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XUNTA DE GOBERNO  

 

SESIÓN ORDINARIA DE VINTE E DOUS DE ABRIL DE DOUS MIL DEZANOVE 

 

(ACTA NÚMERO 19) 

 

 

 

 

Presidente: 

D. Darío Campos Conde  

 

Sres. Deputados:  

D. Argelio Fernández Queipo  

D. Pablo Rivera Capón 

D. Lino Rodríguez Ónega 

Dª. Mayra García Bermúdez 

D. Eduardo Vidal Baamonde 

Dª. Sonsoles López Izquierdo 

 

Secretario: 

D. José Antonio Mourelle Cillero  

 

Interventora: 

Dª. Gloria Baamonde Tomé 

 

 

  

 

 

 

  

 

 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as trece horas do día 

vinte e dous de abril de dous mil 

dezanove, baixo a baixo a Presidencia do 

titular do cargo, Ilmo. Sr. D. Darío 

Campos Conde, reúnense os Sres. 

Deputados á marxe relacionados, co 

obxecto de celebrar, en segunda 

convocatoria, sesión ordinaria convocada 

para o efecto, para tratar os asuntos 

incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

Corporación. 
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Actúa de Secretario o Secretario Xeral Adxunto D. José Antonio Mourelle Cillero, e asiste 

como Interventora Dª. Gloria Baamonde Tomé, Xefa do Servizo de Fiscalización. 

 

 Non asisten os Sres. Deputados D. Álvaro Santos Ramos e Dª. Mª. Del Pilar García Porto. 

 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA O DÍA DOCE DE ABRIL DE DOUS MIL DEZANOVE. 

 

Por parte do Sr. Presidente pregúntase aos Sres. Deputados, membros da Xunta de 

Goberno, se teñen que formular algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada o día 

doce de abril de dous mil dezanove, que foi distribuída entre os mesmos; e ao non presentarse 

ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

2.- PROPOSTA EN RELACIÓN COS ESCRITOS DAS ALCALDÍAS DOS 

CONCELLOS DE CASTRO DE REI, CERVANTES, CERVO, CHANTADA, RÁBADE E 

SOBER, SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA 

ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:  

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, no que, entre outros se conteñen 

os seguintes extremos: 

 

“En relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Castro de Rei, Cervantes, Cervo, 

Chantada, Rábade e Sober no que solicitan a aplicación de remanentes producidos na adxudicación 

de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018, infórmase o 

seguinte:  

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 27 de febreiro de 

2018 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2018. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018, fixándose, na 
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base 18, o prazo do 31 de outubro de 2018 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes ás actuacións incluídas no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establecese “As baixas obtidas nas 

licitacións será investidas por cada concello na mesma finalidade, e sempre que non supoña 

modificación orzamentaria (...), previa proposta do Concello …” Segundo o establecido na base 18, 

“Unha vez adxudicados os investimentos, o concello deberá presentar nesta deputación, de forma 

individual para cada investimento, a seguinte documentación: A certificación do acordo ou 

resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de execución por administración. (Anexo III 

ou Anexo IV)”. O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión ordinaria, en data 29 de maio de 2018, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce remanente na adxudicación. Os concellos indicados achegaron os 

correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as baixas producidas nas licitacións dos 

investimentos incluídos no Plan único, así como solicitude de aplicación destas nas actuacións que 

se relacionan: 

 

Concello de Castro de Rei 

 

O Concello de Castro de Rei presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, 

relacionando os importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas aplicacións 

orzamentarias detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

55 
MELLORA DE ACCESOS AOS BARRIOS DE PIÑOR, SABUGUEIRO E CURRÁS (SANTA LOCAIA), A GRANDA 

(RAMIL) SAN MARCOS (MOS), CASTRILLÓN (RIBEIRAS DE LEA) E ESPEDRIZ (DUMPÍN), (segundo 

coordenadas UTM) INCLUÍDO HONORARIOS 
2018 1531 762 21.107,52€ 

56 RENOVACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E CONSTRUCIÓN DE PLUVIAIS NA ESTRADA DO MERCADO 

GANDEIRO DE CASTRO RIBERAS DE LEA, INCLUÍDO HONORARIOS 2018 1600 762 34.477,70€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 04 de abril de 2019 e de 10 de abril de 2019, o concello 

solicita a aplicación destas baixas, e tendo en conta o sinalado na base 13 “ ... na mesma finalidade, 

e sempre que non supoña modificación orzamentaria, previa proposta  do  Concello…” nas 

seguinte actuacións relacionadas; constátase que a aplicación dos remanentes se destina á mesma 
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finalidade que as actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, 

polos importes e financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 
FINANCIACIÓN 

CONCELLO 
TOTAL 

INVESTIMENTO 
ACONDICIONAMENTO DE VÍAS MUNICIPAIS NOS NÚCLEOS DE VALES 

(LOENTIA) E ACEA (BENDIA) 1531 76255 21.107,52€ 1.150,78€ 22.258,30€ 

COLECTOR DE ENLACE DA REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO ENTRE 

RÚA XOSÉ TRAPERO PARDO E AVDA. DE COSPEITO, INCLUÍDO 

HONORARIOS FACULTATIVOS 
1600 76255 34.477,69€ -- 34.477,69€ 

 

Concello de Cervantes 

 

O Concello de Cervantes presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, 

relacionando os importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas aplicacións 

orzamentarias detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  BAIXA € DEPUTACIÓN 

64 REXENERACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS EN SAN PEDRO E VILAPÚN, INCLUÍDO HONORARIOS 2018 1531 762 1.104,97€ 

65 REXENERACIÓN DO VIAL DE ACCESO A BOLOIS E VILAXÁN (MOSTEIRO), INCLUÍDO 

HONORARIOS 2018 1531 762 271,79€ 

66 ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ACCESOS A BARRA E PEREIRA, INCLUÍDO 

HONORARIOS 2018 1531 762 4.422,31€ 

67 PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A AUCELLA E RIAMONTE, INCLUÍDO HONORARIOS 2018 1531 762 3.565,85€ 

68 PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS NO NÚCLEO DE PIORNEDO, INCLUÍDO HONORARIOS 2018 1531 762 903,09€ 

69 PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A SAN MARTÍN E BALGOS (A RIBEIRA) 2018 1531 762 1.266,74€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 09 de abril de 2019, o concello solicita a aplicación destas 

baixas, e tendo en conta o sinalado na base 13 “ ... na mesma finalidade, e sempre que non supoña 

modificación orzamentaria, previa proposta do Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; 

constátase que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as actuacións 

inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, polos importes e 

financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 
FINANCIACIÓN 

CONCELLO 
TOTAL 

INVESTIMENTO 
MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS EN CELA  1531 76255 8.218,95€ -- 8.218,95€ 

MELLORA E ACONDICONAMENTO DE ACCESOS EN DEGRADA 1531 76255 3.315,80€ -- 3.315,80€ 
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Concello de Cervo 

 

O Concello de Cervo presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, relacionando 

os importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas aplicacións orzamentarias 

detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

70 REMODELACIÓN DE RÚA DO FARO, TRAMO ENTRE ROTONDA E ACCESO Á PRAZA DA 

URBANIZACIÓN DO FARO EN SAN CIBRAO 2018 1532 762 37.854,34€ 

 

Así mesmo, por escrito, de data 01 de abril de 2019, o concello solicita a aplicación destas 

baixas, e tendo en conta o sinalado na base 13 “ ... na mesma finalidade, e sempre que non supoña 

modificación orzamentaria, previa  proposta do Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; 

constátase que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as actuacións 

inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, polos importes e 

financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 
FINANCIACIÓN 

CONCELLO 
TOTAL 

INVESTIMENTO 
MELLORA DE ACCESIBILIDADE EN URBANIZACIÓN RÍO COBO  1532 76255 16.801,71€ 3,22€ 16.804,93€ 
ACONDICIONAMENTO E PAVIMENTACIÓN DAS ZONAS DA IGLESIA E 

CEMITERIO DA PARROQUIA DE CERVO 1532 76255 21.052,63€ -- 21.052,63€ 

 

Concello de Chantada 

 

O Concello de Chantada presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, 

relacionando os importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas aplicacións 

orzamentarias detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  BAIXA € 

DEPUTACIÓN 
82 SUBSTITUCIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 2018 3410 762 39.897,63€ 

 

