira e única contratación
incentivada

TERCEIRO.- Darlle traslado do presente acordo aos interesados para os efectos oportunos a través da publicación
no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, a través do taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de
Abegondo e na Base Nacional de Subvencións.

CUARTO.- Advertirlles ás empresas beneficiarias das subvencións que: 

1º-  Unha  vez  notificadas,  comeza  o  procedemento  de  selección  do  alumnado-traballador  do  obradoiro  de
emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural” no que deberán observarse as seguintes regras:

1) O Concello de Abegondo facilitará ás empresas beneficiarias das axudas os curriculums daqueles/as alumnos/as-
traballadores/as  que o solicitaran e  autorizaran  previamente  e  que recibiran  formación nunha especialidade (ou
módulos formativos) relacionada coa actividade da empresa beneficiaria e coas funcións concretas da ocupación ou
do posto de traballo a desempeñar pola persoa traballadora.
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En todo caso, o Concello achegará unicamente os curriculums de todos/as os alumnos/as-traballadores/as que o
solicitaron dunha das dúas especialidades (a que mellor se axuste ao perfil), e dicir, un máximo de 10.

2) Dentro de cada cupo ou grupo de alumnos-traballadores segundo a especialidade, a empresa, conforme á orde
indicada na resolución, debera seleccionar, no prazo de 5 días naturais, a contar dende o día seguinte ao da
notificación, cando menos a unha persoa (alumno/a-traballador/a) comprometéndose á súa contratación.

Ademais, deberá indicar unha  orde de prioridade, para o caso de que seleccione a varias persoas e non sexa
posible contratar a persoa indicada en primeiro ou anterior lugar. 

3) En todo caso, a empresa ou entidade beneficiaria, unha vez seleccionado/a o/a traballador/a e comunicada a orde
da selección da/s persoa/as traballadores/as,  asume o compromiso da súa contratación, tendo en conta que a
data de inicio do contrato axustarase necesariamente ao período comprendido entre o 19/07/2019 e o 09/08/2019.

2º- Deberán cumprir todos os requisitos e condicións establecidos nas bases da convocatoria e indicados na proposta
de resolución. En particular deberán asumir as obrigas establecidas na base décimo terceira da convocatoria,
que regula as “Obrigas das entidades beneficiarias”, co seguinte tenor literal: 

“As entidades beneficiarias dos incentivos ou axudas deberán cumprir as seguintes obrigas:

13.1. Incorporar á persoa nun posto de traballo directamente relacionado coa formación recibida no obradoiro dual de
emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural”
13.2. Realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante o tempo mínimo establecido nestas
bases, mantendo no seu cadro de persoal á persoa contratada polo período de duración do contrato obxecto de
subvención (3 meses) a xornada completa  (...)
13.3. Xustificar ante o Concello de Abegondo o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización
da actividade, aportar a documentación requirida, e someterse ás actuacións de comprobación que poida efectuar o
Concello de Abegondo. Particularmente, no caso de ser así establecido na resolución de concesión, aportar copia
dos contratos de traballo obxecto de subvención, no prazo estipulado na antedita resolución de concesión.
13.4. Comunicar ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da
subvención,  así  como  dos  compromisos  e  obrigas  asumidas  e,  de  ser  o  caso,  a  obtención  concorrente  de
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o mesmo concepto que se subvenciona con este programa.
13.5. Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade
Autónoma, con anterioridade a se ditar a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da
subvención.
13.6.  Conservar  os  documentos  xustificativos  relativos  á  axuda,  incluídos  os  documentos  electrónicos,  mentres
poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.
13.7. As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de
emprego na forma regulamentariamente establecida,  axustarse ao disposto nas bases segunda e terceira desta
convocatoria e realizarse na categoría profesional correspondente en virtude da normativa laboral aplicable.
13.8.  Adoptar  as medidas adecuadas de difusión para dar  publicidade ao financiamento público das actuacións
subvencionadas polo Concello de Abegondo de conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e no artigo 31 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
“

3º-  Deberán  achegar a documentación necesaria para a  xustificación dos incentivos ou axudas concedidos,
conforme o  sinalado na base duodécima sobre “Xustificación e pagamento”, e mais concretamente segundo o
establecido no apartado primeiro que dispón o seguinte: “12.1. Concedidas e notificadas as axudas, estas faranse
efectivas  nun  pagamento  único,  rematado o  período  de  contratación  estipulado,  unha  vez  se  xustifique  a
realización  da  actividade  e  o  cumprimento  da  finalidade  que  determinou  a  súa  concesión,  condicionado  á
acreditación nun prazo  máximo de  1  mes  dende  o  remate  da  contratación  subvencionada por  parte  da
entidade ou empresa beneficiaria. 
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O pagamento  das  subvencións  quedará  condicionado  á  presentación  ou  remisión  da  seguinte  documentación
xustificativa para o mesmo no prazo anteriormente indicado: 

a) Xustificación e solicitude de pagamento segundo o modelo do anexo VI

b) Declaración  complementaria  da  presentada  coa  solicitude,  do  conxunto  das  axudas  solicitadas,  tanto  as
aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións
públicas competentes ou outros entes públicos ou, no seu caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu
outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo III.

c) Copia  dos  contratos  de  traballo  obxecto  de  subvención,  que  acrediten  a  contratación  das  persoas
desempregadas  que  tiveran  participado  como  alumnos/as-traballadores/as  no  proxecto  de  obradoiro  dual  de
emprego “Reserva de biosfera: emprego no rural”, no período comprendido entre as seguintes datas:

Data de inicio: no período comprendido entre o 19/07/2019 e o 09/08/2019.

