ACTA XUNTA DE GOBERNO
SESIÓN ORDINARIA DE SEIS DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZANOVE
(ACTA NÚMERO 42)

No Salón de Comisións do Pazo

Presidente:
Dª. Tareixa Antía Ferreiro Tallón

Provincial, sendo as once horas do día
seis de setembro de dous mil dezanove,

Sres. Deputados:

baixo

a

Presidencia

Dª. Mª. del Pilar García Porto

Vicepresidenta

D. Pablo Rivera Capón

Ferreiro Tallón, por ausencia do titular do

D. Roberto Fernández Rico

cargo, Ilmo. Sr. D. José Tomé Roca,

D. Xosé María Arias Fernández

reúnense as señoras e señores Deputados

Dª. José Luis Raposo Magdalena

na marxe relacionados, co obxecto de

Dª. Mónica Freire Rancaño

celebrar, en primeira convocatoria, sesión

Dª.

da

Sra.

Tareixa

Antía

ordinaria convocada para o efecto, para
Secretaria:

tratar os asuntos incluídos na Orde do Día

Dª. María Esther Álvarez Martínez

regulamentariamente remitida, en virtude
das facultades delegadas que lle confire á

Interventora:

Xunta

o

Dª. Rosa Abelleira Fernández

Regulamento

artigo

59

do

Orgánico

vixente
desta

Corporación.
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Actúa de Secretaria Dª. María Esther Álvarez Martínez, e asiste como Interventora Dª.
Rosa Abelleira Fernández.

Non asisten o Ilmo. Sr. Presidente D. José Tomé Roca e a señora Deputada Dª. Mayra
García Bermúdez.

1. - APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA O DÍA TRINTA DE AGOSTO 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
trinta de agosto de dous mil dezanove, que foi distribuída entre os mesmos; e ao non presentarse
ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes.

2. - PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN COS
ESCRITOS

DAS

SOLICITANDO
ADXUDICACIÓN

ALCALDÍAS
A
DE

DOS

APLICACIÓN

CONCELLOS
DE

INVESTIMENTOS

DE

REMANENTES
INCLUÍDOS

NO

VIVEIRO

E

MURAS,

PRODUCIDOS

NA

PLAN

DE

ÚNICO

COOPERACIÓN COS CONCELLOS.

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 Viveiro e Muras 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 do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. Ditas
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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.
Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “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.

O concello indicado achegou 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 Viveiro

O Concello de Viveiro 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
303

Pavimentación e servizos entre os nº 96 e 102 da rúa Grande (Celeiro)

2018 1532 762

Baixa €
Deputación
5.640,62€

304

Pavimentación e servizos rúa a Calexa (celeiro)

2018 1532 762

14.666,69€

305

Acondicionamento e mellora paseo marítimo Covas en tramo frente a Os Castelos (Covas)

2018 1532 762

9.383,95€

306

Acondicionamento e mellora beirarrúas de acceso a Lodeiro

2018 1532 762

2.241,39€

307

Reposición beirarrúas no primeiro tramo da rúa Cidade de Ortigueira (Covas)

2018 1532 762

7.330,33€

Identificación

Aplicación
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Por acordo da Xunta de Goberno, en data 22 de marzo de 2019, aprobouse dedicar
remanentes destas obras ao financiamento dis investimentos que deseguido se indican:

Identificación

Aplicación

Financiación
Deputación

Financiación
concello

Total investimento

Aumento de unidades de obra (liquidación) na obra pavimentación e
servizos entre os nº 96 e 102 da rúa Grande (Celeiro)

2018 1532 762

3.234,99€

--

3.234,99€

Aumento de unidades de obra (liquidación) na obra pavimentación e
servizos na rúa Calexa en Celeiro

2018 1532 762

3.910,55€

--

3.910,55€

Así mesmo, por escrito con de data 23 de agosto de 2019, o concello solicita a aplicación
destas baixas, e tendo en conta o indicado 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

Reposición de beirarrúas e firme de rodadura entre os números 10 e16
da Avda de Vilaba-Viveiro

1532 76255

Financiación
Concello

Financiación
Deputación
32.117,44€

--

Total
Investimento
33.117,44€

Así mesmo, o Concello solicita “unha prórroga para a execución e xustificación do referido
investimento, ata o 15 de novembro de 2019, ou polo prazo máximo que sexa posible”, podendo
realizarse nos termos seguintes:

Investimento
Reposición de beirarrúas e firme de rodadura entre os números 10 e16 da Avda de Vilaba-Viveiro

Prazo execución
15-11-2019

Prazo
xustificación
30-11-2019

Concello de Muras

O Concello de Muras presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, expresando 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
153

Identificación

Baixa €
Deputación

Aplicación

Conservación e ampliación de nichos no cemiterio municipal

2018 1640 762

12.483,52€

Así mesmo, por escrito de data 28 de agosto de 2018, 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
Obras de conservación no cemiterio municipal de Muras

Aplicación
1640 76255

Financiación
Deputación
12.483,51€

Financiación
Concello

Total
Investimento
--

12.483,51€

Tendo en conta a solicitude 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 do Plan único 2018, “Os investimentos
así financiados con cargo a baixas de licitación someteranse 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 polo respectivo concello, no Plan único 2018, debendo estar xustificada a
súa execución no mesmo prazo que o establecido para os investimentos incluídos inicialmente, ou
prórrogas outorgadas no seu caso.

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

1º.- Acceder ao solicitado polas Alcaldías dos Concellos de Viveiro e Muras, e incluír
como investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos en adxudicacións dos
investimentos incluídos inicialmente, o investimento/s que deseguido se indica co financiamento
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que se detalla, e que deberá estar xustificado a súa execución no mesmo prazo que os investimentos
incluídos inicialmente, ou prórrogas outorgadas, no seu caso.

Identificación

Concello

Reposición de beirarrúas e firme de rodadura entre os
números 10 e16 da Avda de Vilaba-Viveiro

Viveiro

Obras de conservación no cemiterio municipal de Muras

Muras

Aplicación

Financiación
Deputación

Financiación
Concello

Total Investimento

1532 76255

32.117,44€

--

33.117,44€

1640 76255

12.483,51€

--

12.483,51€

2º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Viveiro, e, en consecuencia,
concederlle a prórroga solicitada para a execución e xustificación do investimento incluído con
cargo a remanentes e indicado deseguido, debendo de remitir a Deputación, de forma individual a
certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de execución por
administración. (anexo III ou IV) e a xustificación nos termos indicados nas bases.

Investimento
Reposición de beirarrúas e firme de rodadura entre os números 10 e16 da Avda de Vilaba-Viveiro

Prazo execución
15-11-2019

Prazo
xustificación
30-11-2019

3º.- 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 DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE NOMEAMENTO PARA
ASISITIR EN CALIDADE DE PRESIDENTE Á MESA DE CONTRATACIÓN MOTIVADO
POLA AUSENICIA DO TITULAR.

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:
“Nos pregos aprobados ata a data de 10 de xullo de 2019, figuraba como Presidente das
mesas de contratación D. Manuel Ángel Jove Losada, Xefe do Servizo de Contratación e Fomento,
segundo cláusula décimo segunda dos pregos de cláusulas administrativas reitoras das diferentes
contratacións.
6

E polo cese de D. Manuel Ángel Jove Losada nesta administración polo seu nomeamento
como Director de Área no Concello de A Coruña, é necesario proceder a nomear o novo titular das
Mesas de Contratación nos procedementos no que o mesmo estaba nomeado como presidente
titular, figurando no PCAP do seguinte xeito:
“(…)

Presidente: A persoa que exerza a titularidade da xefatura do Servizo de Contratación e
Fomento:

Titular.- Don Manuel Ángel Jove Losada, Xefe do Servizo de Contratación e Fomento da
Deputación Provincial de Lugo.

Suplente: un funcionario/a do servizo de contratación e fomento, (...).