Así mesmo, por escrito, de data 02 de abril de 2019, e de data 08 de abril de 2019 o 

concello solicita a aplicación destas baixas, e tendo en conta o sinalado na base 13 “ ... na mesma 
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finalidade, e sempre que non supoña modificación orzamentaria, previa proposta do Concello…” 

nas seguinte actuacións relacionadas; constátase que a aplicación dos remanentes se destina á 

mesma finalidade que as actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa 

respectiva, polos importes e financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

EXECUCIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBERTA DE  PISTA DE PÁDEL  3410 76255 39.897,63€ 2.047,24€ 41.944,87€ 

 

Concello de Rábade 

 

O Concello de Rábade presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, relacionando 

os importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas aplicacións orzamentarias 

detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  BAIXA € 
DEPUTACIÓN 

238 REMATE DA RÚA LOPE DE VEGA 2018 1532 762 33.920,28€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 03 de abril de 2019, o concello solicita a aplicación destas 

baixas, e tendo en conta o sinalado na base 13 “ ... na mesma finalidade, e sempre que non supoña 

modificación orzamentaria, previa proposta do Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; 

constátase que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as actuacións 

inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, polos importes e 

financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 
FINANCIACIÓN 

CONCELLO 
TOTAL 

INVESTIMENTO 
PAVIMENTACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, TERCEIRA FASE  1532 76255 33.920,27€ -- 33.920,27€ 

 

Concello de Sober 

 

O Concello de Sober presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, relacionando os 

importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas aplicacións orzamentarias 

detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 
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Nº obra IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  BAIXA € 

DEPUTACIÓN 
274 MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL EN ROSENDE, INCLUÍDO HONORARIOS 2018 1610 762 91,50€ 

275 AMPLIACIÓN DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO ATA O CAMPO DO SAN MIGUEL, 

INLCUÍDO HONORARIOS 2018 1610 762 109,40€ 

276 MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL EN OUTEIRO E RIBAS, INCLUÍDO 

HONORARIOS 2018 1610 762 126,69€ 

277 MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL EN VILLOSCURA, INCLUÍDO HONORARIOS 2018 1610 762 15.372,00€ 

278 MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL EN O TARO, VILABALDE, PRADOS, 

XANIMOL E VELEIGAZ, INCLUÍDO HONORARIOS 2018 1610 762 10.704,38€ 

 

Así mesmo, por escrito, de data 26 de marzo de 2019, e de data 08 de abril de 2019, o 

concello solicita a aplicación destas baixas, e tendo en conta o sinalado na base 13 “ ... na mesma 

finalidade, e sempre que non supoña modificación orzamentaria, previa  proposta do Concello…” 

nas seguinte actuacións relacionadas; constátase que a aplicación dos remanentes se destina á 

mesma finalidade que as actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa 

respectiva, polos importes e financiamento que se indican: 

 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 
FINANCIACIÓN 

CONCELLO 
TOTAL 

INVESTIMENTO 
INSTALACIÓN DE ABASTECEMENTO AO NÚCLEO DE CAMPORRAIRO, 

INCLUÍDO HONORARIOS  1610 76255 26.403,97€ -- 26.403,97€ 

 

Tendo en conta as solicitudes dos sinalados concellos, de ser vontade desta Corporación 

acceder ao solicitado, o órgano que deberá adoptar o devandito acordo é a Xunta de Goberno desta 

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das reguladoras do Plan único 2018, “Os 

investimentos así financiados con cargo a baixas de licitación sometaranse a aprobación da Xunta 

de Goberno da Deputación Provincial…”. Polo que va dito, infórmase favorablemente a 

financiación dos investimentos identificados polos importes indicados, con cargo aos remanentes 

producidos na adxudicación de investimentos incluídos inicialmente polos respectivos concellos, 

no Plan único 2018, debendo estar xustificada a súa execución no mesmo prazo que o establecido 

para os investimentos incluídos inicialmente. 

 

A vista do anterior, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 
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1º.- Acceder ao solicitado polas Alcaldías dos Concellos de Castro de Rei, Cervantes, 

Cervo, Chantada, Rábade e Sober e incluír como investimentos financiados con cargo aos 

remanentes producidos en adxudicacións dos investimentos incluídos inicialmente, os 

investimentos que deseguido se indican co financiamento que se detalla, e que deberá estar 

xustificado a súa execución no mesmo prazo que os investimentos incluídos inicialmente.  

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN   
CONCELLO 

FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

ACONDICIONAMENTO DE VÍAS MUNICIPAIS NOS NÚCLEOS DE 
VALES (LOENTIA) E ACEA (BENDIA) 1531 76255  

CASTRO DE 
REI 

21.107,52€ 1.150,78€ 22.258,30€ 
COLECTOR DE ENLACE DA REDE MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO ENTRE RÚA XOSÉ TRAPERO PARDO E AVDA. DE 
COSPEITO, INCLUÍDO HONORARIOS FACULTATIVOS 

1600 76255 34.477,69€ -- 34.477,69€ 

MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS EN CELA  1531 76255  
CERVANTES 

8.218,95€ -- 8.218,95€ 

MELLORA E ACONDICONAMENTO DE ACCESOS EN DEGRADA 1531 76255 3.315,80€ -- 3.315,80€ 

MELLORA DE ACCESIBILIDADE EN URBANIZACIÓN RÍO COBO  1532 76255  
CERVO 

16.801,71€ 3,22€ 16.804,93€ 
ACONDICIONAMENTO E PAVIMENTACIÓN DAS ZONAS DA 
IGLESIA E CEMITERIO DA PARROQUIA DE CERVO 1532 76255 21.052,63€ -- 21.052,63€ 
EXECUCIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBERTA DE  PISTA DE 
PÁDEL  3410 76255 CHANTADA 

39.897,63€ 2.047,24€ 41.944,87€ 
PAVIMENTACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, TERCEIRA 
FASE  1532 76255 RÁBADE 

33.920,27€ -- 33.920,27€ 
INSTALACIÓN DE ABASTECEMENTO AO NÚCLEO DE 
CAMPORRAIRO, INCLUÍDO HONORARIOS  1610 76255 SOBER 

26.403,97€ -- 26.403,97€ 

 

2º.- Dar traslado do presente aos Concellos indicados para ao seu coñecemento e  aos 

efectos expresados no acordo”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA EN RELACIÓN COS ESCRITOS DAS ALCALDÍAS DOS 

CONCELLOS DE NAVIA DE SUARNA E XERMADE, SOLICITANDO NOVA 

PRÓRROGA PARA O PRAZO DE ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTO INCLUÍDO NO 

PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:  

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, no que, entre outros se conteñen 

os seguintes extremos: 
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“En relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Xermade e Navia de Suarna, no 

que solicitan unha nova prórroga para a adxudicación e formalización de contratos, de proceder, de 

investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 27 de febreiro de 

2018 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2018. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018, fixándose, na 

base 18, o prazo do 31 de outubro de 2018 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes ás actuacións incluídas no Plan. O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018 foi 

aprobado polo Pleno desta Deputación en sesión ordinaria celebrada en data 29 de maio de 2018, 

figurando incluídos os investimentos para os que solicitan prórroga de adxudicación. 

 

Nas devanditas bases estableceuse que o prazo para a adxudicación das obras, ou o acordo 

da súa execución por administración, e a formalización dos contratos, de proceder, debería de ser 

adoptado na data límite do 31 de outubro de 2018. As Alcaldías dos concellos que se indican, 

solicitan unha nova prórroga para a adxudicación e formalización dos contratos, de proceder, polos 

motivos e prazos que se sinalan: 

 

Concello de Xermade: 

 

O concello de Xermade incluíu ao abeiro do Plan único 2018, entre outros, o seguinte 

investimento: 

 

XERMADE 

308 
IDENTIFICACIÓN 

REPARACIÓN DE ESTRADAS EN ZALAROIA, LABRADA, TOUTELO, PENA DE CORVOS, 

BIDUEIRO, A TOUZA, XERMADE, REBUXENTOS, SUAPENA, CERDEIRA, POUPARIÑA, A 

FRAGA, SAN XURXO, CASANOVA-PENA, PAZO, A GULPILLEIRA, BADOI, AS TESTAS, 

BROSENDE PORTOSILVA, REGUENGO, LEBORÉ, ROUPAR-TOUZA, AZOREIRA, A PENA, A 

PEDREIRA E CAMPO DE FÚTBOL DE ROUPAR, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 

HONORARIOS 
FINANCIACIÓN 140.486,54 15.325,20 155.811,74   X   

309 
IDENTIFICACIÓN SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 50.489,98 0,00 50.489,98     X 
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Pola Xunta de Goberno en sesión ordinaria celebrada o día 25 de xaneiro de 2019  

adoptouse acordo de concesión de prórroga nos termos que se indican: 

