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A Xunta de Gobernó desta Deputación Provindal na súa sesión ordinaria do día 10
de maio de 2019, adoptou, entre outros, o segumte acordó:
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COF^DrA D^P^^ppR i^'^0 DE AXUDAS A CON^RÍ^ DE

_D O S PE CADORES E PESCADORAS FEDERACIÓN DE
O RÍAS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS

.DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA
, ESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2019
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Examinadas as solicitudes de axuda a Confraría. de Pescadores, Pederadón de
Confrarías e Agtupacións de Mariscadoias, formuladas ao abeito das bases
reguladoras, aprobadas pola Xunta de Gobernó do 15 de febreiro de 2019, número
de acordó 3.27598, cun orzamento total de douscentos cmcuenta mil euros
(250. 000,00  ) e publicadas no BOP número 41 do 27/02/2019.

Vistos os infonnes emitidos, en rekdón o reparto das axudas, pola xefa do Servizo
de Medio Ambiente do 29/05/2019, de Intervención do 07/05/2019, e a atante
documentadón que figura no expediente.

Considerando o disposto ñas bases de execución do vixente orzamento da
Deputación.

A Xunta de Gobernó acorda por unanimidade aprobar o teparto das axudas a J
Confrarías de Pescadores, Federadón de Con&arías'e Agrupacións de Mariscadora¡ i
do ano 2019, por importe total de douscentos cincuenta mil euros (250. 000,00;¿ con J
cargo á aplicación 19/410. 4150. 789. 02 do vixente Orzamento provincial, da forma !
que figura no listado que xunta. -""" ,
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CAMBADOS
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Terceiro
COFlt/VDIA DE
PESCADORES SAN
ANTONIO DE
CAMBADOS

Obxecto da subvención Importe

ADQUISICIÓN Dtí
VEIIICULO E OUTROS 9.864,55  

.s s

íSSí'1^
a"';



O que Ue comunico a Vde. para o seu coñecemento e efectos, coa salvidade que
establece o art. 206 do RD 2568/86, de 28 de novembro.

Pontevedra, 13 de maio de 2019
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Por d <|^^ Í.^ g.i^rvizo de Media Ambiente
Se ®lt$cí^f6pOT033/d3ta25. 01. 2016.
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Contra este acordó que pon fin á vía administraúva poderá interponer recurso potestativo de
te omesmo órgano que o ditou, no prazo de un mes a partir do du segumte ó

d'e'stanotifi^ción (artigas 112ev124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de -Procedemento Administraüvo
~Commt~da5'Administraáóns Públicas), ou ben, directamente recurso contendoso-administrativo

: o Xulgado do Coatendoso-Admuüsttativo de Pontevedra segundo o <
da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Regukdora da Xurisdidón Contendoso-Admimsttativa, e todo iso
no prazo establecido no artigo 46 da citada Leí.
Todo iso sen prexuízo de que poida utilizar calquera outto recurso que estime convemente.

COFRADÍA DE PESCADORES SAN ANTONIO DE CAMBADOS
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