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ACTA XUNTA DE GOBERNO 

SESIÓN ORDINARIA DE VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZANOVE 

      (ACTA NÚMERO 45) 

 

 

 

 

 

Presidente: 

D. José Tomé Roca 

 

Sres. Deputados:  

Dª. Tareixa Antía Ferreiro Tallón 

Dª. Mª. del Pilar García Porto  

D. Pablo Rivera Capón 

Dª. Mayra García Bermúdez 

Dª. José Luís Raposo Magdalena 

Dª. Mónica Freire Rancaño 

 

Secretaria: 

Dª. María Esther Álvarez Martínez 

 

Interventora: 

Dª. Rosa Abelleira Fernández 

 

 

  

 

 

 

  

  

 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

vinte e sete de setembro de dous mil 

dezanove, baixo a Presidencia do titular 

do cargo, Ilmo. Sr. D. José Tomé Roca, 

reúnense as señoras e señores Deputados 

na marxe relacionados, co obxecto de 

celebrar, en primeira convocatoria, sesión 

ordinaria convocada para o efecto, para 

tratar os asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

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

Rosa Abelleira Fernández. 

 

Non asisten os señores Deputados D. Roberto Fernández Rico e D. Xosé María Arias 

Fernández. 

 

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

CELEBRADA O DÍA VINTE DE SETEMBRO 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 

vinte de setembro 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 ALCALDÍAS DE VARIOS CONCELLOS SOLICITANDO A 

APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA ADXUDICACIÓN DE 

INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS 

CONCELLOS 2018. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos: 

 

“En relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Folgoso do Courel e Lugo no que 

solicita 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 

Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018, fixándose, na base 18, o 
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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. 

 

Os concellos indicados achegaron os correspondentes anexos III ou IV, nos que se 

concretan as baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan único, así como 

solicitude de aplicación destas nas actuacións que se relacionan: 

 

Concello de Folgoso do Courel 

 

O Concello de Folgoso do Courel presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, 

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

orzamentarias detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

87 MELLORA DE DÚAS PRAZAS EN SEOANE E MIRAZ 2018 1532 762 2.595,03€ 

91 AFIRMADO DE CAMIÑO DE ACCESO A CAMPA 2018 1531 762 1.358,88€ 

 

Así mesmo, de data 20 de setembro 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; 
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constátase que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as actuacións 

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

financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

MELLORA DE DÚAS PRAZAS EN SEOANE E MIRAZ (EXCESO MEDICIÓNS) 1532 76255 2.595,03€ -- 2.595,03€ 

AFIRMADO DE CAMIÑO DE ACCESO A CAMPA (EXCESO MEDICIÓNS) 1531 76255 1.358,88€ -- 1.358,88€ 

 

Concello de Lugo 

 

O Concello de Lugo 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: 

 

Nº 
obra 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

125 PAVIMENTACIÓN EN RÚA DOS CHAOS E CAMIÑO DE LIÑARES 2018 1531 762 31.625,88€ 

126 PAVIMENTACIÓN DE VIAL DENDE MILLEIRÓS A TOLDA DE MILLEIRÓS 2018 1531 762 24.467,20€ 

127 PAVIMENTACIÓN DE VIAIS EN CASTELO 2018 1531 762 24.167,94€ 

128 PAVIMENTACIÓN E RENOVACIÓN DE ABASTECEMENTO EN CAMIÑO DE BARREIRO E SAN FIZ 2018 1531 762 36.470,85€ 

129 FORMIGONADO DE CUNETAS EN ESPERANTE 2018 1531 762 10.189,87€ 

130 REXENERACIÓN DE FIRME NO CAMIÑO DO MUÍÑO (SANTO ANDRÉ DE CASTRO), (segundo coordenadas UTM). 2018 1531 762 3.850,27€ 

131 REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DE ACCESO A MAZOI (segundo coordenadas UTM) 2018 1531 762 6.501,46€ 

132 REFORMA DA ESCOLA DE DAQUELCABO (BASCUAS) 2018 3340 762 4.668,60€ 

133 REFORMA DO LOCAL SOCIAL DO BURGO 2018 3340 762 3.655,74€ 

 

Así mesmo, de data 30 de agosto de 2018, modificado por escrito de 19 de setembro de 

2019, o concello solicita a aplicación destas baixas, e tendo en conta o sinalado na base 13 “ ... na 

mesma finalidade, e sempre que non supoña modificación orzamentaria, previa proposta do 

Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; constátase que a aplicación dos remanentes se 

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

baixa respectiva, polos importes e financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