 

            INVESTIMENTO PRORROGA 

ADXUDICACIÓN ATA Nº IDENTIFICACIÓN 
309 SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 

 

Pola Alcaldía do Concello de Xermade, por escrito de data 04 de abril de 2019, solicítase 

unha nova prórroga, polos motivos que en síntese “...a licitación quedou deserta por exclusión de 

todas as ofertas e vimos de iniciar unha nova licitación...” para o investimento e polo prazo que se 

sinala a continuación: 

 

        INVESTIMENTO PRORROGA 

ADXUDICACIÓN ATA Nº IDENTIFICACIÓN 
309 SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 

 

Concello de Navia de Suarna: 

 

O concello de Navia de Suarna incluíu ao abeiro do Plan único 2018, entre outros, o 

seguinte investimento: 

 

NAVIA DE SUARNA 

154 IDENTIFICACIÓN MELLORA DO CEMITERIO SANTA MARÍA MAGDALENA, INCLUÍDO HONORARIOS 
FINANCIACIÓN 12.505,52 0,00 12.505,52   X   

155 IDENTIFICACIÓN ACONDICIONAMENTO DA AVENIDA DE GALICIA EN A POBRA DE NAVIA, INCLUÍDO HONORARIOS 
FINANCIACIÓN 73.563,04 12.064,70 85.627,74   X   

156 IDENTIFICACIÓN MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN FOLGUEIRAS, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 
FINANCIACIÓN 22.200,00 0,00 22.200,00   X   

157 IDENTIFICACIÓN MELLORA DE CAMIÑOS EN SALGUEIRAS E VILARGOIDE, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 
FINANCIACIÓN 16.500,00 0,00 16.500,00   X   

158 IDENTIFICACIÓN MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN QUINTÁ DE MOIA, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 
HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 18.000,00 0,00 18.000,00   X   
159 IDENTIFICACIÓN MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MOLMEÁN, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 15.000,00 0,00 15.000,00   X   
160 IDENTIFICACIÓN ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ALUMEADO PÚBLICO DE AIGAS, TRASERRA E CANTORCIA, INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 10.600,00 0,00 10.600,00   X   

161 IDENTIFICACIÓN MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MURIAS DE RAO, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 
HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 20.000,00 0,00 20.000,00   X   

162 IDENTIFICACIÓN MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO E DO CAMIÑO DE "FORCOIS" NA POBRA DE NAVIA, 
INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 10.653,17 0,00 10.653,17   X   
163 IDENTIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO (CONTENEDORES E CARRO LIMPEZA) PARA O SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 

FINANCIACIÓN 5.239,30 0,00 5.239,30     X 
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Pola Xunta de Goberno en sesión ordinaria celebrada o día 26 de outubro de 2018  

adoptouse acordo de concesión de prórroga nos termos que se indican: 

 

INVESTIMENTO PRORROGA 

ADXUDICACIÓN ATA 
Nº IDENTIFICACIÓN 

154 MELLORA DO CEMITERIO SANTA MARÍA MAGDALENA, INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
155 ACONDICIONAMENTO DA AVENIDA DE GALICIA EN A POBRA DE NAVIA, INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
156 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN FOLGUEIRAS, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
157 MELLORA DE CAMIÑOS EN SALGUEIRAS E VILARGOIDE, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
158 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN QUINTÁ DE MOIA, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
159 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MOLMEÁN, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
160 ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ALUMEADO PÚBLICO DE AIGAS, TRASERRA E CANTORCIA, INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
161 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MURIAS DE RAO, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-04-2019 
162 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO E DO CAMIÑO DE "FORCOIS" NA POBRA DE NAVIA, INCLUÍDO 

HONORARIOS 
30-04-2019 

163 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO (CONTENEDORES E CARRO LIMPEZA) PARA O SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 30-04-2019 

 

A Alcaldía do Concello de Navia De Suarna, a través de escrito con rexistro, de data 12 de 

abril de 2019, solicita unha nova prórroga para a adxudicación e formalización do contrato, de 

proceder, dos investimentos que de seguido se indican, segundo xustificación manifestada, que 

consta no expediente e que en síntese indica “ contratempos na adxudicación das obras e á escaseza 

de medios persoais para levar a cabo a gran cantidade de traballo existente no Concello (...) ” ata os 

prazos que se sinalan: 

 

                      INVESTIMENTO PRORROGA 

ADXUDICACIÓN ATA 
Nº IDENTIFICACIÓN 
154 MELLORA DO CEMITERIO SANTA MARÍA MAGDALENA, INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
155 ACONDICIONAMENTO DA AVENIDA DE GALICIA EN A POBRA DE NAVIA, INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
156 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN FOLGUEIRAS, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
157 MELLORA DE CAMIÑOS EN SALGUEIRAS E VILARGOIDE, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
158 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN QUINTÁ DE MOIA, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
159 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MOLMEÁN, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
160 ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ALUMEADO PÚBLICO DE AIGAS, TRASERRA E CANTORCIA, INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
161 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MURIAS DE RAO, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 
162 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO E DO CAMIÑO DE "FORCOIS" NA POBRA DE NAVIA, INCLUÍDO 

HONORARIOS 
30-06-2019 

163 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO (CONTENEDORES E CARRO LIMPEZA) PARA O SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 30-06-2019 

 

Tendo en conta a solicitude das Alcaldías indicadas, así como os motivos que aducen, 

incorporados ao expediente, de ser vontade desta Corporación acceder ao solicitado, o órgano que 

deberá de adoptar o devandito acordo é a Xunta de Goberno desta Deputación, de conformidade co 

establecido na base 18 das bases reguladoras do Plan único 2018, “...os concellos adxudicarán e 
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formalizaran, de proceder, os contratos referentes as actuación incluídas no Plan ata o 31 de 

Outubro de 2018. Non obstante, este prazo poderá ser prorrogado mediante acordo da Xunta de 

Goberno a solicitude motivada do concello”. Polo que va dito, infórmase favorablemente a 

concesión da nova prórroga aos Concellos indicados para a adxudicación e formalización, de 

proceder, dos contratos dos referidos investimentos, concretos e numerados, incluídos no Plan 

único 2018, e ata o prazo solicitado. 

 

A vista do anterior, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.-Acceder ao solicitado polas Alcaldías dos Concellos de Navia de Suarna e Xermade, e, 

en consecuencia, concederlle a prórroga solicitada para a adxudicación do investimento indicado 

deseguido, debendo de remitir a Deputación, de forma individual para cada investimento a 

certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de execución por 

administración. (anexo III ou IV).  

 

INVESTIMENTO PRORROGA 
ADXUDICACIÓN ATA 

PRORROGA 
ADXUDICACIÓN ATA 

Nº IDENTIFICACIÓN   

154 MELLORA DO CEMITERIO SANTA MARÍA MAGDALENA, INCLUÍDO HONORARIOS  
 
 
 
 
 
 

NAVIA DE SUARNA 
 
 

30-06-2019 

155 ACONDICIONAMENTO DA AVENIDA DE GALICIA EN A POBRA DE NAVIA, INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 

156 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN FOLGUEIRAS, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 
HONORARIOS 

30-06-2019 

157 MELLORA DE CAMIÑOS EN SALGUEIRAS E VILARGOIDE, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 30-06-2019 

158 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN QUINTÁ DE MOIA, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 
HONORARIOS 

30-06-2019 

159 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MOLMEÁN, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 
HONORARIOS 

30-06-2019 

160 ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ALUMEADO PÚBLICO DE AIGAS, TRASERRA E CANTORCIA, INCLUÍDO 
HONORARIOS 

30-06-2019 

161 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN MURIAS DE RAO, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 
HONORARIOS 

30-06-2019 

162 MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO E DO CAMIÑO DE "FORCOIS" NA POBRA DE 
NAVIA, INCLUÍDO HONORARIOS 

30-06-2019 

163 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO (CONTENEDORES E CARRO LIMPEZA) PARA O SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 30-06-2019 

309 
SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS XERMADE 30-06-2019 

 
2º.- Dar traslado do presente aos Concellos indicados para ao seu coñecemento e aos 

efectos expresados no acordo”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 
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4.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO ESCRITO DA ALCALDÍA DO CONCELLO 

DE VIVEIRO SOLICITANDO UNHA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DUN DOS 

INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS 

CONCELLOS 2018. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor.  

