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CONCELLO DE CHANTADA

EXPEDIENTE 713/2018

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, alcalde do Concello de Chantada propón:

SUBVENCIÓN OBRADOIRO DE EMPREGO

Vista a Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e 
subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Visto  que con  data  14 de  xuño  de 2018,  asinouse un  convenio  de colaboración  entre  os 
concellos limítrofes de Chantada e Carballedo, para determinar as condicións polas cales se 
levará a cabo a colaboración dos mencionados concellos para a solicitude e demais actuacións 
precisas para a execución conxunta dun obradoiro de emprego no termo da citada orde.

Visto o informe de Intervención de 19 de xuño de  2018.

Visto o informe de Secretaría de 19 de xuño de 2018.

Vista a Retención de crédito por importe de 30.000€.

En virtude do exposto, 

Propoño á  Xunta de Goberno Local, a adopción do  seguinte

ACORDO

PRIMEIRO: Solicitar  a  subvención ao abeiro  da  Orde do 4 de maio de 2018 pola  que se 
establecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  e  subvencións  para  os  obradoiros  duais  de 
emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 
2018.

SEGUNDO: Encomendar a xestión ó Concello de Carballedo para tramitar ante a Consellería 
unha subvención para o Obradoiro de emprego “Serra do Faro IV”, ó abeiro da Orde do 4 de  
maio de 2018, e no seu caso, a posterior xestión do programa formativo.

TERCEIRO: Acollerse  ó  contido  da  citada  Orde,  e  formular  a  solicitude  de subvención en 
colaboración co Concello de Carballedo.

CUARTO: Aprobar as seguintes actuacións no proxecto para o Concello de Chantada no marco 
do Obradoiro Serra do Faro IV:

- Proxecto de acondicionamento da Ruta dos Codos de Belesar.
- Mantemento do viveiro e xardíns municipais.
- Conservación do monte do San Lucas.
- Rexeneración das berarrúas e zonas verdes da Avenida de Monforte.

 A aportación municipal para este proxecto ascenderá a 30.000€.

A transferencia de fondos ó Concello de Carballedo efectuarase a medida que este último 
recoñeza as obrigacións.
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CONCELLO DE CHANTADA

QUINTA: Facultar ó Sr. Alcalde-presidente do Concello de Chantada para realizar as actuacións 
precisas para a execución do acordado e comunicar  o  presente acordo ós  departamentos 
municipais afectados e ó Concello de Carballedo.

SEXTO: Dar conta ó Pleno do Concello deste acordo na próxima sesión que se celebre.

Chantada a data de sinatura de documento electrónico.

O Alcalde

Asdo. Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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