DA

Dase conta da proposta da alcaldía que literalmente di:
“Vista a ORDE do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas
incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(código de procedemento TR353B) e que na mesma se establece a posibilidade de que as
solicitudes se fagan por agrupacións de concellos limítrofes, especificamente constituídas para
esta finalidade.
Vista a documentación remitida polo concello de Ribadeo en relación ó Programa de Emprego
para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil “Vencellos
da Memoria”.
Considérase de interese constituír unha agrupación de Concellos para solicitar á Consellería de
Economía, Emprego e Industria unha subvención para levar a cabo este Programa de
Emprego, encomendando a xestión do mesmo ó Concello de Ribadeo, xa que conta con máis
medios técnicos e de xestión para levar a cabo este proxecto.
Estaría acreditado o interese xeral para ambos Concellos derivado deste proxecto, dada a
importancia dos arquivos municipais, que permiten o impulso de xestión de documentos,
garanten o acceso á documentación así como a promoción, a protección e difusión do
patrimonio documental municipal, ó mesmo tempo que se mellora a formación e a
ocupabilidade de persoas mozas desempregadas e permíteselles adquirir experiencia
profesional e acadar formación nesta materia de dixitalización documental e organización de
arquivos e documentación municipal.
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ANA BELEN ERMIDA IGREXAS (2 para 2)
alcaldesa
Data de Sinatura: 22/06/2020
HASH: 0a43415636da6a878804750efbda60ba

1.- APROBACIÓN DUN CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE OS
CONCELLOS DE RIBADEO E BARREIROS PARA SOLICITAR Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPREGO E INDUSTRIA UNHA SUBVENCIÓN RELATIVA AO PROGRAMA DE EMPREGO PARA
PERSOAS MOZAS INCLUÍDAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL,
“VENCELLOS DA MEMORIA”, ENCOMENDANDO A XESTIÓN AO CONCELLO DE RIBADEO.
(159/2020)

Número: 2020-0002 Data: 22/06/2020

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Barreiros, sendo as vinte
horas e trinta minutos do día dezaoito de febreiro de dous mil vinte, baixo a
presidencia da Alcaldesa Ana Belén Ermida Igrexas, e coa asistencia das/os
Concelleiras/os, Antonio Veiga Outeiro,
Montserrat Porteiro Sanchez, Dámaso
Ratoeira Basanta, Maria Carmen Veiga Rodriguez, Jose Alfonso Fuente Parga, José
Manuel Gómez Puente, Lorenzo Penabad Bolaño, Alvaro Daniel Navia Ferreyra e
María del Mar Sante García, excusando a súa asistencia o concelleiro Daniel García
Fernández, constituíuse o Pleno da Corporación, co obxecto de celebrar sesión
extraordinaria, actuando como Secretaria, Dona Begoña Teijeiro Campo, que
comproba a existencia de quórum de asistencia precisa para que poida iniciarse a
sesión, que é pública, e se abre pola Presidencia, quen, inicia o desenvolvemento do
asunto que conforma a orde do día, que é o seguinte:

ACTA DEL PLENO

Begoña Teijeiro Campo (1 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 22/06/2020
HASH: b3717700cc95ea379f07a248a1964976