Os pregos foron aprobados en Xunta de Goberno.

O principio de eficacia administrativa aconsella non demorar a tramitación. Ademais debe
ponderarse que xa está efectuada a convocatoria pública e a suspensión da celebración da Mesa,
poderá carrexar incomodidades aos posibles asistentes.

Tendo en conta o antedito, proponse:

Nomear a persoa que óbstente a xefatura do Servizo de Contratación e Fomento para actuar
como Presidente das Mesas de Contratación, nas que ata de agora estaba nomeado como titular D.
Manuel Ángel Jove Losada”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.
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4. - APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONVENIOS E MODIFICACIÓNS DE
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES E CONCELLOS.
Primeiro.- Proposta relativa á modificación ao convenio interadministrativo entre esta
Deputación e o Concello de Triacastela, para a execución de fins comúns consistentes en:
Redacción de proxecto museolóxico, asesoría científica e soportes interpretativos complementarios
do centro de interpretación: (O Paleolítico das Serras Orientais. A Cova de Eirós).

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:
“Visto o informe – proposta do Servizo de Contratación e Fomento, relativo á modificación
ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o concello de
Triacastela, coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en:
Redacción de proxecto museolóxico, asesoría científica e soportes interpretativos complementarios
do centro de interpretación: (O Paleolítico das Serras Orientais. A Cova de Eirós), que dispón o
seguinte:
“Antecedentes de feito:

A Deputación mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada con
data 09 de novembro de 2018, prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a Excma.
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Triacastela coa finalidade común de colaborar para
a execución de fins comúns consistentes en: Redacción de proxecto museolóxico, asesoría
científica e soportes interpretativos complementarios do centro de interpretación: (O Paleolítico das
Serras Orientais. A Cova de Eirós).

En data 13 de novembro de 2018 asinouse o convenio interadministrativo entre a
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Triacastela no que entre outros se recollía na
cláusula terceira, relativa ás obrigas do Concello de Triacastela:
“(...)
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e) Executar os investimentos relacionados obxecto deste convenio, na data límite do 30 de
agosto de 2019”.

Dona Olga Iglesias Fontal, Alcaldesa do Concello de Triacastela achega a Deputación de
Lugo escrito debidamente asinado, de data 28 de agosto de 2019, a través do que manifesta “...
dada a especialidade que require a redacción do proxecto e a complexidade de poder contratar dita
redacción... solicita unha prorroga para a execución ata o 30 de novembro de 2019, co compromiso
de presentar a conta xustificativa prevista na cláusula cuarta como data límite o 15 de decembro de
2019”.

Fundamentos de dereito:

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 ao 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”.

O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, sinala
a definición de convenios, establecendo que “son convenios os acordos con efectos xurídicos
adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público
vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado
para un fin común.

Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a
súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector público”

(...)
Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que
subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público
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vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún dos seguintes
tipos:

Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou
ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes de distintas administracións públicas... (...).”

En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei
40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios con suxeito de
dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou competencia; (...); 3.
A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización
conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de actividades de utilidade pública
e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os
convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, debendo
quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio; 6.
As aportacións financeiras que se comprometan a facer os asinantes non poderán ser superiores aos
gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación
do consentimento das partes. (...)”

En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, concreta o contido dos
mesmos, que se cumpre neste suposto.

O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nen tampouco aos acordos
de terminación convencional de procedementos administrativos.

A relación de cooperación interadministrativa coa administración municipal como aparello
técnico-administrativo manexado na proposta e o convenio analizado, ten cabida nos principios
xerais de actuación e funcionamento do sector público, nas súas relacións, establecendo no art.
3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro que “as administracións públicas, deberán respectar na súa
actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as
Administracións Públicas”; ademais 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)
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“lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na súa letra d) que consecuentemente aquelas
deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras administracións puideran
recabar 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”.

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas para a
satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público e por ende con intereses,
obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada
en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración
local, precisa no seu artigo 3.3 que “non se entenderán como o exercicio de novas competencias,
(...), f) a colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para solventar os
problemas comúns que poidan formularse alen do concreto reparto competencial entre os distintos
sectores da acción pública de acordo co ar. 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto este que
regula a colaboración entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio
administrativo do art. 193.4 da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas
administracións de prestarlle apoio e asistencia activa as demais para que estas poidan exercer
axeitadamente as súas competencias.

O artigo 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:
“1.- A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos
obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b)
subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...)
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2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias
económicas dos Municipios interesados
3.- Os servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados
como mínimos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril
(...)
6.- As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición de convenios administrativos; (...)
Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable
do medio rural (Lei 45/2007, do 13 de decembro), artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre obxectivos,
definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas de
desenvolvemento do medio rural.

Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e
equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 LBRL). De acordo co
establecido no artigo 36 LBRL modificado pola LRSAL unha competencia propia da Deputación é
“a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio
provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito”.

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, ao
sinalar que “é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a
administración dos intereses peculiares da provincia”, subliñando que as competencias propias das
Deputacións son ademais das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto
polas lei das Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción). Entre as
competencias das Deputacións Provinciais, o artigo 36 da citada LBRL sinala: “(...), b) Asistencia
e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor
capacidade económica e de xestión; (...), d) A cooperación no fomento do desenrolo económico e
social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais
Administracións Públicas neste ámbito. (...)”.

A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese directamente polo
ordenamento xurídico como unha competencia propia (cooperación competencial), ainda así a súa
formalización require o consentimento da outra parte (o concello) para evitar que por medio da
técnica de cooperación se limite a autonomía e o libre exercicio das funcións municipais.
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O municipio de Triacastela é unha entidade local básica con personalidade xurídica e plena
capacidade para o cumprimento dos seus fins, que no seu labor de procura dunha mellora na
calidade de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que contribúen a
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal; exercendo as competencias que lle
atribúe como propias o Art. 25 da LBRL, na súa vixente redacción, entre as que enumera “a)
Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) Medio ambiente urbano: parques, xardíns
públicos, xestión residuos sólidos urbanos ...; c) Abastecemento de auga potable a domicilio, (...)d)
A infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade; (...); h) Información e promoción
da actividade turística de interese e ámbito local; (...); l) Promoción do deporte e instalacións
deportivas e de ocupación do tempo libre; m) promoción da cultura e equipamentos culturais (...)
O artigo 26 da Lei 7/85, de 2 abril, de Bases de réxime local, establece que “os Municipios
deberá prestar en todo caso: alumeado público, abastecemento domiciliario de auga potable,
saneamento, accesos a núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas; b) Nos municipios
con poboación superior a 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública e tratamento de
refugallos”. O apartado 2 deste mesmo artigo 26, sinala: “nos municipios con poboación inferior á
20.000 habitantes será a Deputación Provincial ou entidade equivalente a que coordinará a
prestación dos seguintes servizos: a) Recollida e tratamento de residuos; b) Abastecemento de auga
potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais; c) limpeza viaria; d) acceso aos
núcleos de poboación; e) pavimentación de vías urbanas; (...)”

No ámbito turístico debe tomarse como referencia a lexislación sectorial, concretamente a
Lei 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia, que no seu artigo 5 establece as competencias
municipais: “corresponden ao concellos, se prexuízo das competencias establecidas pola
lexislación de réxime local, as seguintes atribucións: a) A protección e promoción dos recursos
turísticos do seu termo municipal; (...)”, e na esfera cultural a Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural que no seu Artigo 1, define o patrimonio cultural, incluídas as manifestacións
inmateriais que polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico,
etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico y técnico, documental o bibliográfico, deban ser
considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade de la cultura
galega a través do tempo ( Art. 1). As entidades que integran a administración local, en relación co
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patrimonio cultural, teñen entre outras obrigas de protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural;
adoptar en casos de emerxencias as medidas cautelas necesarias para salvagardar os bens que visen
a súa integridade ou valor ameazados; comunicar á Xunta de Galiza calquera ameaza, perturbación
ou dano do valor cultural que tales bens sufran; exercer ase mesmo as demais funcións que teñan
expresamente atribuídas en virtude desta lei.

