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ANUNCIO DA CUARTA QUENDA DE RESOLUCIÓNS CONCEDIDAS AO ABEIRO DA 

LIÑA DE AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO 

MUNICIPAL DE ARTEIXO PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID-19: LIÑA DE 

AXUDAS PARA AUTÓNOMOS/AS QUE REDUCIRAN SIGNIFICATIVAMENTE OS 

SEUS INGRESOS DESDE O R.D. 463/2020 DE 14 DE MARZO  

 

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria celebrada o venres 9 de outubro acordou 

aprobar a concesión da cuarta quenda de axudas aos seguintes solicitantes como 

beneficiarios/as da Liña de axudas para o impulso da actividade económica no termo 

municipal de Arteixo para paliar os efectos do COVID-19: liña de axudas para 

autónomos/as que reduciran significativamente os seus ingresos desde o R.D. 463/2020 

de 14 de marzo do Concello de Arteixo, por cumprir todos os requisitos esixidos nas 

bases reguladoras aprobadas polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 14 de 

maio de 2020 e publicadas no BOP número 71 do 22 de maio de 2020. Por medio do 

presente acordo estimase recoñecer as axudas polos importes indicados a continuación, 

e ordenar o seu pago anticipado, segundo o apartado 9.1 das citadas Bases reguladoras: 

 

NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE 
IMPORTE 

APELIDOS E NOME/RAZON SOCIAL DNI/NIE/CIF 

2020/A003/000770 LOPEZ L****, S***** ***1378** 1.800,00 € 

2020/A003/000848 FUENTES Q*******, R****** ***0839** 1.800,00 € 

2020/A003/000887 ILUMINACIONES B***** R*******, S.L. ***5059** 1.800,00 € 

2020/A003/000983 MIRA L****, M***** A**** ***9782** 1.800,00 € 

2020/A003/001024 PEREZ V******, P**** L*** ***9770** 1.700,00 € 

 

 

Para a consulta do seu expediente pode chamar aos números de teléfono 981 659 153 - 981 659 

151 ou solicitalo vía correo electrónico á dirección emprego@arteixo.org. 
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RÉXIME DE RECURSOS: 

Contra o presente acordo, que é definitivo en vía administrativa poderá vostede interpor RECURSO DE 
REPOSICIÓN no prazo de UN MES ante O MESMO ÓRGANO QUE O DICTOU ou interpor directamente 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO perante Xulgado Contencioso Administrativo no prazo de 
DOUS MESES contados a partir do seguinte ó da recepción da presente notificación, de acordo co disposto 
no artigo 46 da Lei 29/98, de 13 de xullo, reguladora da devandita xurisdición. 
Contra a resolución presunta do recurso de reposición, que terá lugar transcorrido un mes desde a 
interposición do mesmo sen que fora notificado, poderá vostede interpor RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante Xulgado Contencioso Administrativo no prazo de SEIS MESES, contados a partir 
do día seguinte a aquel en que a Resolución do referido recurso de reposición se debería ter notificado de 
forma expresa (un mes desde a interposición do mesmo), todo iso de acordo co disposto no artigo 46 da Lei 
29/98, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa en relación cos artigos 123 e 
124 da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo común e das Administracións 
Públicas. 

Todo o cal se lle notifica pola Secretaria Xeral en virtude da función de fe pública do artigo 3.2 h) do Real 
Decreto 128/2018, do 16 de marzo, de réxime xurídico dos funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional. 