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, no que, entre outros se conteñen 

os seguintes extremos: 

 

En relación co escrito da Alcaldía do Concello de Viveiro, no que solicita unha 

modificación do proxecto e prórroga para adxudicar, executar e xustificar un dos investimentos 

incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 27 de febreiro de 

2018 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2018. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018, fixándose, na 

base 18, o prazo do 31 de outubro de 2018 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes ás actuacións incluídas no Plan. 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión ordinaria en data 29 de maio de 2018. 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 23 de novembro de 2018, aprobouse incluír como 

investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación de obras do plan 

único 2018, o investimento de Ampliación da Rede de Saneamento de Toxeiras (Landrove), co 

número 302. 

 

A Alcaldía do Concello de Viveiro, solicita, a través de escrito, de data 08 de abril de 2019, 

de data 10 de abril de 2019: 
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Unha modificación do proxecto Ampliación da Rede de Saneamento de Toxeiras 

(Landrove), financiado con cargo o plan único 2018 co número de obra 302 “... debido ás 

esixencias das autorizacións sectoriais, de Augas de Galicia, pola cal foi necesaria a realización 

dunha adaptación do proxecto, supoñendo un incremento de 7.714,37€ no importe do mesmo...”. 

Acompañase dito proxecto modificado, así como aprobación do mesmo por parte do Concello de 

Viveiro, en sesión da Xunta de Goberno Local, de data 20 de marzo de 2019; informe favorable da 

Secretaría e Informe da intervención dese Concello, relativo á existencia de crédito para o importe 

incrementado. Así mesmo consta no informe da Secretaría, que o investimento “non está 

adxudicado”. 

 

Unha prórroga para a adxudicación do referido investimento ata o 31 de xullo de 2019. O 

Concello de Viveiro tiña concedida prórroga para a adxudicación desta obra ata o 30 de abril de 

2019, aprobada por acordo da Xunta de Goberno de data 14 de decembro de 2018. 

 

Unha prórroga para o prazo de execución ata o 30 de outubro de 2019 e o prazo de 

xustificación ata o 15 de novembro de 2019. 

 

A Deputación ten como atribución principal a cooperación cos Concellos. A proposta 

formulada polo Concello, en exercicio da súa autonomía responde aos plans e programas previstos 

nas bases reitoras, e respectan os diferentes límites cuantitativos establecidos nas propias bases. 

Quere dicirse que esta actuación, se fora proposta antes da aprobación do propio Plan, serían 

aceptada. Acceder ao solicitado contribúe a efectividade da cooperación da entidade provincial cos 

concellos da provincia, respectando a súa autonomía e necesidades. 

 

Tendo en conta a solicitude do concello, incorporada ao expediente, de ser vontade desta 

Corporación acceder ao solicitado, o órgano que deberá adoptar o devandito acordo é Xunta de 

Goberno, como así se indica na base 19 das Bases Reguladoras do Plan Provincial Único 2018, que 

precisa “...Se para a execución dos investimentos xorde a necesidade de modificar o proxecto da 

obra, o concello deberá tramitar o correspondente expediente de acordo co establecido na Lei 

9/2017, do 8 de novembro, -LCSP-, e redactar un proxecto modificado que deberá ser aprobado 

polo concello e pola Xunta de Goberno da Deputación (...)” 
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Polo que va dito, informase favorablemente a modificación do proxecto da obra incluída no 

Plan Único 2018 e denominada Ampliación da Rede de Saneamento de Toxeiras (Landrove), así 

como as prórrogas solicitadas, nos termos que se indican: 

 

INVESTIMENTO PRÓRROGA 

ADXUDICACIÓN 
PRÓRROGA 

EXECUCIÓN 
PRAZO XUSTIFICACIÓN 

Nº IDENTIFICACIÓN 

302 AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO DE TOXEIRAS 

(LANDROVE)  
31-07-2019 30-10-2019 15-11-2019 

 

A vista do anterior, esta Presidencia propón que pola Xunta de Goberno se adopte o 

seguinte acordo: 

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Viveiro, e en consecuencia, 

aprobar a modificación do proxecto da actuación indicada, mantendo as achegas de Deputación 

aprobadas, quedando incluído no plan único de cooperación cos concellos 2018 o proxecto 

modificado nos investimentos do Concello de Viveiro, así como as prórrogas solicitadas, nos 

seguintes termos: 

 

INVESTIMENTO PRÓRROGA 

ADXUDICACIÓN 
PRÓRROGA 

EXECUCIÓN 
PRAZO XUSTIFICACIÓN 

Nº IDENTIFICACIÓN 

302 AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO DE TOXEIRAS 

(LANDROVE)  
31-07-2019 30-10-2019 15-11-2019 

 

2º.- Dar traslado do presente ao Concello solicitante para ao seu coñecemento, 

significándolle que o investimento indicado, financiado con cargo aos remanentes, deberán de estar 

adxudicado, executado e xustificados nas datas deste acordo de modificación e prórrogas”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 
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5.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE POL.- OBRAS DE ADAPTACIÓN RESIDENCIA E 

CENTRO DE DÍA. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor.  

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 01 de marzo de 2019, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación (aberto simplificado sumario) con un orzamento de licitación de 

63.288,72€, dos cales 5.753,52 son de IVE (10%), correspondente á obra: POL.- Obras de 

Adaptación Residencia e Centro De Día. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 08 de marzo de 

2019, abriuse prazo de 10 días naturais para a recepción de documentación e ofertas para a 

contratación da obra por procedemento aberto na modalidade de simplificado sumario. 

 

En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 27 de marzo de 2019 deuse conta 

das empresas presentadas, así como as datas na que presentaron as ofertas, á contratación da obra 

identificada como POL.- Obras de Adaptación Residencia e Centro De Día  segundo anuncio 

publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 08 de marzo de 2019 e de acordo coa 

información reportada pola plataforma de Contratación do Sector Público. A mesa acordou, por 

unanimidade, admitir inicialmente ás empresas presentadas. 

 

De seguido procedeuse á apertura e exame do arquivo dixital “1” e exame da 

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

obra citada, e non observándose deficiencias na mesma, acórdase por unanimidade aceptalas a 

todas. 
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A continuación, de orde da Presidencia, procedeuse á apertura do arquivo dixital “2”, 

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

POL.- OBRAS DE ADAPTACIÓN RESIDENCIA E CENTRO DE DÍA (EX007OB19AB) 
ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído)  63.288,72     

VALOR ESTIMADO  57.535,20   5.753,52 IVE 
CLASIFICACION EXIGIDA:    NO   

PRAZO DE EXECUCION:     1 MES   

      

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A)   PRECIO  (90) AUMENTO PRAZO 

GARANTÍA (10) CRITERIO DESEMPATE 

PREZO   ( IVE incluído .- 

art 102 ) 
Oferta ( MÁX 60 

MESES) Plantel / Discapacitados 

1 COVISAM NORTE SL   53.344,50 € 60,00 6/0 
2 DENUEVO PUNTO CREATIVO SL   57.282,62 € 60,00 -/- 
3 GARCIA Y SÁNCHEZ DE MELIDE SL   53.790,00 € 24,00 10/1 
4 GROMA OBRAS SL   55.561,17 € 60,00 7/0 

 

De seguido procedeuse, mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), á 

comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa 

consonte cos criterios establecidos no artigo 85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 

149 LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS OFERTA   
 

 

Oferta  MEDIA 
1 COVISAM NORTE SL  53.344,50 €  54.994,57 

2 DENUEVO PUNTO CREATIVO SL  57.282,62 €  
 

 

3 GARCIA Y SÁNCHEZ DE MELIDE SL  53.790,00 €  BAIXA DESPROPORCIONADA 
4 GROMA OBRAS SL  55.561,17 €  49.495,12 

 
    

 

 

     10% ARRIBA 
     60.494,03 

 

 

A vista do anterior, observándose que ningunha das ofertas incorre en baixa 

desproporcionada ou anormalmente baixa, procedéndose á valoración das ofertas mediante 

aplicación informática Excel (folla de cálculo), das fórmulas matemáticas establecidas na cláusula 
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12 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da execución da obra. Unha vez feita a 

valoración, obtívose o seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (90) AUMENTO PRAZO 

GARANTÍA (10) TOTAL 

Oferta Ptos 
Oferta 

(máximo 60 

MESES 
Ptos PUNTOS 

1 COVISAM NORTE SL  53.344,50 € 90,00 60,00 € 10,00 100,00 
2 DENUEVO PUNTO CREATIVO SL  57.282,62 € 54,36 60,00 € 10,00 64,36 
3 GARCIA Y SÁNCHEZ DE MELIDE SL  53.790,00 € 85,97 24,00 € 4,00 89,97 
4 GROMA OBRAS SL  55.561,17 € 69,94 60,00 € 10,00 79,94 

 

Por canto antecede, a Mesa, por unanimidade, acordou elevar ao órgano de contratación as 

Actas e demais documentación  para que, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP proceda 

á clasificación por orde decrecente das propostas e requira ao licitador que presentara a oferta mais 

vantaxosa para que dentro do prazo de 7 días hábiles achegase a documentación establecida na 

cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación da obra. 