Data de finalización:  como mínimo, o contrato deberá finalizar  no período comprendido entre  o 18/10/2019 e o
08/11/2019, dependendo da data de inicio 

d) Documentación acreditativa da alta da/s nova/s persoa/as traballadora/as no réxime xeral da Seguridade
Social e das cotizacións realizadas á Seguridade Social por parte da empresa ou entidade na que se fixo a
contratación, comprensiva do período de duración da contratación (boletíns de cotización á Seguridade Social ou
Informe de vida laboral do código da conta de cotización específica da empresa ou entidade). “

Por outra banda, será necesario ter en todo caso en conta o previsto nos apartados 12.2, 12.3 e 12.4: 
“
12.2.  Excepcionalmente,  e  por  causas  debidamente  xustificadas,  o  órgano  concedente  poderá  outorgar  unha
ampliación do prazo establecido para a presentación da xustificación que non exceda da metade deste. O acordo de
ampliación deberá ser notificado ás persoas ou entidades beneficiarias.

12.3. Non poderá realizarse o pagamento da subvención en tanto a entidade beneficiaria non estea ao corrente no
cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social ou teña pendente de pagamento algunha
outra
débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou co Concello de Abegondo ou sexa debedora en
virtude de resolución firme declarativa de orixe de reintegro.

12.4.  Logo  da  resolución  de  aprobación  da  xustificación,  o  alcalde  aprobará  o  recoñecemento  de  obrigas
correspondentes ás subvencións concedidas, e ordenará o pagamento da axuda. O abono levarase a cabo nun único
pago, e mediante transferencia bancaria á conta de titularidade da entidade ou empresa beneficiaria sinalada. nun
único pago, e mediante transferencia bancaria á conta de titularidade da entidade ou empresa beneficiaria sinalada.

“

QUINTO.-  Respecto á posible  perda do dereito ao cobro da subvención e reintegro da mesma, tamén se lle
comunicará ás empresas beneficiarias dos incentivos ou axudas que: 

No caso de que unha empresa beneficiaria da subvención non contrate, coas características indicadas, a persoa
seleccionada ou dentro do prazo establecido ou de que se produza calquera outro incumprimento das condicións e
requisitos  establecidos  nas  bases  da  convocatoria,  en  particular  que  non  se  achegue  ou  sexa  incorrecta  a
documentación xustificativa, será causa de revogación da axuda e de non pagamento da mesma (e no seu caso
de reintegro da subvención concedida).

Estarase ao disposto na base décimo cuarta que, en relación á “  Perda do dereito ao cobro da subvención e
reintegro”, que dispón o seguinte: 

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [https://sede.abegondo.  gal  ] mediante o

código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común e artigo 42 da Lei 40/2015 de

Réxime Xurídico do Sector Público.

https://sede.abegondo.gal/
mailto:correo@abegondo.gal
https://sede.abegondo.gal/
http://www.abegondo.gal/
https://sede.abegondo.gal/


San Marcos, 1, Abegondo
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax 981 673 050

web: www.abegondo.gal
sede electrónica: sede.abegondo.gal
enderezo electrónico: correo@abegondo.gal

“

14.1. Procederá a perda do dereito ao cobro da subvención, así como o reintegro total ou parcial das cantidades
percibidas e a esixencia dos intereses de demora correspondentes dende o momento do pago da subvención ata a
data na que se acorde o orixe do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

14.2. As obrigas de reintegro establecidas nesta orde, se entenderán sen prexuízo do establecido no Real decreto
lexislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

14.3. Entenderase que se produce un incumprimento parcial e, por tanto, procederá o reintegro parcial dos incentivos

cando a persoa traballadora subvencionada cese na súa relación laboral antes de que transcorra o período mínimo
de subvención e a entidade non proceda a substituíla.
“

SEXTO.- Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación, e dar conta ao
Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no art. 42 do Real decreto
2568/86, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico
das entidades locais.

O que resolvo e asino, ante min, o secretario da Corporación.

Abegondo, na data que figura na marxe

O alcalde O secretario 
José Antonio Santiso Miramontes Adrián J. Márquez Caramés

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [https://sede.abegondo.  gal  ] mediante o

código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común e artigo 42 da Lei 40/2015 de

Réxime Xurídico do Sector Público.

https://sede.abegondo.gal/
mailto:correo@abegondo.gal
https://sede.abegondo.gal/
http://www.abegondo.gal/
https://sede.abegondo.gal/