A estes efectos, lembrar como a STC 41/2016, de 3 marzo, interpreta o artigo 25 da LBRL
(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír
competencias propias ao igual que outras leis estatais sectoriais.

O Concello de Triacastela segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o órgano
de contratación; na licitación do contrato ou contratos e na súa execución, deberá respectarse polo
Concello de Triacastela a lexislación contractual e sectorial de aplicación, segundo as esixencias
propias da súa natureza consonte as esixencias legais para cada obra ou actuación, sendo
responsabilidade do Concello de Triacastela tanto a obtención de autorizacións e licencias como o
cumprimento dos condicionantes técnicos e legais para a execución do investimento e das
actuacións sinaladas, tal e como se especifica no convenio interadministrativo.

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica
bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as entidades, tanto pola
causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal interadministrativa 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.

A potestade de auto organización e este sistema de cooperación horizontal desenvólvese
mais polo miúdo na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e incorporación
das directivas, en tanto que ambas administracións participantes actúan coa finalidade de garantir
os servizos públicos que lles incumben.
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A subscrición desta modificación do convenio mellora a eficiencia na xestión pública,
contribúe á utilización conxunta de medios e servizos públicos, etc., e ademais encádrase no deber
de colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos sinalada no
artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local.

O Concello de Triacastela será titular e responsable da posta en uso e mantemento do
resultado da cooperación.

A presente modificación ao convenio, non lle é de aplicación a Lei de Contratos do Sector
Público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que sinala que “quedan excluídos
do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos
regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebradas entre si pola Administración
Xeral do Estado, (...), entidades locais, (...)”.

Nestes supostos de colaboración entre administracións públicas, con contraprestacións
entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias
compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), no é de aplicación a
lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia na
xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 de
xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación. A terse en conta
para a CCAA de Galicia o artigo 2.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta
aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia.

Sobre a modificación interesada, o artigo 49 da lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público, xa que se refire ao contido dos convenios e no seu apartado 2 establece
que “en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para la vigencia del
convenio, los firmantes podrán acordar unánimamente su prórroga por un período de hasta cuatro
años adicionales o su extinción”.
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Xa que logo, a cláusula quinta do dito convenio precisa que a súa vixencia comezará no
momento da súa sinatura, e en todo caso a súa vixencia concluirá no momento en que por parte da
Deputación se proceda á aprobación e pagamento da conta xustificativa, que deberá efectuarse
antes do 31-12-2019, data na que, salvo prórroga previamente acordada, se extinguirá o convenio
por vencemento do prazo.

En consecuencia o convenio neste momento está vixente, e as partes poden modificar,
mediando acordo de vontade, algunha das súas determinacións; neste senso o artigo 49 letra g) da
Lei 40/2015, prevé que os convenios entre administracións estipulen o réxime de modificación, se
non existe regulación, requírese o acordo unánime dos asinantes. Neste caso prevese na cláusula
sexta do convenio a modificación.

Vixente o convenio, este pode ser modificado polas partes, cos límites relatados de
concorrencia de razóns de interese público e/ou semellantes motivadores da concesión e sen danar
ou prexudicar a terceiros.

Media vontade das dúas partes para a modificación do convenio, para que a data límite para
executar as actuacións incluídas o convenio sexa o 30 de novembro de 2019 e a data límite para
presentar a conta xustificativa sexa o 15 de decembro de 2019.

En canto ao órgano competente sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do
Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 56 de data 10 de
marzo de 2011 en relación co artigo 54.41 do mesmo regulamento, aplicable de acordo coa circular
de Secretaría Xeral en funcións, de data 02 de novembro de 2018, (como consecuencia do acordo
da conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que
se presta aprobación ao Regulamento orgánico publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018)
trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, atendendo ao importe económico do
convenio.

Así pois a proposta de modificación do convenio é axustada á regulamentación específica
que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente.
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Por todo o exposto proponse:

Que se aprobe a modificación ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación
Provincial de Lugo e o concello de Triacastela, coa finalidade común de colaborar na execución de
fins comúns consistentes en: Redacción de proxecto museolóxico, asesoría científica e soportes
interpretativos complementarios do centro de interpretación: (O Paleolítico das Serras Orientais. A
Cova de Eirós), de tal xeito que a data para executar os investimentos quede fixada na data límite
do 30 de novembro de 2019 e para presentar a conta xustificativa no 15 de decembro de 2019”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.
Segundo.- Proposta relativa á modificación ao convenio interadministrativo entre esta
Deputación e o Concello de Folgoso do Courel, para a execución de fins comúns consistentes en:
adquisición dun vehículo todo terreo.

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:
“Visto o informe – proposta do Servizo de Contratación e Fomento, relativo á modificación
ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o concello de
Folgoso do Courel, coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes
en: Adquisición dun vehículo todo terreo, que dispón o seguinte:
“Antecedentes de feito:

A Deputación mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada con
data 16 de novembro de 2018, prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a Excma.
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Folgoso do Courel coa finalidade común de
colaborar para a execución de fins comúns consistentes en: Adquisición dun vehículo todo terreno.
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En data 31 de decembro de 2018 asinouse o convenio interadministrativo entre a
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Folgoso do Courel no que entre outros se recollía
na cláusula terceira, relativa ás obrigas do Concello de Folgoso do Courel:
“(...)

e) Executar os investimentos relacionados obxecto deste convenio, na data límite do 30 de
setembro de 2019”.

Dona Dolores Castro Ochoa, Alcaldesa do Concello de Folgoso do Courel achega a
Deputación de Lugo escrito debidamente asinado, de data 23 de agosto de 2019, a través do que
manifesta “... debido a falta de medios no Concello, concretamente non contar con SecretariaInterventora durante varios meses, foi imposible licitar os investimentos, polo que solicita unha
ampliación do prazo de adquisición do vehículo ata o 15 de novembro de 2019, co compromiso de
presentar a conta xustificativa prevista na cláusula cuarta como data límite o 30 de novembro de
2019”.

Fundamentos de dereito:

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 ao 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”.

O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, sinala
a definición de convenios, establecendo que “son convenios os acordos con efectos xurídicos
adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público
vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado
para un fin común.
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Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a
súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector público”

(...)
Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que
subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público
vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún dos seguintes
tipos:

Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou
ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes de distintas administracións públicas... (...).”

En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei
40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios con suxeito de
dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou competencia; (...); 3.
A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización
conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de actividades de utilidade pública
e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os
convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, debendo
quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio; 6.
As aportacións financeiras que se comprometan a facer os asinantes non poderán ser superiores aos
gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación
do consentimento das partes. (...)”

En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, concreta o contido dos
mesmos, que se cumpre neste suposto.

O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nen tampouco aos acordos
de terminación convencional de procedementos administrativos.
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A relación de cooperación interadministrativa coa administración municipal como aparello
técnico-administrativo manexado na proposta e o convenio analizado, ten cabida nos principios
xerais de actuación e funcionamento do sector público, nas súas relacións, establecendo no art.
3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro que “as administracións públicas, deberán respectar na súa
actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as
Administracións Públicas”; ademais 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 consecuentemente aquelas
deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras administracións puideran
recabar 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”.

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas para a
satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público e por ende con intereses,
obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada
en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración
local, precisa no seu artigo 3.3 que “non se entenderán como o exercicio de novas competencias,
(...), f) a colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para solventar os
problemas comúns que poidan formularse alen do concreto reparto competencial entre os distintos
sectores da acción pública de acordo co ar. 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto este que
regula a colaboración entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio
administrativo do art. 193.4 da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas
administracións de prestarlle apoio e asistencia activa as demais para que estas poidan exercer
axeitadamente as súas competencias.
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O artigo 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:
“ 1.- A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos
obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b)
subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...)
2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias
económicas dos Municipios interesados
3.- Os servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados
como mínimos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril
(...)
6.- As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición de convenios administrativos; (...)

Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable
do medio rural (Lei 45/2007, do 13 de decembro),

artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre

obxectivos, definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas
de desenvolvemento do medio rural.

Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e
equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 LBRL). De acordo co
establecido no artigo 36 LBRL modificado pola LRSAL unha competencia propia da Deputación é
“a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio
provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito”.

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, ao
sinalar que “é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a
administración dos intereses peculiares da provincia”, subliñando que as competencias propias das
Deputacións son ademais das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto
polas lei das Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción). Entre as
competencias das Deputacións Provinciais, o artigo 36 da citada LBRL sinala: “(...), b) Asistencia e
cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor capacidade
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económica e de xestión; (...), d) A cooperación no fomento do desenrolo económico e social e na
planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións
Públicas neste ámbito. (...)”.

As Deputacións Provinciais, de conformidade co previsto no artigo 63 da Lei 13/2008, de 3
de decembro, de servizos sociais de Galicia, de conformidade co Decreto 99/2012, do 16 de marzo,
polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento; así como, consonte
coa normativa de réxime local, “proporcionaranlles asistencia económica, técnica e xurídica aos
concellos na execución das súas competencias en materia de servizos sociais, especialmente na
prestación de servizos sociais comunitarios básicos por aqueles concellos con menos de 20.000
habitantes”. Esta determinación conflúe co establecido nos artigos 52, 54 e 55 da mesma Lei, sobre
as fontes de financiación dos servizos sociais e a colaboración financeira, ao establecer o artigo 55
“1. A colaboración financeira entre as administracións públicas levarase a cabo mediante convenios
ou calquera outra formula regulada, quedando condicionada ao cumprimento dos obxectivos
fixados no marco da planificación e programación autonómica e local, así como a unha preceptiva
fiscalización; 2. As administracións públicas poderán igualmente conceder subvencións ou
subscribir convenios de colaboración coas entidades de carácter público ou privado que presten
servizos sociais, debendo garantir, en todo caso, o cumprimento da normativa vixente en materia de
autorización de centros, programas e servizos sociais”.

Por outra banda, en relación coa colaboración interadminitrativa e coa promoción da
colaboración interadministrativa para a creación, xestión e mantemento dos servizos sociais tense
en conta o establecido nos artigos 64 e 64.bis da amentada Lei 13/2018.

A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese directamente polo
ordenamento xurídico como unha competencia propia (cooperación competencial), aínda así a súa
formalización require o consentimento da outra parte (o concello) para evitar que por medio da
técnica de cooperación se limite a autonomía e o libre exercicio das funcións municipais.

O municipio de Folgoso do Courel é unha entidade local básica con personalidade xurídica
e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que no seu labor de procura dunha mellora
na calidade de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que contribúen a
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satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal; exercendo as competencias que lle
atribúe como propias o Art. 25 da LBRL, na súa vixente redacción, entre as que enumera “a)
Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) Medio ambiente urbano: parques, xardíns
públicos, xestión residuos sólidos urbanos ...; c) Abastecemento de auga potable a domicilio, (...).
O artigo 26 da Lei 7/85, de 2 abril, de Bases de réxime local, establece que “os Municipios
deberá prestar en todo caso: alumeado público, abastecemento domiciliario de auga potable,
saneamento, accesos a núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas; b) Nos municipios
con poboación superior a 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública e tratamento de
refugallos”. O apartado 2 deste mesmo artigo 26, sinala: “nos municipios con poboación inferior á
20.000 habitantes será a Deputación Provincial ou entidade equivalente a que coordinará a
prestación dos seguintes servizos: a) Recollida e tratamento de residuos; b) Abastecemento de auga
potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais; c) limpeza viaria; d) acceso aos
núcleos de poboación; e) pavimentación de vías urbanas; (...)”.

A Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia, establece no seu artigo 1 o obxecto,
sinalando “ten por obxecto regular o dominio público viario nas redes de estradas de titularidade
Autonómica de Galicia ou das entidades locais do seu ámbito territorial, e establecer os procesos de
planificación, proxección, construción, financiamento, explotación, uso e protección de aquel e os
mecanismos que permitan coordinar a actuación das distintas administracións titulares”. Do mesmo
xeito, o artigo 9.3 desta mesma Lei sinala en canto a titularidade das estradas “ ... as de titularidade
das respectivas entidades locais compoñen a súa correspondente rede de estradas”. É de ter en
conta o establecido nos artigos 30.1.c en canto ao financiamento das actuacións, “mediante
procedementos de colaboración con outras administracións públicas, sociedades ou entes públicos,
con outros organismos locais, nacionais ou internacionais, ou con particulares” e 33.6 da amentada
Lei, “correspóndelle aos Concellos a conservación e mantemento de todos os elementos que,
estando situados no dominio público viario, non formen parte da estrada nin dos seus elementos
funcionais, e lles sirvan a aqueles para exercer as súas competencias propias”.

Neste mesmo senso debe terse en conta o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se
aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, e en concreto o establecido no artigo 18 –
cambios de titularidade-; artigo 76.2 –procedementos de colaboración- “(...), c) Instalación, ás súas
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expensas e polos seus propios medios, de elementos funcionais ou equipamentos complementarios
da estrada, tales como mobiliario urbano e calquera outro similar, (...); artigo 77 –convenios de
colaboración- e artigo 85 –dirección e inspección da explotación-.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (LSSG), segundo o artigo
1 ten por obxecto “estruturar e regular, como servizo público, os servizos sociais nesta Comunidade
Autónoma para a construción do sistema galego de benestar”, entendendo, por servizos sociais,
segundo o artigo 2 da amentada Lei “ o conxunto coordinado de prestacións, programas e
equipamentos destinados a garantir a igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e á
participación social de toda a poboación galega, mediante intervencións que permitan o logro de
diversos obxectivos, entre os que se atopan: facilitar alternativas, recursos e itinerarios de
integración social a aquelas persoas que se atopan en situación ou en risco de exclusión social;
garantir a vida independente e a autonomía persoal das persoas en situación de dependencia; (...)”.
O artigo 4 sinala os principios xerais dos servizos sociais, e concretamente o apartado “m)
Coordinación: promoverase a creación e desenrolo de instrumentos e mecanismos de relación
interadministrativa que garantan unha actuación coordinada no campo do benestar social e a
igualdade, tanto po parte dos diferentes departamentos do Goberno Galego que desenvolvan
políticas públicas que incidan no benestar social como polo resto de administracións públicas e
entidades integradas no sistema, sexan de carácter público ou privado”. O artigo 29 sinala as
formas de prestación dos servizos sociais, sinalando no seu apartado 1 “os servizos sociais
prestaranse polas administracións públicas galegas directamente ou, de maneira indirecta, a través
das diversas modalidades de contratación da xestión de servizos públicos ...”.

O artigo 60 desta Lei, sinala as competencias dos Concellos no marco da planificación e
ordenación xeral do sistema galego de servizos sociais, así como o artigo 61 desta mesma Lei que
sinala “...los ayuntamientos de Galicia asegurarán, como mínimo, la prestación de servicios
sociales comunitarios básicos de titularidad municipal (...)”.

Segundo o artigo 6.2 da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía
persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, “o sistema configurase como unha rede
de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros e servizos, públicos e privados”.
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A maior abundamento, segundo o artigo 66.2 da amentada Lei de servizos sociais de
Galicia, (Lei 13/2008, de 3 de decembro), “son entidades prestadoras de servizos sociais: (...); b)
As entidades locais; (...); todo isto, sen mingua da necesidade de autorizar as entidades prestadoras,
centros e programas de servizos sociais, nos termos dos artigos 67 e concordantes da amentada
Lei”.

