
 

ACTA  2016-3 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA 

8 de Febreiro de 2016 

 
Lugar 

SALA DE COMISIÓN DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de Finalización 

 
 

Presidente: VICENTE GÓMEZ GARCÍA 
Secretario: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 

 
MEMBROS ASISTENTES 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
 
Pola presidencia declárase aberta a sesión e, en relación cos asuntos previstos na orde do día da mesma 
adóptanse os seguintes:                 
 

A C O R D O S : 
 

LECTURA E APROBACION DA ACTA DA ULTIMA SESION CELEBRADA 

 

Polo Sr. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da última 
sesión celebrada, que foi aprobada. 
 

SOLICITUDE DUN OBRADOIRO DE EMPREGO AO ABEIRO DA ORDE DO 29 DE 
DECEMBRO DE 2015. 

 

O alcalde dá conta da Orde do 29 de decembro de 2015,  da Consellería de Economia, 
Emprego e Industria,  pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e 
subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego 
e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, publicada no DOG do 30 de 
decembro de 2015. 
Dá conta tamén do proxecto do obradoiro de emprego "Támega III" . 
 
Continúa explicando o alcalde que este ano, como noutras subvencións, contémplase a 
posibilidade de que os concellos poidan solicitar de forma conxunta a subvención. 
Deste xeito, auméntase de xeito considerable o importe máximo subvencionable en 
relación á solicitude individual. Por isto propón solicitar a subvención conxuntamente 
cos concellos de Monterrei, Laza, Cualedro, Oímbra e Castrelo do Val. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, ACORDA: 
 

Primeiro.- En virtude  da Orde de referencia, agruparse o Concello de Castrelo do Val 
cos concellos de  Monterrei, Laza, Cualedro e Oimbra, para o obxecto da solicitude 



conxunta desta axuda, aprobando para o dito efecto o correspondente convenio e 
xestionar a actuación de xeito compartido entre os cinco concellos. A entidade 
promotora será o Concello de Monterrei. Para o dito efecto delégase no Concello de 
Monterrei e no seu alcalde, José Luis Suárez Martínez, para solicitar, xestionar, tramitar 
e cumprir todas as obrigas como beneficiario correspondente á Agrupación e que 
actuará como coordinador, interlocutor, perceptor e xustificador da axuda. Figurando a 
todos os efectos como promotor. 

Segundo.- Facultar de xeito expreso ao alcalde, Vicente Gómez García, para a sinatura 
do convenio que regulará a agrupación. 

Terceiro.- Aprobar o proxecto de obradoiro de emprego "Támega III", cunha duración de 
seis meses e coas seguintes especialidades formativas:  

 Albanelería : 20 alumnos. 
 Xardineria:  12 alumnos. 
 Axuda no fogar: 8 alumnos. 
 
Cuarto- Aprobar o orzamento do obradoiro de emprego e que ascende a 386.630,40 
euros. 
 
Quinto.- Comprometerse a realizar a achega da agrupación municipal polo importe de 
30.000,00 euros, correspondéndolle ao Concello de Castrelo do Val,  a cantidade de 
5.382,00 euros, con cargo ás correspondentes partidas orzamentarias do exercicio 
2016. 
O Concello comprométese a garantir un financiamento suficiente e estable para unha 
eficaz e eficiente execución do obradoiro. Para este efecto, habilitará as aplicacións 
orzamentarias necesarias que serán certificadas polo secretario-interventor. 
 
Sexto.- Solicitar á Consellería de Economia, Emprego e Industria, unha subvención 
para a dita actuación ao abeiro da 29 de decembro de 2015, por un importe de 
356.630,40 euros. 
 
Séptimo.- Aprobar o proxecto técnico das obras do obradoiro de emprego. 
 
Oitavo.- Poñer a disposición da Consellería de Traballo e Benestar os terreos 
necesarios para a execución das obras e os servizos que se van realizar. 
 
Noveno.- Comprometerse solidariamente á execución e á aplicación solidaria da 
subvención. 
 
E ó non haber máis asuntos que tratar, na data e hora que constan ó principio, levántase a sesión da que 
se estende esta acta que recolle o que se tratou e acordou, e que, o/a presidente/a asina comigo, o/a 
secretario/a, que dou fe. 

O/A presidente/a                                  O/A secretario/a 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             



                                                             
                                                             
DILIXENCIA: Para facer constar que a precedente acta queda transcrita en papel timbrado da 
Comunidade Autónoma, ós folios do número__________________ ó __________________. 
                                                             
                                                             
En ________ a ___ de ______________ de 200__                                                       
O SECRETARIO,  
 