REXENERACIÓN DE FIRME NA CORREDOIRA DE A PORTELA, INCLUÍDO HONORARIOS 1531 76255 19.118,00 -- 19.118,00 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DE CIMA DE VIAL A LAXE, INCLUÍDO HONORARIOS 1531 76255 42.915,88 -- 42.915,88 

REXENERACIÓN DE FIRME DA ESTRADA N-VI A DISTRIZ, INCLUÍDO HONORARIOS 1531 76255 42.470,29 -- 42.470,29 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DA LU-P-2910 A BOSENDE DE ABAIXO, INCLUÍDO HONORARIOS 1531 76255 32.769,30 3,00-- 32.772,30 

REFORZO ESTRUCTURAL DA ESCOLA VELLA DE DAQUELCABO, INCLUÍDO HONORARIOS 3340 76255 8.068,68 -- 8.068,68 
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Así mesmo, o Concello solicita “unha prórroga para a execución e xustificación dos 

referidos investimentos, ata o 15 e 30 de novembro de 2019 respectivamente”, podendo realizarse 

nos termos seguintes: 

 

INVESTIMENTO PRAZO EXECUCIÓN 
PRAZO 
XUSTIFICACIÓN 

REXENERACIÓN DE FIRME NA CORREDOIRA DE A PORTELA, INCLUÍDO HONORARIOS 

15-11-2019 30-11-2019 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DE CIMA DE VIAL A LAXE, INCLUÍDO HONORARIOS 

REXENERACIÓN DE FIRME DA ESTRADA N-VI A DISTRIZ, INCLUÍDO HONORARIOS 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DA LU-P-2910 A BOSENDE DE ABAIXO 

REFORZO ESTRUCTURAL DA ESCOLA VELLA DE DAQUELCABO, INCLUÍDO HONORARIOS 

 

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 Folgoso do Courel e Lugo, 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 

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. 
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IDENTIFICACIÓN CONCELLO APLICACIÓN 
FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

MELLORA DE DÚAS PRAZAS EN SEOANE E MIRAZ (EXCESO MEDICIÓNS)  
FOLGOSO DO 

COUREL 

1532 76255 2.595,03€ -- 2.595,03€ 

AFIRMADO DE CAMIÑO DE ACCESO A CAMPA (EXCESO MEDICIÓNS) 1531 76255 1.358,88€ -- 1.358,88€ 

REXENERACIÓN DE FIRME NA CORREDOIRA DE A PORTELA, INCLUÍDO 
HONORARIOS 

 
 
 

LUGO 

1531 76255 19.118,00 -- 19.118,00 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DE CIMA DE VIAL A LAXE, INCLUÍDO 
HONORARIOS 

1531 76255 42.915,88 -- 42.915,88 

REXENERACIÓN DE FIRME DA ESTRADA N-VI A DISTRIZ, INCLUÍDO HONORARIOS 1531 76255 42.470,29 -- 42.470,29 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DA LU-P-2910 A BOSENDE DE ABAIXO 
INCLUÍDO HONORARIOS 

1531 76255 32.769,30 3,00 32.772,30 

REFORZO ESTRUCTURAL DA ESCOLA VELLA DE DAQUELCABO, INCLUÍDO 
HONORARIOS 

3340 76255 8.068,68 -- 8.068,68 

 

2º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Lugo, 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 PRAZO EXECUCIÓN 
PRAZO 
XUSTIFICACIÓN 

REXENERACIÓN DE FIRME NA CORREDOIRA DE A PORTELA, INCLUÍDO HONORARIOS 

15-11-2019 30-11-2019 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DE CIMA DE VIAL A LAXE, INCLUÍDO HONORARIOS 

REXENERACIÓN DE FIRME DA ESTRADA N-VI A DISTRIZ, INCLUÍDO HONORARIOS 

REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DA LU-P-2910 A BOSENDE DE ABAIXO, INCLUÍDO HONORARIOS 

REFORZO ESTRUCTURAL DA ESCOLA VELLA DE DAQUELCABO, INCLUÍDO HONORARIOS 

 

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, EN RELACIÓN COS 

ESCRITOS DAS ALCALDÍAS DE VARIOS CONCELLOS, SOLICITANDO PRÓRROGA 

PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTOS E DO PROGRAMA DE 

FOMENTO DO EMPREGO INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS 

CONCELLOS 2018. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“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 A Pontenova, Muras e Xermade 

no que solicitan prórroga para poder executar e xustificar investimentos, incluído no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2018, infórmase o seguinte:  

 

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

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

Concellos 2018. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018.  