A estes efectos, lembrar como a STC 41/2016, de 3 marzo, interpreta o artigo 25 da LBRL
(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír
competencias propias ao igual que outras leis estatais sectoriais.

O Concello de Folgoso do Courel segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o
órgano de contratación; na licitación do contrato ou contratos e na súa execución, deberá
respectarse polo Concello de Folgoso do Courel a lexislación contractual e sectorial de aplicación ,
segundo as esixencias propias da súa natureza consonte as esixencias legais para cada obra ou
actuación, sendo responsabilidade do Concello de Folgoso do Courel tanto a obtención de
autorizacións e licencias como o cumprimento dos condicionantes técnicos e legais para a
execución do investimento e das actuacións sinaladas, tal e como se especifica no convenio
interadministrativo.

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica
bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as entidades, tanto pola
causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal interadministrativa 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.

A potestade de auto organización e este sistema de cooperación horizontal desenvólvese
mais polo miúdo na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e incorporación
das directivas, en tanto que ambas administracións participantes actúan coa finalidade de garantir
os servizos públicos que lles incumben.
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A subscrición desta modificación do convenio mellora a eficiencia na xestión pública,
contribúe á utilización conxunta de medios e servizos públicos, etc., e ademais encádrase no deber
de colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos sinalada no
artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local.

O Concello de Folgoso do Courel será titular e responsable da posta en uso e mantemento
do resultado da cooperación.

A presente modificación ao convenio, non lle é de aplicación a Lei de Contratos do Sector
Público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que sinala que “quedan excluídos
do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos
regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebradas entre si pola Administración
Xeral do Estado, (...), entidades locais, (...)”.

Nestes supostos de colaboración entre administracións públicas, con contraprestacións
entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias
compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), no é de aplicación a
lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia na
xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 de
xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación. A terse en conta
para a CCAA de Galicia o artigo 2.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta
aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia.

Sobre a modificación interesada, o artigo 49 da lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público, xa que se refire ao contido dos convenios e no seu apartado 2 establece
que “en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para la vigencia del
convenio, los firmantes podrán acordar unánimamente su prórroga por un período de hasta cuatro
años adicionales o su extinción”.
26

Xa que logo, a cláusula quinta do dito convenio precisa que a súa vixencia comezará no
momento da súa sinatura, e en todo caso a súa vixencia concluirá no momento en que por parte da
Deputación se proceda á aprobación e pagamento da conta xustificativa, que deberá efectuarse
antes do 31-12-2019, data na que, salvo prórroga previamente acordada, se extinguirá o convenio
por vencemento do prazo.

En consecuencia o convenio neste momento está vixente, e as partes poden modificar,
mediando acordo de vontade, algunha das súas determinacións; neste senso o artigo 49 letra g) da
Lei 40/2015, prevé que os convenios entre administracións estipulen o réxime de modificación, se
non existe regulación, requírese o acordo unánime dos asinantes. Neste caso prevese na cláusula
sexta do convenio a modificación.

Vixente o convenio, este pode ser modificado polas partes, cos límites relatados de
concorrencia de razóns de interese público e/ou semellantes motivadores da concesión e sen danar
ou prexudicar a terceiros.

Media vontade das dúas partes para a modificación do convenio, para que a data límite para
executar as actuacións incluídas o convenio sexa o 15 de novembro de 2019 e a data límite para
presentar a conta xustificativa sexa o 30 de novembro de 2019.

En canto ao órgano competente sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do
Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 56 de data 10 de
marzo de 2011 en relación co artigo 54.41 do mesmo regulamento, aplicable de acordo coa circular
de Secretaría Xeral en funcións, de data 02 de novembro de 2018, (como consecuencia do acordo
da conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que
se presta aprobación ao Regulamento orgánico publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018)
trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, atendendo ao importe económico do
convenio.

Así pois a proposta de modificación do convenio é axustada á regulamentación específica
que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente .
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Por todo o exposto proponse:

Que se aprobe a modificación ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación
Provincial de Lugo e o concello de Folgoso do Courel, coa finalidade común de colaborar na
execución de fins comúns consistentes en: Adquisición dun vehículo todo terreno, de tal xeito que a
data para executar os investimentos quede fixada na data límite do 15 de novembro de 2019 e para
presentar a conta xustificativa no 30 de novembro de 2019”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.
Terceiro.- Proposta relativa á modificación ao convenio interadministrativo entre esta
Deputación e o Concello de A Pontenova para a execución de fins comúns consistentes en: aforro
e eficiencia enerxética de alumeado público exterior no municipio de A Pontenova, incluído
honorarios facultativos.

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:
“Visto o informe– proposta do Servizo de Contratación e Fomento, relativo á modificación
ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o concello de A
Pontenova, coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en: Aforro
e eficiencia enerxética de alumeado público exterior no municipio de A Pontenova, incluído
honorarios facultativos, que dispón o seguinte:

Antecedentes de feito:

A Deputación mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada con
data 08 de marzo de 2019, prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a Excma.
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de A Pontenova coa finalidade común de colaborar
para a execución de fins comúns consistentes en: Aforro e eficiencia enerxética de alumeado
público exterior no municipio de A Pontenova, incluído honorarios facultativos.
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En data 12 de marzo de 2019 asinouse o convenio interadministrativo entre a Deputación
Provincial de Lugo e o Concello de A Pontenova no que entre outros se recollía na cláusula
primeira, relativa ao obxecto:
“(...)

Este Convenio ten por obxecto establecer as bases da relación interaministrativa de
cooperación entre o Concello de A Pontenova e a Deputación Provincial de Lugo en exercicio das
súas competencias para acadar o fin común de: Aforro e eficiencia enerxética de alumeado público
exterior no municipio de A Pontenova, incluído honorarios facultativos.
(...)”

Don Darío Campos Conde, Alcalde do Concello de A Pontenova achega a Deputación de
Lugo escrito debidamente asinado, de data 28 de agosto de 2019, a través do que manifesta “... a
resolución á concesión da axuda para a realización do proxecto “Aforro e eficiencia enerxética de
alumeado público exterior no concello de A Pontenova” (que cofinancia a Deputación Provincial
de Lugo a través do convenio citado... exige que “la documentación administrativa correspondiente
a los expedientes cofinanciados deberá incluír una mención a la financiación de la Unión Europea,
especificación el Fondo en el marco del cual se realiza la actuación, en este caso, Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Esta obligación se refiere a los documentos relativos a la
actuación cofinanciada, entre otros: e) convenios de colaboración”, polo que solicita unha addenda
ao convenio asinado no que se faga referencia a que o proxecto está cofinanciado polo IDAE, con
fondos FEDER, achegando borrador do texto a incluír.

Fundamentos de dereito:

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 ao interese público, ó ordenamento xurídico ou ós principios de boa administración, e
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deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das prerrogativas establecidas, no seu caso, a
favor de ditas Entidades”.

O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, sinala
a definición de convenios, establecendo que “son convenios os acordos con efectos xurídicos
adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público
vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado
para un fin común.

Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a
súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector público”

(...)
Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que
subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público
vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún dos seguintes
tipos:

Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou
ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes de distintas administracións públicas... (...).”

En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei
40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios con suxeito de
dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou competencia; (...); 3.
A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización
conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de actividades de utilidade pública
e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os
convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, debendo
quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio; 6.
As aportacións financeiras que se comprometan a facer os asinantes non poderán ser superiores aos
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gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación
do consentimento das partes. (...)”

En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, concreta o contido dos
mesmos, que se cumpre neste suposto.

O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nen tampouco aos acordos
de terminación convencional de procedementos administrativos.