 

Tendo en conta o acordado pola Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 03 de 

abril de 2019 adoptouse a seguinte resolución: 

 

“(...) 

 

Clasificar, por orde decrecente, as propostas presentadas e non declaradas 

desproporcionadas ou anormalmente baixas de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, co 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 
1 COVISAM NORTE SL  100,00 
2 GARCIA Y SÁNCHEZ DE MELIDE SL  89,97 
3 GROMA OBRAS SL  79,94 
4 DENUEVO PUNTO CREATIVO SL  64,36 

 

Requirir ao contratista COVISAM NORTE SL, por ser a oferta máis vantaxosa, para que, 

no prazo de 7 días hábiles, presente a documentación establecida na Cláusula 17 do Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares polo que se rexe a contratación destas obras”. 
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Por escrito con rexistro de data 05 de abril de 2019 (achegado por correo electrónico, con 

confirmación de lectura do 09-04-2019) foi requirida a mercantil COVISAM NORTE SL, para que 

presentase a documentación establecida na cláusula 17 do Prego, concedéndolle a tal efecto, un 

prazo de 7 días hábiles. 

 

A mercantil COVISAM NORTE SL, achegou a través de escrito de data 11 de abril de 

2019 a indicada documentación. 

 

En consecuencia e segundo o establecido no Prego de CAP polo que se rexe a contratación 

da obra, e unha vez emitido informe de fiscalización favorable polo Servizo de Intervención 

procede, a xuízo do que subscribe, que de acordo co establecido no art. 150 da LCSP, polo Órgano 

de Contratación se adopte o seguinte acordo: 

 

Adxudicar a execución da obra POL.- Obras de Adaptación Residencia e Centro de Día 

conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 01 de marzo de 2019, á 

mercantil COVISAM NORTE SL, representada por Dª Ana Belén Facal Couto, no prezo de 

53.344,50 € dos cales 4.849,50€ son de IVE (10%), con un aumento do prazo de garantía de 60 

meses por enriba do valor obrigatorio de 5 anos, e un prazo de execución de 1 mes. 

 

O adxudicatario cumprirá as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

oferta, incluída no expediente. Son condicións especiais de execución, ás que se lle atribúe o 

carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o aumento do prazo de garantía, de acordo co establecido na cláusula 

22.3 do PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP 

 

Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo de 

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. Non obstante de acordo co establecido no artigo 
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159.6.g), a formalización do contrato poderá efectuarse mediante a sinatura de aceptación polo 

contratista da Resolución de adxudicación. 

 

Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da obra 

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

Advertir ao adxudicatario de aplicar a esta contratación, a doutrina de inversión de suxeito 

pasivo, consonte ao establecido no artigo 84.un.s da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto 

sobre valor engadido, en tanto que está fixado o réxime xurídico prestacional, mediante un sistema 

de xestión directa con colaboración de empresarios particulares nos termos do artigo 30 da LCSP, 

no marco dunha acción colaborativa prestacional de carácter interadministrativo (Concello de Pol e 

Deputación de Lugo). 

 

Esta Presidencia, a vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto pola 

Intervención, propón á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 

 

1º.- Adxudicar  a execución da obra POL.- Obras de Adaptación Residencia e Centro De 

Día conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 01 de marzo de 2019, á 

mercantil COVISAM NORTE SL, representada por Dª Ana Belén Facal Couto, no prezo de 

53.344,50 € dos cales 4.849,50€ son de IVE (10%), con un aumento do prazo de garantía de 60 

meses por enriba do valor obrigatorio de 5 anos, e un prazo de execución de 1 mes. 

 

O adxudicatario cumprirá as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

oferta, incluída no expediente. Son condicións especiais de execución, ás que se lle atribúe o 

carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o aumento do prazo de garantía, de acordo co establecido na cláusula 

22.3 do PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 
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2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. Non obstante de acordo co establecido no artigo 

159.6.g), a formalización do contrato poderá efectuarse mediante a sinatura de aceptación polo 

contratista da Resolución de adxudicación. 

 

3º.- Advertir ao adxudicatario de aplicar a esta contratación, a doutrina de inversión de 

suxeito pasivo, consonte ao establecido no artigo 84.un.s da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do 

Imposto sobre valor engadido, en tanto que está fixado o réxime xurídico prestacional, mediante un 

sistema de xestión directa con colaboración de empresarios particulares nos termos do artigo 30 da 

LCSP, no marco dunha acción colaborativa prestacional de carácter interadministrativo (Concello 

de Pol e Deputación de Lugo). 

 

4º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

5º.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

obra deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONVENIOS E MODIFICACIÓNS DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES E CONCELLOS. 

 

Proposta de aprobación relativa a addenda ao convenio interadministrativo de 

cooperación entre esta Deputación e o Concello de Meira para a execución dos fins comúns 

consistentes na promoción e difusión da Via Rexia do Norte, camiño de peregrinación a Santiago 

de Compostela, aprobado por acordo da xunta de goberno de 22 de marzo de 2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, relativo a addenda ao Convenio 

Interadministrativo entre a Deputación Provincial de Lugo e o concello da Meira para a execución 
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dos fins comúns consistentes na promoción e difusión da Vía Rexía do Norte, camiño de 

peregrinación a Santiago de Compostela, no que literalmente se establece: 

 

“Antecedentes de feito: 

 

Con data 22 de marzo de 2019, aprobouse pola Xunta de Goberno o texto do convenio 

Interadministrativo a subscribir entre esta Deputación Provincial e o concello de Meira para a 

execución dos fins comúns consistentes na promoción e difusión da Vía Rexia do Norte, camiño de 

peregrinación a Santiago de Compostela, cun orzamento total de 32.670,00€; a achega desta 

Entidade provincial ascendía á contía 15.000,00 € e os 17.670,00 € restantes a aportar polo 

concello da Meira. 

 

Nesa mesma sesión e acordo tamén se aprobou o gasto para o financiamento (por parte da 

Deputación Provincial) dos fins e actuacións contempladas no Convenio, que ascendía á contía 

máxima de 15.000,00 €, correspondendo á anualidade 2019 o importe de 12.000,00€ e a anualidade 

2020 o importe 3.000,00€. 

 

O importe que asume escrito da Alcaldía do concello de Meira na anualidade 2019, é de 

2.520,00€. 

 

Consta no expediente solicitude do concello de Meira, interesando a modificación do 

convenio a fin de incluír o concello de Lugo e tamén por cambios nas actuacións subvencionadas.  

 

Resulta necesario, polo tanto, modificar aquel convenio para incluír referencia ao concello 

de Lugo; e a cambios nas actuacións obxecto de convenio, sen que se produza modificación no 

importe económico a subvencionar pola Deputación de Lugo. 

 

O clausulado do convenio que resulta afectado por estes cambios son os seguintes: 

 

A cláusula primeira, obxecto. 

A cláusula segunda, ámbito territorial. 

A cláusula terceira, sobre obrigas e compromisos das partes. 



 
 

23 
 

A cláusula cuarta, sobre o réxime económico coas aportacións anuais. 

 

O citado convenio contempla, na cláusula sexta, a posibilidade da súa modificación, co 

seguinte teor: 

 

“A modificación deste convenio poderá realizarse por mutuo acordo das partes, acreditando 

a concorrencia de interese común, e co límite substantivo de non alterar as condicións esenciais do 

documento inicial, e sempre e cando dito convenio este vixente, respectando o límite temporal 

máximo de 4 anos previsto no artigo 49  da Lei 40/2015. 

 

A modificación do convenio levarase a cabo mediante addenda ao mesmo.” 

 

Deste xeito,  as cláusulas referenciadas, quedan redactadas da seguinte maneira: 

 

“Obxecto 

 

Este Convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre o Concello de 

Meira e a Deputación Provincial de Lugo para a promoción e difusión da Vía Rexia do Norte:  

 

ACTUACIÓNS CUSTO 

ESTIMADO 
DELIMITACIÓN DO TRAZADO ORIXINAL DO CAMIÑO DE PEREGRINACIÓN 18.150,00 

TOTAL ORZAMENTO 18.150,00 
 

Para alcanzar este obxectivo compartido, ambas administracións comprométense a realizar 

as seguintes aportacións: 

 

 

ANUALIDADES ACHEGA DEPUTACIÓN ACHEGA DO CONCELLO DE MEIRA 
ANO 2019 12.000,00 2.520,00 
ANO 2020 3.000,00 630,00 

TOTAL 15.000,00 3.150,00 

 

As achegas efectuaranse nos termos establecidos na cláusula cuarta. 
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Ambas administracións obríganse a realizar as tramitacións xurídico administrativas que 

resulten necesarias para acadar o fin común, prestándose mutuamente a cooperación requirida. 

