C O N C ELL O
DE

SA D A

(A CORUÑA)

Poño no seu coñecemento que o día 15/12/2021 12:48:00, a Alcaldía ditou a resolución núm. 2542/2021
que a continuación se transcribe:
“Expte. núm. 2021/G003/002676

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. (PEL-REACTIVA20.PEL-REACTIVA SADA. Convocatoria de
subvencións para impulsar a actividade económica e o emprego. FONDO DE FINANCIAMENTO
PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA (PELREACTIVA)
Corrección de erros no decreto de Alcaldía núm. 2396/2021
Por medio do informe de intervención núm. JPB360/2021/ advertiuse dun erro na táboa de persoas
requiridas para emenda na resolución segunda do decreto de Alcaldía núm. 2396/2021, do 19 de
novembro, polo cal se aprobaba o pago de axudas PEL-Reactiva Sada correspondentes ao Lote 2.2 da
convocatoria e se facía un requirimento a algunhas solicitantes. Como resultado do erro incluíuse na dita
táboa a unha persoa solicitante, Jiapan Yu, que xa tiña a solicitude denegada por medio do decreto núm.
927/2021 de 29 de abril. Polo tanto,
Onde se reflicte:
“Segundo.- Requirir ás seguintes persoas interesadas que teñen pendente acreditar algún aspecto do
cumprimento da súa condición de beneficiarias, para que no prazo de 10 días hábiles, a contar a partir
do día seguinte á notificación deste decreto, acrediten a condición sinalada. En caso contrario
entenderase que desisten da súa solicitude e que decaen dos dereitos correspondentes, nos termos
recollidos no artigo 73.3 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
EXP.
350

CVD: Y+BtiPC9vx7eFVsMgALU
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

374

INTERESADO GRUPO I
KARINA GISELA GAGO
VAIARELLI
JOSÉ RAMÓN BECERRA
ILLANES

DNI/CIF

IMPORTE

***9606**

1.500,00 €

***3687**

484,69 €

394

ISMAEL MARCOS CIVES

***2111**

253,92 €

435

ANDRÉS PREGO CASTELOS

***2691**

1.255,83 €

410

ERIKA CAMBRE CHANS

***0193**

1.500,00 €

500

ANTONIO CID CID

***1382**

1.500,00 €

***5795**

1.264,74 €

***5215**

1.170,00 €

537
665
EXP.

LORETO FERNÁNDEZ
GETINO RODRÍGUEZ
ANA SERANTES
SOMORROSTRO
INTERESADO GRUPO II

DNI/CIF

IMPORTE

574

JIAPAN YU

***8819**

2.500,00 €

689

GONSUAROPA S.L.

B15746449

1.500,00 €

SITUACIÓN

Completar o cumprimento da base 4.2 de
requisitos para ser beneficiarias, de
conformidade co establecido no artigo 34.5 da
Lei 38/2003 xeral de subvencións.
Deben dispor dun prazo de 10 días laborais
dende o día seguinte ao da notificación desta
resolución, consonte ao artigo 73 da Lei
39/2015 de procedemento administrativo
común das administracións públicas.
En caso de non cumprir a condición no prazo
sinalado entenderase que desisten da súa
solicitude.

Mediante o Código de verificación (CVD) impreso no lateral esquerdo deste documento, pode Vde. verificar a integridade e autenticidade do
mesmo na sede electrónica municipal: https://sede.sada.gal
Avda. da Mariña, 25 – 15160 SADA (A Coruña) • Tfno.: 981 620 075 – Fax: 981 621 274
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EXP.

INTERESADO GRUPO III

DNI/CIF

IMPORTE

485

GARCÍA ÍNSUA
ELECTRICIDAD S.L.

B15686587

2.500,00 €

421

VASIL TODOROV IVANOV

***4419**

2.500,00 €

O correcto é
Segundo.- Requirir ás seguintes persoas interesadas que teñen pendente acreditar algún aspecto do
cumprimento da súa condición de beneficiarias, para que no prazo de 10 días hábiles, a contar a partir
do día seguinte á notificación deste decreto, acrediten a condición sinalada. En caso contrario
entenderase que desisten da súa solicitude e que decaen dos dereitos correspondentes, nos termos
recollidos no artigo 73.3 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
EXP.
350
374

DNI/CIF

IMPORTE

***9606**

1.500,00 €

***3687**

484,69 €

394

ISMAEL MARCOS CIVES

***2111**

253,92 €

435

ANDRÉS PREGO CASTELOS

***2691**

1.255,83 €

410

ERIKA CAMBRE CHANS

***0193**

1.500,00 €

500

ANTONIO CID CID

***1382**

1.500,00 €

***5795**

1.264,74 €

***5215**

1.170,00 €

537
665
EXP.
689
EXP.

CVD: Y+BtiPC9vx7eFVsMgALU
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

INTERESADO GRUPO I
KARINA GISELA GAGO
VAIARELLI
JOSÉ RAMÓN BECERRA
ILLANES

LORETO FERNÁNDEZ
GETINO RODRÍGUEZ
ANA SERANTES
SOMORROSTRO
INTERESADO GRUPO II
GONSUAROPA S.L.
INTERESADO GRUPO III

DNI/CIF
B15746449
DNI/CIF

IMPORTE
1.500,00 €

SITUACIÓN

Completar o cumprimento da base 4.2 de
requisitos para ser beneficiarias, de
conformidade co establecido no artigo 34.5 da
Lei 38/2003 xeral de subvencións.
Deben dispor dun prazo de 10 días laborais
dende o día seguinte ao da notificación desta
resolución, consonte ao artigo 73 da Lei
39/2015 de procedemento administrativo
común das administracións públicas.
En caso de non cumprir a condición no prazo
sinalado entenderase que desisten da súa
solicitude.

IMPORTE

485

GARCÍA ÍNSUA
ELECTRICIDAD S.L.

B15686587

2.500,00 €

421

VASIL TODOROV IVANOV

***4419**

2.500,00 €

Por todo canto antecede, consonte ao disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas e tendo en conta as atribucións
conferidas polo artigo 21.1 f) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, esta
Alcaldía
RESOLVE:

Mediante o Código de verificación (CVD) impreso no lateral esquerdo deste documento, pode Vde. verificar a integridade e autenticidade do
mesmo na sede electrónica municipal: https://sede.sada.gal
Avda. da Mariña, 25 – 15160 SADA (A Coruña) • Tfno.: 981 620 075 – Fax: 981 621 274
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Primeiro.- Corrixir o decreto de Alcaldía núm. 2396/2021 do 19 de novembro, nos termos expostos,
quedando a segunda resolución co texto que se indica na corrección.
Segundo.- Ordenar a publicidade desta resolución e a notificación da mesma ás persoas interesadas. ”

O que traslado a vostede para o seu coñecemento e efectos procedentes.
Sada, xoves 16 de decembro de 2021.- O Secretario acctal. que asina á marxe.

CVD: Y+BtiPC9vx7eFVsMgALU
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.
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