Asunto: Proposta definitiva de aprobación de proxectos do GALP Ría de Pontevedra
A Xunta Directiva do GALP Ría de Pontevedra, en xuntanza celebrada o día 30 de xuño de 2020,
con quorum dabondo e, en segunda convocatoria, á vista da proposta provisional aprobada
(rectificación do día 19 de xuño) das incidencias na mesma comunicada polo equipo técnico do
GALP e das alegacións presentadas polo Club Náutico de Portonovo no período de exposición
pública da proposta provisional de aprobación de proxectos previsto no artigo 24.3 da Orde pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas – do 19 ao 29 de xuño, acadou os seguintes
acordos relativos ao punto terceiro da orde do día:

PUNTO 3º: Resolución de incidencias e alegacións presentadas á proposta provisional de
aprobación de proxectos produtivos e non produtivos presentados á Primeira convocatoria de
axudas da anualidade 2020
1. A Xunta Directiva do GALP Ría de Pontevedra aprobou a revisión de oficio da proposta
provisional de aprobación de proxectos ao detectarse os seguinte erros:
Proposta de proxectos produtivos.
Proxecto GALP 6 – 143 de ALINOX MORRAZO SLU.
As cantidades da axuda nas diferentes anualidades non son correctas, por el contrario,
si o é a cantidade total. O reparto da axuda nas diferentes anualidades, en función do
cronograma de investimentos presentado polo promotor queda como sigue:
Axuda proposta por anualidades e total
2020

2021

139.447,05 €

TOTAL

2022

60.552,95 €

200.000,00 €

Proposta de proxectos non produtivos.
Proxecto GALP 6 – 142 de Club Mariño A Reiboa
Figuraba por error unha cantidade errónea como importe de gastos subvencionables na base impoñible do investimento se cambiara 3.241 por 3.421,00 € - que, logo de
contrastada coa documentación obrante no expediente, queda como segue:
Importe gastos
subvencionable solicitado
por anualidades
2020
2021
2022
3.921,61 €

Importe gastos
subvencionables proposto
por anualidades
2020
2021
2022
3.921,61 €

%

Axuda proposta por anualidades e total
2020

100%

3.921,61 €

2021

2022

TOTAL
3.921,61 €

2. A Xunta Directiva acordou tamén estimar parcialmente as alegacións presentadas polo
clube náutico de Portonovo e entender que o proxecto presentado ten un ámbito de
actuación supramunicipal para o que o Clube Náutico se compromete a por a disposición
dos servizos de emerxencias supramunicipais os equipos que son obxecto do proxecto.
Desta forma o proxecto acada unha puntuación de 81 puntos e o 100 % de
financiamento.
3. Aprobar a proposta definitiva elaborada a partir dos acordos anteriores que inclúe:
i.

a proposta de concesión de axudas aos proxectos que figuran no Anexo I, por
orde descendente de puntuación dos proxectos.

ii.

A proposta de desestimación de axudas ás solicitudes que figuran no Anexo II,
polos motivo expostos nela.

4. Elevar a presente proposta de resolución definitiva á Consellería do Mar acompañada
dunha proposta individualizada coas condicións de selección de cada proxecto.
5. Publicar a presente proposta de resolución definitiva coa avaliación e baremación
efectuadas no taboleiro de anuncios do GALP Ría de Pontevedra e na páxina web
https://mar.xunta.gal/ coa advertencia de que esta non crea ningún dereito a favor dos
solicitantes propostos.

E para que conste expido esta certificación co Visto e prace da presidenta do GALP Ría de
Pontevedra en Marín a 1 de xullo de 2020.

Vº Bº da presidenta,

Don Xosé Ramón Castro Soto
Secretario accidental

Dona María del Carmen Vázquez Nores