 

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

Deputación en sesión ordinaria celebrada en data 29 de maio de 2018, figurando incluído, polos 

concellos indicados os investimentos e actuacións sinaladas. 

 

Nas devanditas bases (Base 21) estableceuse, no relativo á xustificación dos investimentos 

“... todos os investimentos deberán estar terminados na data límite do 30 de setembro de 2019 e a 

documentación xustificativa da súa execución deberá remitirse a Deputación na data límite do 15 

de outubro de 2019. Excepcional e motivadamente, o concello poderá solicitar unha prórroga para 

o seu remate, que se concederá, no seu caso, mediante acordo da Xunta de Goberno”.  

 

As Alcaldías dos concellos indicados, solicitan unha prórroga para executar/xustificar 

investimentos e programa de fomento do emprego, polos motivos e prazos que se sinalan nos 

apartados seguintes: 

 

Concello de Muras: 

 

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

investimento: 
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MURAS 

151 
IDENTIFICACIÓN 

ACTUACIÓNS EN SENDAS E ACCESOS: SENDA COTO-FERRERIO, SENDA DA FRAGA, SENDA DA LOMA, SENDA REGO DA XESTOSA, 
ACCESO A PENAGRANDE, CURRAL NA CARBALLOSA, A BAXÍN, Ó BARRAL, A BEDILLE DE ABAIXO, Á ESTRADA DO CANEIRO, Ó 
CARREGAL E A CASTRO (segundo coordenadas UTM) 

FINANCIACIÓN 130.134,78 14.673,10 144.807,88   X   

152 
IDENTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERXÉTICA NOS NÚCLEOS RURAIS E NA CASA DO CONCELLO DE MURAS, (segundo coordenadas UTM) 

FINANCIACIÓN 14.585,90 0,00 14.585,90   X   

153 
IDENTIFICACIÓN CONSERVACIÓN E AMPLIACIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL 

FINANCIACIÓN 54.745,07 0,00 54.745,07     X 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 29-03-2019, o concello de Muras, incluíu con 

cargo a remanentes o seguinte investimento: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE A BALSA (SANTA MARÍA), O 
BURGO (SANTA MARÍA), IRIXOA (SAN XILLAO) E MURAS (SAN PEDRO) 

2018 1531 762 36.820,55€ -- 36.820,55€ 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 06-09-2019, o concello de Muras, incluíu con 

cargo a remanentes o seguinte investimento: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

OBRAS DE CONSERVACIÓN NO CEMITERIO MUNICIPAL DE MURAS 1640 76255 12.483,51€ -- 12.483,51€ 

 

A Alcaldía do Concello de Muras, a través de escrito con rexistro de entrada, de data 23 de 

setembro de 2019, solicita unha ampliación do prazo para a execución e xustificación das 

actuacións descritas, segundo xustificación manifestada, que consta no expediente e que en síntese 

indica “ .. escaseza de persoal...” ata os prazos que se sinalan: 

 

CONCELLO INVESTIMENTO NÚM PRAZO EXECUCIÓN 
PRAZO 
XUSTIFICACIÓN 

MURAS 

ACTUACIÓNS EN SENDAS E ACCESOS: SENDA COTO-FERRERIO, SENDA DA FRAGA, SENDA DA 
LOMA, SENDA REGO DA XESTOSA, ACCESO A PENAGRANDE, CURRAL NA CARBALLOSA, A BAXÍN, Ó 
BARRAL, A BEDILLE DE ABAIXO, Á ESTRADA DO CANEIRO, Ó CARREGAL E A CASTRO (segundo 
coordenadas UTM) 

151 

15-11-2019 30-11-2019 

EFICIENCIA ENERXÉTICA NOS NÚCLEOS RURAIS E NA CASA DO CONCELLO DE MURAS, (según 
coordenadas UTM) 

152 

CONSERVACIÓN E AMPLIACIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL 153 

ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE A BALSA (SANTA MARÍA), 
O BURGO (SANTA MARÍA), IRIXOA (SAN XILLAO) E MURAS (SAN PEDRO) 

REM 

OBRAS DE CONSERVACIÓN NO CEMITERIO MUNICIPAL DE MURAS REM 

 

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

investimento: 

 

