
 

Concello de Boiro

 NOTIFICACIÓN 

Expediente núm.: Órgano colexiado: 

7765/2018 A Xunta de Goberno Local 

 

 

Mediante este documento notifícaselle que na sesión desenvolvida o día 18 de decembro de 
2018 se adoptou o seguinte acordo: 

Expediente 7765/2018. Proposta concesión axudas conciliación 2018

VISTAS as bases polas que debe rexerse a convocatoria de axudas para a conciliación familiar 2018 cun orzamento  

total de 12.000€, con cargo a partida orzamentaria 2311/4800 do exercicio 2018o orzamento do Concello de Boiro e 

que teñen por obxecto axudar economicamente ás familias que por motivo de traballo precisen contratar os servizos 

de garderías privadas ou coidados profesionais para que se fagan cargo de menores con idades comprendidas entre  

os 0 e os 12 anos.

VISTO o informe da directora do Centro de Información á Muller, encargada da supervisión da documentación.

VISTA a documentación presentada polas doce persoas que solicitaron ditas axudas.

VISTA a  acta  da  comisión  de  valoración  da  concesión  de  Axudas  de  conciliación  familiar  2018  e  a  proposta 

formulada ó efecto, coa fiscalización favorable da intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións conferidas pola Alcaldía con data 15/06/2015, por unanimidade 
dos membros prsentes, acorda:
Primeiro.- Excluír destas axudas, por non cumprir algún os requisitos esixidos no punto tres das bases polas que 
debe rexerse a convocatoria de axudas para a conciliación familiar 2018, as persoas identificadas polo número de 
DNI da persoa solicitante e indicadas no seguinte cadro:

EXCLUÍDAS

53488629I

53483556T

76970161V

53482481J

53480582Q
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Segundo.-  Conceder  as  Axudas  para  a  conciliación  familiar  2018 na contía  indicada ás 

persoas identificadas polo número de DNI da persoa solicitante e indicadas no seguinte 

cadro:

BENEFICIARIAS

SOLICITANTE CONTÍA

76967434G 159,75 €

78799888W 414,46 €

76965174K 785,00 €

52937869B 715,00 €

76969651J 708,21 €

53482703K 774,00 €

76969198C 495,00 €

Terceiro.- Prestar aprobación á xustificación do acordo concedido, procedendo a contabilizar 

a fase 0 do acordo.

 

 

Contra a presente Resolución que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente 
recurso de reposición potestativo ante este órgano, no prazo dun mes a contar desde o día 
seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da 
Lei  39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas; ou ben interpor directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do 
Contencioso-Administrativo desta Provincia, no prazo de dous meses, a contar desde o día 
seguinte  ao  da  recepción  da  presente  notificación,  de  conformidade  co  artigo  46  da  Lei  
29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Si optásese por interpor o 
recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata 
que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio. Todo iso 
sen  prexuízo  de  que  poida  interpor  Vd.  calquera  outro  recurso  que  puidese  estimar  máis 
conveniente ao seu dereito.
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