 

Ámbito territorial 

 

O ámbito de desenvolvemento da actividade que é obxecto do presente convenio se refire á 

provincia de Lugo, e concretamente os seguintes municipios da provincia Meira, A Pontenova, 

Riotorto, Pastoriza, Castro de Rei e Lugo, sen prexuízo da continuidade da traza nos municipios 

asturianos de Vegadeo e Santirso de Abres. 

 

Obrigas e compromisos das partes. 

 

Deputación Provincial de Lugo 

 

En cumprimento do presente convenio interadministrativo de cooperación, a Deputación 

Provincial comprométese ao seguinte: 

 

Efectuar a achega económica prevista na cláusula cuarta. 

 

En caso de producirse baixas na licitación, reducir a cantidade estipulada como 

financiamento comprometido polo Concello de Meira , ou previa solicitude do mesmo, autorizar a 

aplicación dos remanentes producidos na execución doutro investimento que deberá ser coa mesma 

finalidade e respecto do que deberá achegarse memoria das actuacións pretendidas, ou ben reducir 

o financiamento comprometido polo Deputación Provincial. 

 

Cumprir coas determinacións do artigo 53 da amentada Lei 40/2015, de RXSP, que lle 

resulten aplicables. 

 

O Concello de Meira: 
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En cumprimento do presente convenio de cooperación, o Concello de Meira, 

comprométese en nome propio e por conta dos concellos de A Pontenova, Riotorto, Pastoriza, 

Castro de Rei e Lugo no que respecta a provincia de Lugo, a: 

 

Prestar colaboración en todas aquelas actuacións para as cales fora requirido o Concello, co 

obxecto último de lograr o fin do presente convenio.  

 

A financiar, contratar, executar mesmo de forma directa (art.30 LCSP) e desenvolver as 

actuacións obxecto deste convenio. 

 

Tramitar as autorizacións, licenzas e permisos necesarios para a execución das actuacións 

indicadas, con celeridade e de estar suxeita a tributos ou outros ingresos de dereito público, asumir 

o correspondente custe. 

 

Achegar como contribución ao fin común, os proxectos técnicos e/ou memorias valoradas 

necesarios para a execución das obras/investimentos segundo legalmente proceda, así como asumir 

a dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde nas actuacións 

que sexan preceptivas. 

 

Executar as actuacións relacionadas co obxecto deste convenio: 

 

As da anualidade na 2019, por importe de 12.000,00 € na data límite do 30 de setembro de 

2019. 

 

As da anualidade 2020, por importe de 3000,00 € na data límite de 28 de febreiro de 2020. 

 

Facilitar a información requirida para desenvolver a publicidade institucional referente a 

este convenio de cooperación, o seu obxecto e fin. 

 

Autorizar cantas inspeccións e comprobacións se determinen pola Deputación Provincial, 

en relación a execución e cumprimento deste convenio. 
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Difundir a cooperación de ambas entidades no formato máis adecuado (cartel ou dixital, 

banners, medios de comunicación ou semellantes), facilitadas e/ ou elaboradas polo Gabinete de 

Comunicación da Deputación. 

 

Ambas administracións comprométense, reciprocamente, a facilitar os soportes de 

identificación, calquera que sexa o formato empregado (tradicional ou dixital), para informar da 

actividade e funcións conveniadas. 

 

Os representantes de ambas partes, comparecerán, por medio dos seus representantes legais 

ou persoa na que deleguen, á presentación institucional de calquera dos eventos ou dos seus 

resultados. 

 

As partes autorízanse, reciprocamente, coa sinatura deste Convenio a comunicar e difundir 

polos medios ou canles que considere adecuados, a colaboración estipulada neste documento, 

facendo constar a colaboración de ambas administracións públicas. 

 

Réxime económico. 

 

Achegas: 

 

Achega da Deputación: 

 

A Deputación de Lugo efectuará unha achega de 15.000,00 € para afrontar os gastos que se 

deriven da execución deste convenio e o cumprimento dos seus fins, de acordo coas actuacións que 

figuran na cláusula primeira, con cargo á aplicación orzamentaria 9430.76255 e 9420.76200, do 

Orzamento Xeral da Deputación de Lugo da anualidade 2019 e 2020. 

 

Achega do Concello: 

 

O Concello de Meira, financiará as actuacións descritas con 2.520,00 €, no ano 2019 e 

630,00 € no ano 2020, e asumirá o importe que reste, e resulte necesario para dar cumprimento ao 
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fin común perseguido e a súa adecuada execución por conta propia e dos concellos de A 

Pontenova, Riotorto, Pastoriza, Castro de Rei e Lugo, da provincia de Lugo, de conformidade co 

convenio de colaboración asinado o 22 de marzo de 2017. 

 

Titularidade do Resultado da Cooperación: 

 

O Concello de Meira será titular do resultado da cooperación da prestación en nome propio 

e por conta dos restantes concellos de A Pontenova, Riotorto, Pastoriza, Castro de Rei e Lugo  nos 

termos e condicións do convenio asinado o 22 de marzo de 2017. 

 

Xustificación da Achega Económica. 

 

Unha vez finalizada cada actuación e no prazo máximo de 2 meses, o Concello de Meira, 

achegará á Deputación de Lugo unha conta xustificativa dos gastos realizados, que terá o seguinte 

contido: 

 

Memoria de actuacións das actividades realizadas. 

 

Memoria económica xustificativa do custo das actividades obxecto deste convenio, que 

conterá: 

 

Relación clasificada de gastos da actividade obxecto deste convenio, con identificación do 

acredor e do documento, o seu importe, a data de emisión e data pagamento, para cada actuación. 

 

Certificacións de obra, acta de recepción, facturas e acreditación dos pagos, que puideran 

ser posteriores a data límite para execución pero, en todo caso, dentro do prazo de xustificación. 

 

Certificación expedida polo Interventor ou o Secretario do custo da actividade desenvolta, 

indicando os importes do financiamento, acreditando que a relación dos gastos da actividade 

atópase executado, as obrigas recoñecidas ou liquidadas polo órgano competente e pagadas. 
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Certificación expedida Interventor ou o Secretario de que a actuación foi realizada na súa 

totalidade co cumprimento das condicións estipuladas neste convenio. 

 

Declaración responsable emitida polo concello de Meira, indicando que a entidade asumiu 

o custo do “Imposto sobre o valor engadido (IVE)”, por non ter a posibilidade de compensalo ou 

recuperalo. Ou ben, indicando que o concello non asume o custo do IVE. 

 

Declaración responsable do representante do Concello na que se faga constar que se atopa 

ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á seguridade social. 

 

Declaración das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións públicas ou 

entidades públicas ou privadas para o mesmo obxecto contemplado neste convenio de cooperación, 

con indicación do seu importe e procedencia ou, no seu caso, declaración de non ter outras 

subvencións públicas ou privadas para a celebración da mesma actividade prevista neste convenio. 

 

Declaración responsable na que se faga constar que o Concello de Meira non é debedor por 

resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso no Tesouro 

Público ningunha reclamación de débeda derivada dunha resolución de reintegro de axuda pública. 

 

Declaración responsable na que se faga constar a cooperación da Deputación Provincial de 

Lugo en todas as actuacións, e soportes, que se utilicen na execución da actividade. 

 

Documento emitido pola entidade bancaria, no que se indique o número da conta na que se 

procederá, no seu caso, ao abono do gasto xustificado.  

 

No caso de que a Deputación tivese aboado un anticipo e o concello de Meira non 

executase a totalidade da cantidade aboada por este concepto, o concello de Meira presentará 

documentación xustificativa do reintegro da parte non executada na conta da Deputación: ES04-

2080-0163-..... Tamén procedera a esixencia do xuro de demora correspondente dende o momento 

do pagamento da achega ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, ou ata a data na 

que se acorde a procedencia do reintegro, ou ata a data na que o debedor ingrese o reintegro si é 

anterior a esta. 
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Fotografías dos carteis/pegatinas ou medios dixitais usados na difusión da relación 

interadministrativa de cooperación. 

 

Unha vez aprobadas as contas xustificativas polo Organismo Provincial, este procederá ao 

aboamento da cantidade que resulte fiscalizada favorablemente. 