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO
CORPORACIÓN O DÍA DEZAOITO DE FEBEIRO DE DOUS MIL VINTE.-

Visto o informe con proposta de resolución elaborado pola secretaria-interventora nesta mesma
data.
Esta alcaldía propón ó Pleno que se adopte o seguinte acordo en relación a este asunto:
PRIMEIRO: Constituir, tendo en conta o disposto na ORDE do 27 de decembro de 2019 pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de
Programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de
garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e
se procede á súa convocatoria para o ano 2020, unha agrupación dos Concellos de Ribadeo e
Barreiros co obxecto de solicitar unha subvención para o desenvolvemento e execución do
Programa de Emprego para persoas mozas incluídas no Sistema nacional de garantía xuvenil
“Vencellos da Memoria”.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN MARCO PARA A ENCOMENDA DE XESTIÓN DO
CONCELLO DE BARREIROS Ó CONCELLO DE RIBADEO PARA SOLICITAR Á
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA UNHA SUBVENCIÓN
RELATIVA AO PROGRAMA DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS INCLUÍDAS NO
FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, “VENCELLOS DA
MEMORIA”, E A POSTERIOR XESTIÓN DE DITO PROGRAMA.
No Concello de Ribadeo, a data de.
REUNIDOS O alcalde e alcaldesa dos seguintes Concellos:
CONCELLO DE RIBADEO, FERNANDO SÚAREZ BARCIA
CONCELLO DE BARREIROS , ANA BELEN ERMIDA IGREXAS
En nome e representación do seu referido Concello, en virtude do artigo 21 da Lei
7/1985,do 2 de abril reguladora das bases de réxime local (LRBRL).
Os reunidos actúan no exercicio dos seus cargos e,na representación que ostentan,
recoñécense capacidade para obrigarse nos termos do presente convenio de colaboración
e para o efecto:
EXPOÑEN:
Primeiro.- O artigo 11 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do sector
público, establece a posibilidade da realización de actividades de carácter material, técnico
ou de servizos da competencia dun Concello por encomenda a outros concellos cando
existan razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu
desempeño.
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CUARTO.Aprobar a o contido do convenio de colaboración marco para a encomenda de
xestión realizada polo concello de Barreiros no concello de Ribadeo ,que a continuación se
transcribe:
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TERCEIRO. Aprobar o Proxecto do Programa de Emprego para persoas mozas incluídas no
Sistema nacional de garantía xuvenil “Vencellos da Memoria”, incluíndo o programa formativo
e o orzamento estimado do mesmo.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Realizar unha encomenda de xestión para a solicitude e xestión administrativa
desta subvención no Concello de Ribadeo, como entidade promotora.

Segundo.-O artigo 11.3 da Lei40/2015, regula a necesidade de formalizar a encomenda de
xestión entre os distintos Concellos mediante a sinatura do correspondente convenio.

Cuarto.-A Constitución recolle no artigo 103 que a Administración debe actuar de acordo,
entre outros, cos principios de eficacia e coordinación. Nesa liña,considérase necesario
impulsar medidas relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles, co obxecto
de poder prestar servizos aos cidadáns e cidadás en condicións de calidade que satisfagan
ás súas necesidades, sendo preciso minimizar custos, o que neste caso se consigue
delegando a xestión no Concello de Ribadeo .
Quinto.- Por todo o anterior, os concellos asinantes ACORDAN FORMALIZAR UN
CONVENIO PARA ENCOMENDAR A XESTIÓN DO PROGRAMA DE EMPREGO PARA
PERSOAS MOZAS INCLUÍDAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA
XUVENIL, “VENCELLOS DA MEMORIA”, POLO CONCELLO DE BARREIROS AO
CONCELLO DE RIBADEO e segundo as seguintes

Número: 2020-0002 Data: 22/06/2020

Tamén hai que considerar que, se vai a desenvolver unha actuación de interese social dada
a importancia das funcións que cumpren os arquivos dentro dos municipios xa que
permiten o impulso de xestión de documentos, garanten o acceso á documentación así
como a promoción, a protección e difusión do patrimonio documental municipal.

ACTA DEL PLENO

Terceiro.-Con data 21 de xaneiro de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia número
13 a orde do 19 de decembro da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que
se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de
Programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de
garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,
e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.Tendo en conta a realidade
sociodemográfica dos Concellos de Ribadeo e Barreiros, os medios económicos, así como
os medios técnicos e humanos dos que dispoñen, ambos os dous aprecian a necesidade de
realizar este Programa de Emprego de forma conxunta que abrangue os respectivos
ámbitos territoriais dadas as evidentes necesidades de mellorar a formación e a
ocupabilidade de persoas desempregadas da zona mediante a realización de obras de
interese social que activen o desenvolvemento territorial. Estes programas, ademais de
formar a persoas de idades entre 18 e 30 anos que estean inscritos no programa de
Garantía Xuvenil, desempregados, nas especialidades formativas que se imparten
permíteselles adquirir experiencia profesional e acadar formación en varias materias.