A relación de cooperación interadministrativa coa administración municipal como aparello
técnico-administrativo manexado na proposta e o convenio analizado, ten cabida nos principios
xerais de actuación e funcionamento do sector público, nas súas relacións, establecendo no art.
3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro que “as administracións públicas, deberán respectar na súa
actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as
Administracións Públicas”; ademais 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 consecuentemente aquelas
deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras administracións puideran
recabar 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”.

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas para a
satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público e por ende con intereses,
obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada
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en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración
local, precisa no seu artigo 3.3 que “non se entenderán como o exercicio de novas competencias,
(...), f) a colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para solventar os
problemas comúns que poidan formularse alen do concreto reparto competencial entre os distintos
sectores da acción pública de acordo co ar. 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto este que
regula a colaboración entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio
administrativo do art. 193.4 da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas
administracións de prestarlle apoio e asistencia activa as demais para que estas poidan exercer
axeitadamente as súas competencias.

O artigo 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:
“1.- A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos
obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b)
subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...)
2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias
económicas dos Municipios interesados
3.- Os servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados
como mínimos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril
(...)
6.- As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición de convenios administrativos; (...)

O convenio implementa unha acción pública colaborativa, con mecanismos horizontais
como unha manifestación da lóxica evolución do Estado prestacional ao Estado relacional,
enfocado a desenvolver prestacións á cidadanía, mediante unha actuación adecuada e sumando
esforzos administrativos, ben para acadar un resultado ou unha actividade. Neste suposto e dada a
natureza das actuacións promovidas, fundamentalmente resultados concretos de aforro e eficiencia
enerxética.

Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable
do medio rural (Lei 45/2007, do 13 de decembro), artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre obxectivos,
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definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas de
desenvolvemento do medio rural.

Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e
equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 LBRL). De acordo co
establecido no artigo 36 LBRL modificado pola LRSAL unha competencia propia da Deputación é
“a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio
provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito”.

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, ao
sinalar que “é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a
administración dos intereses peculiares da provincia”, subliñando que as competencias propias das
Deputacións son ademais das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto
polas lei das Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción). Entre as
competencias das Deputacións Provinciais, o artigo 36 da citada LBRL sinala: “(...), b) Asistencia
e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor
capacidade económica e de xestión; (...), d) A cooperación no fomento do desenrolo económico e
social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais
Administracións Públicas neste ámbito. (...)”.

A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese directamente polo
ordenamento xurídico como unha competencia propia (cooperación competencial), ainda así a súa
formalización require o consentimento da outra parte (o concello) para evitar que por medio da
técnica de cooperación se limite a autonomía e o libre exercicio das funcións municipais.

O municipio de A Pontenova é unha entidade local básica con personalidade xurídica e
plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que no seu labor de procura dunha mellora na
calidade de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que contribúen a
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal; exercendo as competencias que lle
atribúe como propias o Art. 25 da LBRL, na súa vixente redacción, entre as que enumera “a)
Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) Medio ambiente urbano: parques, xardíns
públicos, xestión residuos sólidos urbanos ...; c) Abastecemento de auga potable a domicilio, (...)
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O artigo 26 da Lei 7/85, de 2 abril, de Bases de réxime local, establece que “os Municipios
deberá prestar en todo caso: alumeado público, abastecemento domiciliario de auga potable,
saneamento, accesos a núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas; b) Nos municipios
con poboación superior a 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública e tratamento de
refugallos”. O apartado 2 deste mesmo artigo 26, sinala: “nos municipios con poboación inferior á
20.000 habitantes será a Deputación Provincial ou entidade equivalente a que coordinará a
prestación dos seguintes servizos: a) Recollida e tratamento de residuos; b) Abastecemento de auga
potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais; c) limpeza viaria; d) acceso aos
núcleos de poboación; e) pavimentación de vías urbanas; (...)”

A estes efectos, lembrar como a STC 41/2016, de 3 marzo, interpreta o artigo 25 da LBRL
(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír
competencias propias ao igual que outras leis estatais sectoriais.

O Concello de A Pontenova segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o órgano
de contratación; na licitación do contrato ou contratos e na súa execución, deberá respectarse polo
Concello de A Pontenova a lexislación contractual e sectorial de aplicación , segundo as esixencias
propias da súa natureza consonte as esixencias legais para cada obra ou actuación, sendo
responsabilidade do Concello de A Pontenova tanto a obtención de autorizacións e licencias como
o cumprimento dos condicionantes técnicos e legais para a execución do investimento e das
actuacións sinaladas, tal e como se especifica no convenio interadministrativo.

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica
bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as entidades, tanto pola
causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal interadministrativa 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.
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A potestade de auto organización e este sistema de cooperación horizontal desenvólvese
mais polo miúdo na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e incorporación
das directivas, en tanto que ambas administracións participantes actúan coa finalidade de garantir
os servizos públicos que lles incumben.

A subscrición desta modificación do convenio mellora a eficiencia na xestión pública,
contribúe á utilización conxunta de medios e servizos públicos, etc., e ademais encádrase no deber
de colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos sinalada no
artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local.

O Concello de A Pontenova será titular e responsable da posta en uso e mantemento do
resultado da cooperación.

A presente modificación ao convenio, non lle é de aplicación a Lei de Contratos do Sector
Público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que sinala que “quedan excluídos
do ambito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos
regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebradas entre si pola Administración
Xeral do Estado, (...), entidades locais, (...)”.

Nestes supostos de colaboración entre administracións públicas, con contraprestacións
entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias
compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), no é de aplicación a
lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia na
xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 de
xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación. A terse en conta
para a CCAA de Galicia o artigo 2.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta
aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia.
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Sobre a modificación interesada, o artigo 49 da lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público, xa que se refire ao contido dos convenios e no seu apartado 2 establece
que “en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para la vigencia del
convenio, los firmantes podrán acordar unánimamente su prórroga por un período de hasta cuatro
años adicionales o su extinción”.

Xa que logo, a cláusula quinta do dito convenio precisa que a súa vixencia comezará no
momento da súa sinatura, e en todo caso a súa vixencia concluirá no momento en que por parte da
Deputación se proceda á aprobación e pagamento da conta xustificativa, que deberá efectuarse
antes do 31-12-2020, data na que, salvo prórroga previamente acordada, se extinguirá o convenio
por vencemento do prazo.

En consecuencia o convenio neste momento está vixente, e as partes poden modificar,
mediando acordo de vontade, algunha das súas determinacións; neste senso o artigo 49 letra g) da
Lei 40/2015, prevé que os convenios entre administracións estipulen o réxime de modificación, se
non existe regulación, requírese o acordo unánime dos asinantes. Neste caso prevese na cláusula
sexta do convenio a modificación.

Vixente o convenio, este pode ser modificado polas partes, cos límites relatados de
concorrencia de razóns de interese público e/ou semellantes motivadores da concesión e sen danar
ou prexudicar a terceiros.

Media vontade das dúas partes para a modificación do convenio, para que na cláusula
primeira se incorpore referencia ao financiamento por parte do IDAE, a través de fondos FEDER.

En canto ao órgano competente sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do
Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 56 de data 10 de
marzo de 2011 en relación co artigo 54.41 do mesmo regulamento, aplicable de acordo coa circular
de Secretaría Xeral en funcións, de data 02 de novembro de 2018, (como consecuencia do acordo
da conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que
se presta aprobación ao Regulamento orgánico publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018)

36

trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, atendendo ao importe económico do
convenio.

Así pois a proposta de modificación do convenio é axustada á regulamentación específica
que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente .

Por todo o exposto proponse:

Que se aprobe a modificación ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación
Provincial de Lugo e o concello de A Pontenova, coa finalidade común de colaborar na execución
de fins comúns consistentes en: Aforro e eficiencia enerxética de alumeado público exterior no
municipio de A Pontenova, incluído honorarios facultativos de tal xeito que a se inclúa na cláusula
primeira, a petición do Concello de A Pontenova, referencia ao financiamento con fondos FEDER,
no seguinte sentido: “O obxectivo desta actuación é establecer os termos da execución dos traballos
necesarios para o aforro e a eficiencia enerxética no alumeado público exterior no municipio de A
Pontenova. Estas actuacións realízanse para dar cumprimento á subvención concedida ao Concello
de A Pontenova por importe de 112.282,40€ por Resolución do Director Xeral do IDAE, segundo o
disposto no Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de
subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso ea unha economía
baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020,
publicada no BOE nº 144 de 17 de xuño de 2017”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.
Cuarto.- Proposta relativa á modificación ao convenio interadministrativo entre esta
Deputación e o Concello de A Fonsagrada para a execución de fins comúns consistentes en:
acondicionamento e dotación de servizos en Avda. de Asturias, mellora de camiños e accesos en
Barbeitos, Naraxa, Vilarín de Abaixo, Miñide e Tronceda e acondicionamento de acceso en
Vilapiñol.

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:
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“Visto o informe – proposta do Servizo de Contratación e Fomento, relativo á modificación
ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o concello de A
Fonsagrada, coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en:
acondicionamento e dotación de servizos en Avda. de Asturias, mellora de camiños e accesos en
Barbeitos, Naraxa, Vilarín de Abaixo, Miñide e Tronceda e acondicionamento de acceso en
Vilapiñol, que dispón o seguinte:
“Antecedentes de feito:

A Deputación mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada con
data 14 de decembro de 2018, prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a Excma.
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de A Fonsagrada coa finalidade común de colaborar
para a execución de fins comúns consistentes en: acondicionamento e dotación de servizos en
Avda. de Asturias, mellora de camiños e accesos en Barbeitos, Naraxa, Vilarín de Abaixo, Miñide
e Tronceda e acondicionamento de acceso en Vilapiñol

En data 17 de decembro de 2018 asinouse o convenio interadministrativo entre a
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de A Fonsagrada no que entre outros se recollía na
cláusula terceira, relativa ás obrigas do Concello de A Fonsagrada:
“(...)

e) Executar os investimentos relacionados obxecto deste convenio, na data límite do 30 de
agosto de 2019.

Don Carlos López López, Alcalde do Concello de A Fonsagrada achega a Deputación de
Lugo escrito debidamente asinado, de data 28 de agosto de 2019, a través do que manifesta “... non
resulta posible executar no prazo establecido os proxectos do convenio por retrasos na concesión de
autorizacións perceptivas de outros organismos, polo que solicita prórroga de un mes no prazo de
execución das actuacións comprendidas no convenio”.
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Fundamentos de dereito:

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 ao 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”.

O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, sinala
a definición de convenios, establecendo que “son convenios os acordos con efectos xurídicos
adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público
vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado
para un fin común.

Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a
súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector
público”.

(...)
Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que
subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público
vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún dos seguintes
tipos:

Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou
ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes de distintas administracións públicas... (...).”

En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei
40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios con suxeito de
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dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou competencia; (...); 3.
A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización
conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de actividades de utilidade pública
e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os
convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, debendo
quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio; 6.
As aportacións financeiras que se comprometan a facer os asinantes non poderán ser superiores aos
gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación
do consentimento das partes. (...)”

En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, concreta o contido dos
mesmos, que se cumpre neste suposto.

O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nen tampouco aos acordos
de terminación convencional de procedementos administrativos.

A relación de cooperación interadministrativa coa administración municipal como aparello
técnico- administrativo manexado na proposta e o convenio analizado, ten cabida nos principios
xerais de actuación e funcionamento do sector público, nas súas relacións, establecendo no art.
3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro que “as administracións públicas, deberán respectar na súa
actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as
Administracións Públicas”; ademais 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 consecuentemente aquelas
deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras administracións puideran
recabar 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
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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”.

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas para a
satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público e por ende con intereses,
obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada
en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración
local, precisa no seu artigo 3.3 que “non se entenderán como o exercicio de novas competencias,
(...), f) a colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para solventar os
problemas comúns que poidan formularse alen do concreto reparto competencial entre os distintos
sectores da acción pública de acordo co ar. 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto este que
regula a colaboración entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio
administrativo do art. 193.4 da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas
administracións de prestarlle apoio e asistencia activa as demais para que estas poidan exercer
axeitadamente as súas competencias.

O artigo 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:
“ 1.- A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos
obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b)
subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...)
2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias
económicas dos Municipios interesados
3.- Os servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados
como mínimos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril
(...)
6.- As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición de convenios administrativos; (...)
Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable
do medio rural (Lei 45/2007, do 13 de decembro), artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre obxectivos,
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definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas de
desenvolvemento do medio rural.

Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e
equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 LBRL). De acordo co
establecido no artigo 36 LBRL modificado pola LRSAL unha competencia propia da Deputación é
“a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio
provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito”.

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, ao
sinalar que “é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a
administración dos intereses peculiares da provincia”, subliñando que as competencias propias das
Deputacións son ademais das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto
polas lei das Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción). Entre as
competencias das Deputacións Provinciais, o artigo 36 da citada LBRL sinala: “(...), b) Asistencia
e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor
capacidade económica e de xestión; (...), d) A cooperación no fomento do desenrolo económico e
social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais
Administracións Públicas neste ámbito. (...)”.

A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese directamente polo
ordenamento xurídico como unha competencia propia (cooperación competencial), ainda así a súa
formalización require o consentimento da outra parte (o concello) para evitar que por medio da
técnica de cooperación se limite a autonomía e o libre exercicio das funcións municipais.

O municipio de A Fonsagrada é unha entidade local básica con personalidade xurídica e
plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que no seu labor de procura dunha mellora na
calidade de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que contribúen a
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal; exercendo as competencias que lle
atribúe como propias o Art. 25 da LBRL, na súa vixente redacción, entre as que enumera “a)
Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) Medio ambiente urbano: parques, xardíns
públicos, xestión residuos sólidos urbanos ...; c) Abastecemento de auga potable a domicilio, (...)
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O artigo 26 da Lei 7/85, de 2 abril, de Bases de réxime local, establece que “os Municipios
deberá prestar en todo caso: alumeado público, abastecemento domiciliario de auga potable,
saneamento, accesos a núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas; b) Nos municipios
con poboación superior a 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública e tratamento de
refugallos”. O apartado 2 deste mesmo artigo 26, sinala: “nos municipios con poboación inferior á
20.000 habitantes será a Deputación Provincial ou entidade equivalente a que coordinará a
prestación dos seguintes servizos: a) Recollida e tratamento de residuos; b) Abastecemento de auga
potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais; c) limpeza viaria; d) acceso aos
núcleos de poboación; e) pavimentación de vías urbanas; (...)”

En canto á mellora de camiños e accesos a núcleos de poboación, ademais: a Lei 8/2013, de
28 de xuño, de estradas de Galicia, establece no seu artigo 1 o obxecto, sinalando “ten por obxecto
regular o dominio público viario nas redes de estradas de titularidade Autonómica de Galicia ou
das entidades locais do seu ámbito territorial, e establecer os procesos de planificación, proxección,
construción, financiamento, explotación, uso e protección de aquel e os mecanismos que permitan
coordinar a actuación das distintas administracións titulares”. Do mesmo xeito, o artigo 9.3 desta
mesma Lei sinala en canto a titularidade das estradas “ ... as de titularidade das respectivas
entidades locais compoñen a súa correspondente rede de estradas”. É de ter en conta o establecido
nos artigos 30.1.c en canto ao financiamento das actuacións, “mediante procedementos de
colaboración con outras administracións públicas, sociedades ou entes públicos, con outros
organismos locais, nacionais ou internacionais, ou con particulares” e 33.6 da amentada Lei,
“correspóndelle aos Concellos a conservación e mantemento de todos os elementos que, estando
situados no dominio público viario, non formen parte da estrada nin dos seus elementos funcionais,
e lles sirvan a aqueles para exercer as súas competencias propias”.