 

Anticipo 

 

Por outra banda, a Deputación de Lugo poderá efectuar un anticipo, en cada exercicio 

económico, con dispensa de garantía, de ata o 50% da cantidade achegada pola Deputación, e neste 

caso o concello de Meira deberá achegar a seguinte documentación:  

 

Solicitude do anticipo. 

 

Declaración responsable de estar ao corrente das súas obrigas tributarias ou fronte á 

seguridade social, expedidos pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, Xunta de Galicia, 

Deputación Provincial de Lugo e Seguridade Social. 

 

Declaración responsable na que se faga constar que o concello de Meira non é debedor por 

resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso no Tesouro 

Público ningunha reclamación de débeda derivada dunha resolución de reintegro de axuda pública. 

 

Documento emitido pola entidade bancaria, no que se indique o número da conta na que se 

procederá, no seu caso, ao abono do correspondente anticipo, unha vez tramitada a documentación 

achegada. 

 

Detalle do nivel de execución do gasto, indicativo da fase na que se atopa a realización do 

fin común, que poderá ser acreditado mediante a achega de facturas ou documentos de valor 

probatorio no tráfico mercantil. 
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Non se concederá anticipo ata que estea xustificada a anualidade anterior.” 

 

Consideración 

 

O artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/86 de 18 de abril, do texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala que “as Entidades Locais poderán 

concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por conveniente, sempre que non sexan 

contrarios ó interese público, ó ordenamento xurídico ou ós principios de boa administración, e 

deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das prerrogativas establecidas, no seu caso, a 

favor de ditas Entidades”. 

 

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica 

bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a ambas entidades locais, tanto 

pola causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal inter-

administrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido: colaboración 

admitida tanto pola lexislación do réxime local estatal e autonómico, como polo artigo 12.4 da 

Directiva 2014/24, UE, do Parlamento Europeo, segundo se recolle na guía de colaboración pública 

horizontal (público– público), da lexislación xurídica xeral da Xunta de Galicia. Este sistema 

cooperativo vese confirmado polo artigo 31 da Lei 9/2017, de 9 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, en tanto que regula a potestade de autoorganización e os sistemas de cooperación 

pública vertical e horizontal, articulada, esta última e neste caso a través de un convenio guiado por 

consideracións de interese público. Neste sentido, o parágrafo segundo deste artigo 31 contempla a 

posibilidade de que as entidades pertencentes ao sector público poidan acadar a realización 

conxunta de contratacións específicas (...). 

 

Esta acción pública colaborativa enmarcase nas relacións de cooperación 

interadministrativa con fundamento no art. 3.1.k da Lai 40/2015, do 1 de outubro ao indicar que “as 

administracións públicas, deberán respectar na súa actuación e relacións os principios de 

cooperación, colaboración e coordinación entre as Administracións Públicas”. A cooperación  

organizada a través do convenio que se modifica, resulta coherente cos principios que rexen as 

relacións interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da mesma Lei, citando no seu 

apartado 1.a) “lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na súa letra d) que 
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consecuentemente aquelas deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras 

administracións puideran recadar para o eficaz exercicio das súas competencias”. 

 

Ademais, conforme aos artigos 143 e 144 desta mesma Lei 40/2015, “1. As 

administracións cooperarán ao servizo do interese xeral podendo acordar de maneira voluntaria a 

forma de exercer as súas respectivas competencias que mellor sirva a este principio. 2. A 

Formalización de relacións de cooperación requirirá a aceptación expresa das partes, formulada en 

acordos dos órganos de cooperación ou en convenios. (...). 2. Nos convenios e acordos nos que se 

formalice a cooperación preveranse as condicións e compromisos que asumen as partes que os 

subscriben. 3. Cada Administración pública manterá actualizado un rexistro electrónico dos 

órganos de cooperación nos que participe e de convenios que subscriba”. 

 

En canto ao papel de cooperación da Deputación respecto dos concellos atopa fundamento 

singular no art. 36 da LBRL e mesmo o 30 do RDL 781/86, de 18 de abril, do texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local. 

 

Respecto aos títulos competenciais en materia de servizos sociais, ademais dos xenéricos 

da Lei de bases de réxime local e da Lei de administración local de Galicia, compre citar a 

lexislación sectorial autonómica.  

 

Neste sentido compre citar a Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, 

estable o seu obxecto a definicións, precisando no paragrafo 2º dese artigo primeiro que o 

patrimonio cultural de Galicia esta constituído polos seus mobles, inmobles, ou manifestación 

inmateriais que polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico, 

etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico documental ou bibliográfico debeu ser 

considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade na cultura galega a 

través do tempo (...). 

 

O artigo 3.2, sobre colaboración interadministrativa, establece que as entidades que 

integran a administración local, en relación cos bens do patrimonio cultural de Galicia, que se 

localicen no seu ámbito territorial, teñen, entre outras, a obriga de: 

 



 

32 
 

Protexer, difundir e fomentar o seu valora cultural (...). 

 

Exercer, asemade, as demais funcións que teñan expresamente en virtude desa mesma Lei 

do Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

Esta Lei dedica o seu título VI aos Camiños de Santiago: o concepto dos camiños, a súa 

natureza (como nas de dominio e uso público), a súa protección, delimitación, usos, etc. (...) 

 

Esta lexislación sectorial autonómica é título idóneo para atribuír competencias as 

entidades locais, conforme a doutrina do TC (STC 41/2016). 

 

Resultan plenamente aplicables os fundamentos competenciais reflectidos no informe deste 

servizo de data 13 de xuño de 2018, emitido a efectos da súa aprobación. 

 

Na cláusula quinta do convenio interadministrativo entre a Deputación Provincial de Lugo 

e o concello de Meira para a execución dos fins comúns consistentes na promoción e difusión da 

Vía Rexia do Norte, camiño de peregrinación a Santiago de Compostela, aprobado pola Xunta de 

Goberno de data 22 de marzo de 2019, establécese a vixencia do mesmo ata o 31 de xaneiro de 

2021. A cláusula sexta do mesmo dispón: “(…)“A modificación deste convenio poderá realizarse 

por mutuo acordo das partes, acreditando a concorrencia de interese común, e co límite substantivo 

de non alterar as condicións esenciais do documento inicial, e sempre e cando dito convenio este 

vixente, respectando o límite temporal máximo de 4 anos previsto no artigo 49 da Lei 40/2015.  

 

A modificación do convenio levarase a cabo mediante addenda ao mesmo.”; con estas 

determinacións, a modificación pretendida do convenio podería levarse a cabo cumpríndose coa 

regulación legal establecida ao respecto, e as propias estipulacións conveniadas. 

 

O art. 49 letra g) da Lei 40/2015, do 1 outubro, LRXP, precisa que réxime da modificación 

se pode incorporar o contido do convenio, tal e como sucede ca antedita cláusula. 
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As obrigas económicas xeradas trasládanse ao exercicio de 2020, coas cautelas prevenciais 

propias dos gastos plurianuais. 

 

O presente convenio ten natureza administrativa e queda excluído da lexislación de 

contratos en virtude do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento 

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, en relación co artigo 

31 da LCSP, sobre potestade de autoorganización e sistemas de cooperación pública, neste caso 

horizontal. 

 

En canto ao órgano competente, sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do 

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, en relación co artigo 54.41 do mesmo 

regulamento, trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, por canto o importe do 

convenio ten unha contía superior á dos contratos menores (art. 59.8 ROD), en aplicación do 

regulamento orgánico publicado no BOP do 10 de marzo de 2011 e de conformidade coa circular 

de Secretaría Xeral de data 2 de novembro de 2018. 

 

En consecuencia, infórmase favorablemente a proposta de modificación do Convenio a 

medio de addenda, onde se faga constar a modificación identificada no presente informe, dadas as 

razóns de interese xeral expostas, necesario para alcanzar os fins e obxectivos perseguidos co aquel 

sistema de cooperación (acción colaborativa). 

 

Polo anteriormente exposto, propoño que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte 

acordo: 

 

Modificar a cláusula primeira, segunda, terceira e cuarta do Convenio interadministrativo 

entre a Deputación Provincial de Lugo e o concello de Meira para a execución dos fins comúns 

consistentes na promoción e difusión da Vía Rexía do Norte, camiño de peregrinación a Santiago 

de Compostela, nos termos da addenda de modificación incorporada ao expediente e mantendo 

inalteradas o resto de cláusulas do Convenio interadministrativo de referencia”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE NO 

TRABALLO. 