Primeira.- Obxecto.O obxecto do presente convenio é fixar ás principais liñas de colaboración,así como a
coordinación, dirección, xestión, financiamento, organización e funcionamento do Programa
de Emprego, obxecto de encomenda ao Concello de Ribadeo, e nos termos da Orde de 19
de decembro de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Segunda.-ÁmbitoTerritorial.O ámbito territorial do Programa de emprego será o correspondente aos termos municipais
de Ribadeo e Barreiros.
Terceira.- Competencias.A lei 27/2012 , do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración
Local, non contempla como competencia propia aquelas relativas as políticas activas de
emprego. Non obstante, a lei galega 5/2014 de 27 de maio, de medidas urxentes derivada
da entrada en vigor da lei 27/2012 de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade
da Administración Local , no seu artigo 3.d sinala que non se entenderá como unha
competencia nova “A concorrencia a convocatorias de subvencións ou de axudas, así
como a formalización de convenios de colaboración de concesión de subvencións ou
axudas, para que as entidades locais realicen con carácter conxuntural actividades, de
información, de asesoramento, de orientación, de mellora da empregabilidade e formativas,
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CLÁUSULAS:

e outras actividades que non supoñan a creación de novos servizos municipais dacordo co
artigo 297 da Lei 5/1997. Tampouco se entenderá como exercicio de novas competencias a
realización das actividades citadas unha vez obtida a subvención”.
Por outra banda, cabe indicar que a xestión dos arquivos municipais e da documentación
que nela constan, servizo de interese social que se vai levar a cabo con este Programa de
Emprego, sí é competencia directa dos concellos, xa que forma parte da propia actuación
administrativa dos mesmos.
Cuarta.- Xestión do programa.-

Quinta.- Prácticas formativas: obras concretas a realizar nos dous Concellos.
Os alumnos e alumnas recibirán formación profesional para o emprego, segundo o plan
formativo incluído na memoria do Programa de emprego, alternándoa coa práctica
profesional.
Os dous Concellos aprobarán as actuacións concretas a realizar no seu Concello e o
proxecto de Emprego conxunto. Asemade, certificarán a dispoñibilidade dos bens nos que
se desenvolverán as actuacións.

Número: 2020-0002 Data: 22/06/2020

A tal efecto, o Concello de Ribadeo procederá a realizar a solicitude de subvención ante a
Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, correspondéndolle a súa
xestión integral. Neste sentido, o Concello de Barreiros encomendará a xestión no
Concello de Ribadeo , si ben mante rá as súas competen cia s e dicta rá can tos
actos ou reso lu cións de ca rá cte r xurídico se xan necesa rias que dean
sop orte ou nos que se in tegra a con cre ta actividade ma teria l obxe cto da
encome nda.

ACTA DEL PLENO

O Concello de Ribadeo será o responsable técnico e administrativo da xestión do Programa
de emprego, de conformidade co establecido na orde do 19 de decembro da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas
e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas
no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

A selección do alumnado, así como a do persoal directivo, docente ou administrativo de
apoio participante no programa que se vai a poñer en funcionamento, será realizada pola
entidade promotora mediante un procedemento específico regulado mediante instrución da
Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, atendendo ás prioridades do proxecto,
aos itinerarios formativos e a criterios de igualdade e obxectividade.
Nos criterios de selección de todo o persoal e alumnado procurarase a maior adaptación
das persoas que se van seleccionar ás especialidades e as particulares circunstancias de
dificultade destas. Estes criterios deberán incluirse nas bases reguladoras que se
elaborarán polo concello de Ribadeo e se aprobarán polos dous concellos, que deberán
respectar os requisitos e criterios de selección establecidos nesta orde e na instrución da
Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral que a desenvolva, na Lei 18/2014, de
15 de outubro, e no Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020. No caso de que se
utilicen criterios de valoración subxectivos e obxectivos deberá facerse de forma
independente valorando primeiro os criterios subxectivos e con posterioridade, e despois de
facelos públicos, realizarase a valoración obxectiva.
As bases reguladoras do proceso de selección do persoal e do alumnado aprobadas
deberán ser expostas ao público nos taboleiros de anuncios da oficina de emprego que
tramite a oferta de emprego así como nos taboleiros de anuncios e na páxina web das
entidades promotoras e na páxina web do Programa operativo de emprego xuvenil
(http://garantiaxuvenil.fondoseuropeos.gal/).
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Sexta.- Normas xerais de selección.

