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ASOCIACIÓN GALLEGA DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS Y DEL MAR (AGTAMAR)
R/ COVADONGA, 1-3, 1º D
36600 - VILAGARCÍA DE AROUSA
PONTEVEDRA

PROCEDEMENTO: TR332C.  PROGRAMA  DE  AXUDAS  Á  CONTRATACIÓN  EN  ORGANISMOS
INTERMEDIOS.

Nº EXPEDIENTE: TR332C 2020/42-0
SOLICITANTE: ASOCIACIÓN  GALLEGA  DE  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  Y  DEL  MAR

(AGTAMAR)
NIF: G94116993

Examinada  a  solicitude  presentada  por Eduardo  Abad  Sabarís,  en  nome  e  representación  da
ASOCIACIÓN  GALLEGA  DE  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  Y  DEL  MAR  (AGTAMAR), ao  abeiro  do
Programa de axudas á contratación en Organismos Intermedios, e tendo en conta os seguintes:

ANTECEDENTES

PRIMEIRO: A solicitude foi presentada o 10/08/2020.  No expediente consta toda a documentación
esixida na orde de convocatoria con carácter xeral e para o 4po de axuda que se solicita.

SEGUNDO: Solicítase o seguinte 4po de axuda:

Incen4vo á contratación de técnicos e técnicas especialistas en Organismos Intermedios.

TERCEIRO: Na tramitación do presente expediente observáronse todos os requisitos e prescricións
legais.

FUNDAMENTOS

PRIMEIRO: A competencia, por delegación da persoa 4tular da Consellería de Economía, Emprego e
Industria,  desta  Secretaría  Xeral  de  Emprego para  coñecer  e  resolver  a  presente  solicitude  vén
determinada polo ar4go 7 da Orde do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para a contratación de técnicos e técnicas especialistas en organismos intermedios para o
asesoramento  a  empresas  en  situacións  conxunturais  provocadas  polo  escenario  económico  do
COVID-19, financiadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa opera4vo FSE Galicia 2014-
2020 (código de procedemento TR332C).

SEGUNDO: Previa avaliación e informe da Comisión de Selección, na súa sesión celebrada o pasado
14/08/2020,  propúxose  a  concesión  dunha  subvención  á  devandita  en4dade  polo  importe  de
10.000,00 euros para a contratación de 1 persoa traballadora desempregada.
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Logo da correspondente fiscalización, dado que a solicitude foi presentada en prazo hábil e que se
cumpren todos os requisitos e condicións esixidos na orde de convocatoria para o 4po de axuda que
se solicita, procede conceder a axuda na conFa que se indica:

N º Titulación
Grupo

co4zación
Tipo

contrato
Con6a Aplicación orzamentaria

1 Título de Formación
Profesional de grao

superior ou equivalente

3, 4 ou 5 Temporal 10.000,00 € 09.40.322C.480.0-2020 00089

Vistos  os  preceptos  citados  e  demais  de  xeral  e  per4nente  aplicación,  esta  Secretaría  Xeral  de
Emprego

ACORDA

1.- Conceder á  ASOCIACIÓN GALLEGA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y DEL MAR (AGTAMAR) a
axuda pola contratación de 1 persoa traballadora relacionada no ordinal segundo dos precedentes
fundamentos, por un importe de 10.000,00 €.

2.-  A en4dade beneficiaria  está  obrigada á formalización dos contratos  subvencionados no prazo
máximo dun mes desde a no4ficación da presente resolución e á comunicación á Secretaría Xeral de
Emprego nos 10 días seguintes á dita formalización na que se acompañará:

- Anexo III da persoa traballadora contratada, debidamente cuberto e asinado.

- Documentación acredita4va do cumprimento da obriga de informar ás persoas traballadoras acerca
do financiamento por parte do PO FSE Galicia 2014-2020 dos seus contratos (anexo IV).

- A aceptación da resolución de concesión da subvención.

-  Declaración  do  conxunto  das  axudas  solicitadas,  tanto  as  aprobadas  ou  concedidas  como  as
pendentes de resolución para o mesmo proxecto das dis4ntas administracións públicas competentes
ou  outros  entes  públicos  ou,  de  ser  o  caso,  que  non  solicitou  nin  percibiu  outras  axudas  e
subvencións, complementaria da presentada coa solicitude (anexo V).

3.- Non se poderá realizar, en ningún caso, o pagamento mentres a en4dade beneficiaria non figure
ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas e da Seguridade Social,
sexa debedora en virtude de resolución declara4va de procedencia de reintegro ou teña algunha
débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma.

4.- No prazo máximo de 2 meses seguintes á finalización dos 8 meses contemplados no ar4go 20.3.a)
deberá achegarse a documentación xus4fica4va a que se refire o ar4go 24 da orde de convocatoria.
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Os cer4ficados, declaracións, documentos e carteis informa4vos sinalados neste parágrafo deberán
realizarse segundo os respec4vos modelos que se publican na web ins4tucional da Xunta de Galicia
na ligazón hJp://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego.

5.- Así mesmo, lémbraselle á en4dade beneficiaria que debe cumprir as obrigas contempladas no
ar4go 25 da orde de convocatoria.

No4Kquese esta resolución aos interesados, facéndolles saber que pon fin á vía administra4va e que
contra a mesma cabe formular recurso contencioso-administra4vo, no prazo de dous meses a contar
dende  o  día  seguinte  ao  da  no4ficación  da  presente  resolución,  ante  a  Sala  do  Contencioso-
Administra4vo  do  Tribunal  Superior  de  Xus4za  de  Galicia;  así  mesmo,  con  anterioridade  e  con
carácter potesta4vo, poderá interpoñerse recurso de reposición, no prazo dun mes a contar dende o
día seguinte ao da no4ficación desta resolución, ante esta Secretaría Xeral de Emprego da Consellería
de Economía, Emprego e Industria, todo iso de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administra4va e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administra4vo común das administracións públicas.

Covadonga Toca Carús

Secretaria xeral de Emprego
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