 

Visto o plan de Seguridade e Saúde da obra que se indica, presentado por o contratista 

adxudicatario, en cumprimento do disposto no art. 7 do R.D. 1627/1997 do 24 de outubro, polo que 

se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construcción, e informes 

emitidos polos directores técnicos das obras e polos servizos técnicos desta Excma. Deputación 

Provincial, vistos os informes dos Servizos desta Deputación así como a proposta do Sr. Deputado 

Delegado da Área de Xestión Territorial a Xunta de Goberno por unanimidade dos asistentes 

acorda:  

 

1º.- Aprobar o Plan elaborado para a súa aplicación ás obras que se relacionan.  

 

2º.- Comunicar esta aprobación ós directores técnicos e contratistas, para o seu 

cumprimento durante a execución das obras.  

 

OBRA CUXO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE SE APROBA 

 

Obra: Rehabilitación do firme da carretera provincial LU-P-6501 “Vilalba (LU-120)- Feira 

do Monte (LU-111)”, P.K. 4+350 a 5+550, P.K. 7+570 a 8+040 e P.K. 8+140 a 8+320. 

(COSPEITO).  

 

Contratista: FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.  

 

8.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE REINTEGRO DO ANTICIPO DE 

ENTIDADES BENEFICIARIAS DO BEN EMPREGADO II. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Promoción Económica e 

Social do seguinte teor: 



 
 

35 
 

 

“Considerando que con data 27 de marzo do 2015 a Deputación de Lugo aprobou as bases 

para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, programa de fomento de 

emprego e a economía dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo- Ben empregado II Fase I. 

As devanditas bases, así como a súa convocatoria foron publicadas no Boletín da provincia de 

Lugo (BOP) o 31 de marzo con nº 73.  

 

Considerando que con n data 24 de xuño do 2015 publícanse no BOP nº 143 a listaxe das 

entidades beneficiarias ca cantidade asignada a cada unha delas, entre as que se atopaban as 

seguintes entidades: 

 

EXPEDIENTE ENTIDADE CANTIDADE 

483/2015 GALA MULTISERVICIOS S.L. 18.128,64€ 

1738/2015 COPORCEL S.L. 18.000€ 

 

Considerando que unha vez que as entidades mencionadas dan de alta ós traballadores 

seleccionados, na modalidade contractual e pola xornada laboral establecidas na solicitude e se 

comproba e verifica a documentación aportada pola empresa e requirida na base 15 do programa 

Ben Empregado II Fase I, a efectos de xustificación, emítese resolución da presidencia relativa ó 

pago dos anticipos, segundo se reflicte no seguinte cadro: 

 

Expediente Entidade Subvención 1º 

Anticipo Data Pago 2ºAnticipo Data Pago Total 

Anticipado 

483/2015 GALA 

MULTISERVICIOS S.L. 18.128,64€ 9.064,32€ 08/02/2016 8.157,88€ 29/06/2016 17.222,20€ 

1738/2015 COPORCEL S.L. 18.000€ 9.000,00€ 17/02/2016 8.100,00€ 29/08/2016 17.100,00€ 

 

Considerando que dende a Deputación de Lugo remítese notificación as entidades 

mencionadas requiríndolles a documentación precisa para a xustificación da subvención outorgada, 

tal e como se recolle na Base 15 do Programa Ben Empregado II, dándolles un prazo de 10 días 

para súa contestación. Así mesmo, infórmaselles que de non achegarse a documentación 

producirase a extinción do dereito ó gozo da subvención e iniciarase o procedemento de reintegro.  

As entidades reciben ditas notificacións segundo se recolle no seguinte cadro: 
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EXPEDIENTE ENTIDADE DATA 

483/2015 GALA MULTISERVICIOS S.L. 01/10/2018 
1738/2015 COPORCEL S.L. Notificación infrutuosa, publícase no Tablón Edictal Único 

27/07/2018 

 

 

Considerando que se acorda por Resolución de presidencia ante o  incumprimento do artigo 

33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, da Base 15 do Programas Ben 

Empregado II, e de acordo o procedemento contido no titulo VI, Capitulo II da Lei 30/1992 de 26 

de novembro do Réxime Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo 

común o seguinte: 

 

O inicio do  procedemento de reintegro. 

 

O nomeamento do órgano instrutor a Dna. Julia Vázquez Silvarrey 

 

 A apertura do trámite de audiencia ao interesado, dentro do cal porase de manifesto o 

contido do expediente elaborado pola Área de Promoción Económica, para que no prazo dos 15 

días hábiles seguintes a recepción da notificación do presente acordo, poidan alegar e presentar os 

documentos e xustificacións que estimen pertinentes. 

 

Considerando que en base ao apartado anterior, remítese notificación ás entidades 

mencionadas: 

 

EXPEDIENTE ENTIDADE DATA 

483/2015 GALA MULTISERVICIOS S.L. 11/01/2019 

1738/2015 COPORCEL S.L. 
Ante notificación infrutuosa, publícase no Tablón 

Edictal Único 19/12/2018 

 

Considerando que unha vez constatado polo órgano instrutor o incumprimento por parte da 

entidade beneficiaria do establecido nas Bases do Programa Ben Empregado II, con data 29 de 

marzo de 2019, propón: 
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Extinción do dereito o goce da subvención por incumprimento das obrigas da subvención 

de entregar á Deputación de Lugo toda a documentación requirida nas bases. 

 

Reintegro das cantidades anticipadas segundo se recolle no seguinte cadro: 

 

EXPEDIENTE ENTIDADE TOTAL ANTICIPADO 

483/2015 GALA MULTISERVICIOS S.L. 17.222,20€ 

1738/2015 COPORCEL S.L. 17.100,00€ 

 

Por todo o anterior, proponse á Xunta de Goberno a seguinte proposta de acordo: 

 

1º.- Extinción do dereito o goce da subvención por incumprimento das obrigas da 

subvención de entregar á Deputación de Lugo toda a documentación requirida nas bases. 

 

2º.- Reintegro das cantidades anticipadas segundo se recolle no seguinte cadro, cantidades 

que se terán en conta para o cálculo dos xuros de demora: 

 

EXPEDIENTE ENTIDADE TOTAL ANTICIPADO 

483/2015 GALA MULTISERVICIOS S.L. 17.222,20€ 

1738/2015 COPORCEL S.L. 17.100,00€ 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN PRAZO EXECUCIÓN E 

XUSTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018,  

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA A POSTA EN 

PRODUCIÓN DE RECURSOS AGROGANDEIROS”.SUBAGR-2018/039. 
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A Xunta de Goberno por unanimidade dos asistentes, e dado que foi incluído por erro, 

acorda retirar o presente asunto da Orde do Día xa que non corresponde á Xunta de Goberno a súa 

aprobación. 

 

10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN PRAZO EXECUCIÓN E 

XUSTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018, 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA A POSTA EN 

PRODUCIÓN DE RECURSOS AGROGANDEIROS”. SUBAGR-2018/136. 

 

A Xunta de Goberno por unanimidade dos asistentes, e dado que foi incluído por erro, 

acorda retirar o presente asunto da Orde do Día xa que non corresponde á Xunta de Goberno a súa 

aprobación. 

 

11.- PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE 

SUBAGR-2018/005 DE SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018, 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA A POSTA EN 

PRODUCIÓN DE RECURSOS AGROGANDEIROS”. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos e Medio Ambiente do seguinte teor: 

 

Con data 21 de decembro de 2018 a Xunta de Goberno a proposta da Comisión de 

Valoración, acordou estimar a solicitude tramitada có número de expediente SUBAGR-2018/005, 

correspondente á Dona María Nuria Vázquez Blanco (Friol), destinada a “Recuperación e 

incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha 

subvención por importe de 650,00 €, incluída no Programa de apoio ao sector agrogandeiro na 

provincia de Lugo, ano 2018, Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de 

recursos agrogandeiros. 
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Dona María Nuria Vázquez Blanco (Friol), presenta escrito con data de rexistro de entrada 

9 de abril de 2019, solicitando a renuncia a subvención SUBAGR-2018/005. 

 

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo. 

 

Acceder a petición formulada por dona María Nuria Vázquez Blanco (Friol), e aceptar a 

renuncia da subvención outorgada pola Xunta de Goberno con data 21 de decembro de 2018, para a 

Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros, por 

importe de 650,00 €. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

12.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

13.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos Señores Deputados. 

 

E non habendo máis asuntos de que tratar, o Presidente levanta a sesión, sendo as once 

horas e vinte e sete minutos do día de referencia, de todo o cal eu, o Secretario Xeral Adxunto, 

certifico. 