O procedemento de selección realizarse polo concello de Ribadeo con participación no
órgano de selección do concello de Barreiros. Unha vez rematada a selección, o concello
de Ribadeo remitirá á oficina de emprego e á xefatura territorial correspondente, a
documentación xustificativa do procedemento e a relación das persoas seleccionadas como
beneficiarias participantes, persoal directivo, docente e administrativo de apoio, no modelo
que se establecerá e publicará na dita instrución. Tamen remitirá as actas de selección
correspondentes ó concello de Barreiros que deberá aprobar as contratacións
correspondentes.
Sétima.- Selección do alumnado

A entidade promotora realizará a selección de entre a relación de persoas desempregadas
remitidas pola oficina de emprego que deberá conter, sempre que sexa posible, tres
persoas candidatas por posto.
O alumnado que se seleccione deberá manter o cumprimento dos requisitos de selección
na data da súa incorporación ao proxecto.
Como regla xeral, o 70% dos alumnos solicitados serán do concello de Ribadeo e o 30% do
concello de Barreiros, salvo que non haxa suficientes persoas candidatas na oficina de
emprego de ambos concellos para cubrir estas porcentaxes.

Número: 2020-0002 Data: 22/06/2020

Na selección terase en conta, en todo caso, criterios como a idade, a experiencia laboral
previa, a permanencia no desemprego ou o nivel de cualificación, priorizando a aquelas
persoas mozas que non recibiran previamente atención por parte do Sistema nacional de
garantía xuvenil e a aqueles que estean máis próximos a cumprir a idade máxima prevista
no dito Sistema, todos eles previstos no artigo 105.3 da Lei 18/2014, de 15 de outubro.

ACTA DEL PLENO

A selección do alumnado irá precedida da tramitación de oferta de emprego específica pola
correspondente oficina de Emprego, que se remitirá polo concello de Ribadeo. Con caracter
previo ou no mesmo momento no que se envíe a oferta á oficina de emprego a entidade
promotora remitirá á propia oficina e máis á Xefatura Territorial competente as bases
reguladoras do proceso de selección. A Xefatura Territorial realizará os trámites oportunos
para a publicación das bases na páxina web do Programa operativo de emprego xuvenil
(http://garantiaxuvenil.fondoseuropeos.gal/).

Na selección do persoal directivo, docente e administrativo de apoio poderase empregar a
oferta de emprego tramitada pola oficina de emprego, a convocatoria pública ou ambas.
Así mesmo, corresponderalle á entidade promotora determinar o perfil, as características e
os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas, establecer os baremos e, se e o
caso, as probas que poidan aplicarse, así como elaborar as convocatorias ou preparar as
ofertas de emprego que se tramitarán á oficina de emprego, se procedese. As ditas ofertas
de emprego serán publicadas no Portal de Emprego de Galicia.
A selección definitiva deberá realizarse entre as persoas preseleccionadas pola oficina de
emprego e as solicitudes presentadas á convocatoria pública se é o caso.
Terán preferencia as persoas que, en igualdade de condicións de cumprimento do perfil
requirido, se atopen en situación de desemprego.
Novena.- Contratación.
O alumnado seleccionado será contratado, polo concello de Ribadeo, dende a súa
incorporación ao proxecto, a través da modalidade de contrato de traballo para a formación
e aprendizaxe. De acordo co disposto no apartado 1 da disposición adicional segunda do
texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, a estes contratos non será de
aplicación o límite de idade, nin o de duración establecido, respectivamente, no artigo
11.2.a) e b) de dito estatuto. Así mesmo nestes contratos as situacións de incapacidade
temporal, risco durante o embarazo, maternidade, adopción ou acollemento, risco durante a
lactancia e paternidade non interromperán o cómputo de duración do contrato.
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Oitava.- Selección do persoal directivo, docente ou administrativo de apoio.