Neste mesmo senso debe terse en conta o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se
aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, e en concreto o establecido no artigo 18 –
cambios de titularidade-; artigo 76.2 –procedementos de colaboración- “(...), c) Instalación, ás súas
expensas e polos seus propios medios, de elementos funcionais ou equipamentos complementarios
da estrada, tales como mobiliario urbano e calquera outro similar, (...); artigo 77 –convenios de
colaboración- e artigo 85 –dirección e inspección da explotación-.
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En canto ao acondicionamento e dotación de servizos, no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, o artigo 5 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia sinala como
competencias dos entes locais: “ a) O abastecemento domiciliario de auga potable e o seu control
sanitario; b) Rede de sumidoiros; c) O tratamento de augas residuais; (...)”

A estes efectos, lembrar como a STC 41/2016, de 3 marzo, interpreta o artigo 25 da LBRL
(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír
competencias propias ao igual que outras leis estatais sectoriais.

O Concello de A Fonsagrada segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o
órgano de contratación; na licitación do contrato ou contratos e na súa execución, deberá
respectarse polo Concello de A Fonsagrada a lexislación contractual e sectorial de aplicación ,
segundo as esixencias propias da súa natureza consonte as esixencias legais para cada obra ou
actuación, sendo responsabilidade do Concello de A Fonsagrada tanto a obtención de autorizacións
e licencias como o cumprimento dos condicionantes técnicos e legais para a execución do
investimento e das actuacións sinaladas, tal e como se especifica no convenio interadministrativo.

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica
bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as entidades, tanto pola
causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal interadministrativa 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.

A potestade de auto organización e este sistema de cooperación horizontal desenvólvese
mais polo miúdo na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e incorporación
das directivas, en tanto que ambas administracións participantes actúan coa finalidade de garantir
os servizos públicos que lles incumben.
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A subscrición desta modificación do convenio mellora a eficiencia na xestión pública,
contribúe á utilización conxunta de medios e servizos públicos, etc., e ademais encádrase no deber
de colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos sinalada no
artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local.

O Concello de A Fonsagrada será titular e responsable da posta en uso e mantemento do
resultado da cooperación.

A presente modificación ao convenio, non lle é de aplicación a Lei de Contratos do Sector
Público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que sinala que “quedan excluídos
do ambito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos
regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebradas entre si pola Administración
Xeral do Estado, (...), entidades locais, (...)”.

Nestes supostos de colaboración entre administracións públicas, con contraprestacións
entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias
compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), no é de aplicación a
lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia na
xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 de
xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación. A terse en conta
para a CCAA de Galicia o artigo 2.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta
aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia.

Sobre a modificación interesada, o artigo 49 da lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público, xa que se refire ao contido dos convenios e no seu apartado 2 establece
que “en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para la vigencia del
convenio, los firmantes podrán acordar unánimamente su prórroga por un período de hasta cuatro
años adicionales o su extinción”.
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Xa que logo, a cláusula quinta do dito convenio precisa que a súa vixencia comezará no
momento da súa sinatura, e en todo caso a súa vixencia concluirá no momento en que por parte da
Deputación se proceda á aprobación e pagamento da conta xustificativa, que deberá efectuarse
antes do 31-12-2019, data na que, salvo prórroga previamente acordada, se extinguirá o convenio
por vencemento do prazo.

En consecuencia o convenio neste momento está vixente, e as partes poden modificar,
mediando acordo de vontade, algunha das súas determinacións; neste senso o artigo 49 letra g) da
Lei 40/2015, prevé que os convenios entre administracións estipulen o réxime de modificación, se
non existe regulación, requírese o acordo unánime dos asinantes. Neste caso prevese na cláusula
sexta do convenio a modificación.

Vixente o convenio, este pode ser modificado polas partes, cos límites relatados de
concorrencia de razóns de interese público e/ou semellantes motivadores da concesión e sen danar
ou prexudicar a terceiros.

Media vontade das dúas partes para a modificación do convenio, para que a data límite para
executar as actuacións incluídas o convenio sexa o 30 de setembro de 2019.

En canto ao órgano competente sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do
Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 56 de data 10 de
marzo de 2011 en relación co artigo 54.41 do mesmo regulamento, aplicable de acordo coa circular
de Secretaría Xeral en funcións, de data 02 de novembro de 2018, (como consecuencia do acordo
da conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que
se presta aprobación ao Regulamento orgánico publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018)
trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, atendendo ao importe económico do
convenio.

Así pois a proposta de modificación do convenio é axustada á regulamentación específica
que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente.

Por todo o exposto proponse:
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Que se aprobe a modificación ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación
Provincial de Lugo e o concello de A Fonsagrada, coa finalidade común de colaborar na execución
de fins comúns consistentes en: Acondicionamento e dotación de servizos en Avda. de Asturias,
mellora de camiños e accesos en Barbeitos, Naraxa, Vilarín de Abaixo, Miñide e Tronceda e
acondicionamento de acceso en Vilapiñol, de tal xeito que a data para executar os investimentos
quede fixada na data límite do 30 de setembro de 2019”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.

5. - PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE SUBAGR2018/055 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 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-2018/055,
correspondente á sociedade civil Ganadería Díaz López, S.C. (Sarria), destinada á “Recuperación e
incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha
subvención por importe de 2.271,25 €, 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.

Don Javier Díaz López (Sarria), en representación da sociedade civil Ganadería Díaz
López, presenta escrito con data de rexistro de entrada 1 de agosto de 2019, solicitando a renuncia
á subvención SUBAGR-2018/055.
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Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo.

Acceder a petición formulada por don Javier Díaz López (Sarria), en representación da
sociedade civil Ganadería Díaz López, 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 2.271,25 €”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.

6. - PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE SUBAGR2018/057 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 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-2018/057,
correspondente a don Edelmiro Gacio Mel (A Pastoriza), destinada á “Recuperación e
incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha
subvención por importe de 4.755,00 €, 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.

Don Edelmiro Gacio Mel (A Pastoriza), presenta escrito con data de rexistro de entrada 17
de xullo de 2019, solicitando a renuncia á subvención SUBAGR-2018/057.

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo.
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Acceder a petición formulada por don Edelmiro Gacio Mel (A Pastoriza), 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 4.755,00 €”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.

7. - PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE SUBAGR2018/083 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 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-2018/083,
correspondente a don José Suazo López (Baralla), destinada á “Recuperación e incorporación de
terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha subvención por
importe de 1.080,00 €, 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.

Don José Suazo López (Baralla), presenta escrito con data de rexistro de entrada 2 de
agosto de 2019, solicitando a renuncia á subvención SUBAGR-2018/083.

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

Acceder a petición formulada por don José Suazo López (Baralla), e aceptar a renuncia da
subvención outorgada pola Xunta de Goberno con data 21 de decembro de 2018, para a
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Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros, por
importe de 1.080,00 €”.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.

8. - PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE SUBAGR2018/088 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 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-2018/088,
correspondente a dona Pilar Díaz Rodríguez (As Nogais), destinada á “Recuperación e
incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha
subvención por importe de 2.525,00 €, 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.

Dona Pilar Díaz Rodríguez (As Nogais), presenta escrito con data de rexistro de entrada 31
de xullo de 2019, solicitando a renuncia á subvención SUBAGR-2018/088.

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

Acceder a petición formulada por dona Pilar Díaz Rodríguez (As Nogais), 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 2.525,00 €”.
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta
presentada e anteriormente transcrita.

9. - COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA.

Non se presentan.

10.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS.

Non se formulan polos señores Deputados.

E non habendo máis asuntos de que tratar, a Presidenta levanta a sesión, sendo as once
horas e vinte e cinco minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico.
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