O concello de Ribadeo tamén contratará ao persoal de dirección, docente ou administrativo
que fose seleccionado de acordo co procedemento establecido no artigo anterior a través
da modalidade de contratación que considere máis axeitada.
As contratacións realizaranse unha vez que os dous Concellos aproben as mesmas polo
órgano competente.
Os contratos de traballo formalizaranse por escrito no modelo oficial correspondente,
código 421-Formación, debendo facerse constar a súa pertenza aos programas de
emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil,
a denominación do proxecto para o que se formaliza e, se é o caso, o número da oferta de
emprego utilizada. Serán mecanizados e comunicados ao Servizo Público de Emprego de
Galicia a través do aplicativo Contrat@ marcando a opción específica “ET/CO/TE/FD” que
figura no apartado “Datos específicos do contrato”. Unha vez indicada esta opción
aparecerá un despregable que permitirá elixir de, entre varias opcións, as correspondentes
a “Alumno/Traballador” e “Persoal” que se empregarán, respectivamente, para o alumnado
e o persoal directivo, docente ou administrativo do programa de emprego.

-O seguemento da xestión do programa.
-A resolución de calquera incidencia que poida xurdir.
-A interpretación do convenio.
-A proposta, no seu caso, de addendas.
-Intervención previa á resolución do convenio por incumprimento.
-Calquera outra relacionada coa xestión do programa, incluídas as indemnizacións en caso
de incumprimento.

Número: 2020-0002 Data: 22/06/2020

Para o seguemento e control do cumprimento do presente convenio constituiráse unha
comisión integrada por un representante de cada unha das Administracións asinantes, os
cales serán nomeados polos seus respectivos alcalde e alcaldesa. As súas principais
funcións serán:

ACTA DEL PLENO

Décima.- Comisión de seguemento.

Cada Concello sufragará con fondos propios a parte non subvencionada pola Consellería a
través da subvención solicitada, nun 50% cada un. Neste caso, tendo en conta o orzamento
previsto, a contía que inicialmente lle corresponderá a cada concello ascende a 2.500 €, que
os concellos deberán acreditar mediante certificado de dispoñibilidade de crédito no
orzamento do exercicio 2020, e que o concello de Barreiros deberá transferir ó concello de
Ribadeo no momento en que este llo esixa mediante comunicación expresa, indicando o
número de conta e a contía concreta a transferir.
Décimo segunda.- Incumprimento das partes.
O incumprimento por algunha das partes asinantes das obrigas derivadas deste convenio, da
lei ou da normativa autonómica que regule a subvención solicitada, será causa automática de
resolución do mesmo, desaparecendo as obrigas derivadas deste convenio para ámbalas
dúas partes. As posibles indemnizacións derivadas do incumprimento acordaranse pola
Comisión de Seguemento que se deberá de convocar específicamente para este asunto, sin
prexuízo de que calquera das partes poda acudir á vía xurisdiccional na defensa dos seus
intereses.
Décimo terceira.-Vixencia do Convenio
A vixencia do presente convenio estará condicionada, en todo caso,á efectiva concesión da
subvención para o Programa de Emprego para persoas mozas incluídas no Sistema
nacional de garantía xuvenil “Vencellos da Memoria” . O convenio estará vixente durante
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Décimo primeira.-Aspectos económicos e financiamento.

a totalidade da duración do programa de emprego e ata que se considere completamente
xustificada a correspondente subvención, e non se admitirán prórrogas.
En calquera caso a súa duración inicial non excederá de catro anos, sen prexuízo de que,
antes de que finalice o prazo de vixencia, os asinantes do convenio acorden unánimemente
a súa prórroga por un periodo de ata catro anos adicionais.
Décimo cuarta– Natureza do convenio.
O presente convenio ten natureza administrativa e as discrepancias que xurdan pola súa
aplicación serán resoltas pola comisión de seguimento quedando as partes suxeitas á
xurisdición contencioso-administrativa para a resolución de calquera conflito que puidese
xurdir na súa aplicación.

SÉTIMO.- Unha vez conste no expediente a aprobación do convenio por parte dos Concellos
interesados,que se publique o acordo co texto do convenio no Boletín Oficial da Provincia de
conformidade co artigo 11.3.a) da Lei 40/2015.
OITAVO. Declarar que existe dispoñibilidade dos espazos e inmobles precisos para o
desenvolvemento do Programa, e que non son precisas autorizacións sectoriais.
NOVENO. Ao remate da actividade de formación, comprometerse a prestarlle asesoramento
ao alumnado-traballador participante, tanto para a procura de emprego por conta allea como
para o establecemento por conta propia.”
O voceiro do grupo municipal do PP, Alfonso Fuente, di que está moi clara a
proposta. Parece interesante que o concello se sume a pedir esta axuda e non
parece que vaia haber problemas para que nos concedan a subvención. Espera que
esta cesión de competencias da Ribadeo sexa solo algo temporal e non se extenda
a outros ámbitos. En calquera caso están a favor deste tipo de convenios, como xa
se fixeran outros anteriormente, e oxalá veña algún máis.
Pregunta si o feito de que se destinen os cartos que este concello tiña previsto para
o obradoiro de emprego significa que este ano non se vai pedir o obradoiro por
parte do concello de Barreiros.
A concelleira do PSdeG-PSOE, Carmen Veiga, di que o fomento do emprego na xente
nova sempre é moi importante e que está totalmente a favor deste tipo de
iniciativas.
A alcaldesa explica que este ano o concello de Barreiros non podería solicitar o
Obradoiro como entidade xestora pola situación económica na que se atopa e por
iso se buscou esta alternativa, colaborando con outro concello e aportando só a
contía de 2.500 €, que sí é asumible. En calquera caso, aclarar, que neste tipo de
encomendas de xestión non hai delegación de competencias, as competencias
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SEXTO.- Facultar á alcaldesa do Concello de Barreiros para a sinatura do correspondente
convenio e cantos documentos sexan necesarios na súa execución e asemade, para que leve a
cabo todas as actuacións que se precisen para a efectividade deste acordo.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.-Habilitar o crédito necesario nos Orzamentos de gastos para o exercicio de 2020 e
comprometerse a habilitar crédito, no seu caso,nos orzamentos do ano 2021 para sufragar a
parte do proxecto non subvencionada.

Número: 2020-0002 Data: 22/06/2020

En proba de conformidade co expresado neste convenio, asínase polas partes
comparecentes, por triplicado exemplar e para un só efecto,no lugar e data que se sinalan
no encabezamento.”

sigueas tendo o concello de Barreiros, como se delega a execución das mesmas
pero os acordos teñen que seguir tomándose nos dous concellos.
Sométese a votación a proposta e resulta aprobada por unanimidade dos dez
concelleiros presentes no pleno, e en todo caso, por maioría absoluta da
Corporación.
E non habendo máis asuntos que tratar, dase por rematada a sesión, e levántase,
sendo as vinte horas e coreta e un minutos do día sinalado.
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A SECRETARIA

ACTA DEL PLENO

Vº e Pr.
A ALCALDESA

Número: 2020-0002 Data: 22/06/2020

E para constancia do que se tratou e dos acordos que se adoptaron, estendo a
presente acta, que asina a alcaldía e que eu, Secretaria, certifico coa miña sinatura,
en Barreiros, o 18 de febreiro de dous mil vinte.-