XERMADE 

3

08 

IDENTIFICACIÓN 

REPARACIÓN DE ESTRADAS EN ZALAROIA, LABRADA, TOUTELO, PENA DE CORVOS, BIDUEIRO, A TOUZA, XERMADE, 

REBUXENTOS, SUAPENA, CERDEIRA, POUPARIÑA, A FRAGA, SAN XURXO, CASANOVA-PENA, PAZO, A GULPILLEIRA, BADOI, AS 

TESTAS, BROSENDE PORTOSILVA, REGUENGO, LEBORÉ, ROUPAR-TOUZA, AZOREIRA, A PENA, A PEDREIRA E CAMPO DE FÚTBOL 

DE ROUPAR, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 140.486,54 15.325,20 155.811,74 
 

X 
 

3

09 

IDENTIFICACIÓN SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 50.489,98 0,00 50.489,98 
  

X 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 25-01-2019, o concello de Xermade, incluíu con 

cargo a remanentes o seguinte investimento: 

 

IDENTIFICACIÓN 
APLICACIÓN  

FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

XERMADE 
REPARACIÓN DAS ESTRADAS EN O CAMIÑO, AS CASAS NOVAS, A SILVA, BADOI, O 
CANEIRO, AS CAVADAS E PORTOLOUSA, INCLUÍDO HONORARIOS FACULTATIVOS 

2018 1531 762 43.936,82€ 0,00€ 43.936,82€ 

 

A Alcaldía do Concello de Xermade, a través de escrito de data 20 de setembro de 2019, 

solicita unha ampliación do prazo para a execución e xustificación das actuacións descritas, 

segundo xustificación manifestada, que consta no expediente e que en síntese indica “ .. retrasos  na 

entrega e autorización sectorial da Confederación Hidrográfica Miño- Sil...” ata os prazos que se 

sinalan: 

 

CONCELLO INVESTIMENTO NÚM PRAZO EXECUCIÓN 
PRAZO 
XUSTIFICACIÓN 

XERMADE 

SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 309 

31-10-2019 15-11-2019 REPARACIÓN DAS ESTRADAS EN O CAMIÑO, AS CASAS NOVAS, A SILVA, BADOI, O CANEIRO, AS 
CAVADAS E PORTOLOUSA, INCLUÍDO HONORARIOS FACULTATIVOS 

REM 

 

Concello de A Pontenova: 

 

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

investimento: 

 

A PONTENOVA 225 

IDENTIFICACIÓN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL INDUSTRIAL "FORNO BOULLOSO", INCLUÍDO ADQUISICIÓN TERREOS E HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 48.000,00 
8.722,00 

146.722,00 
  X   

90.000,00 AXUDA AGADER 
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A Alcaldía do Concello de A Pontenova, a través de escrito con rexistro de data 23 de 

setembro de 2019, solicita unha ampliación do prazo para a execución e xustificación das 

actuacións descritas, segundo xustificación manifestada, que consta no expediente e que en síntese 

indica “ .. aparición de restos de cimentacións e arranque dos fornos desaparecidos obligó a 

relantizar la ejecución... ata os prazos que se sinalan: 

 

CONCELLO INVESTIMENTO NÚM PRAZO EXECUCIÓN 
PRAZO 
XUSTIFICACIÓN 

A PONTENOVA 
RECUPERACIÓN PATRIMONIAL INDUSTRIAL "FORNO BOULLOSO", INCLUÍDO ADQUISICIÓN 
TERREOS E HONORARIOS 

225 15-11-2019 30-11-2019 

 
 

Tendo en conta as solicitudes das Alcaldías dos concellos indicados, así como os motivos 

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

órgano que deberá de adoptar o devandito acordo é a Xunta de Goberno desta Deputación, 

aplicando, no caso do programa de fomento do emprego, analoxicamente, o establecido na base 21 

das bases reguladoras do Plan único 2018, “... excepcionalmente os concellos poderá solicitar unha 

prórroga para o seu remate, que se concederá, no seu caso, mediante acordo da Xunta de Goberno”. 

 

O artigo 32 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común, 

sinala “… la administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio, o a petición de 

los interesados, una ampliación de los plazos establecidos…”. Así mesmo, no apartado 3 deste 

mesmo artigo, indica “… la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes 

del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo 

ya vencido”. Neste caso o prazo para executar as actuacións vence o 30/09/2019 e o de presentar a 

xustificación vence o 15-10-2019, non se atopa polo tanto, vencido ningún deles. 

 

Debe ponderarse, para resolver a petición do Concello, a competencia e función da 

cooperación do ente provincial, cos concellos (art. 36 LBRL), así como os principios relacionados 

no artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, a) servizo efectivo ao cidadán, b) boa fe, confianza 

lexítima e lealdade institucional. 

 

As solicitudes de prórrogas, para a execución e xustificación dos investimentos do plan 

único 2018, de proceder, efectuadas dentro do prazo previsto nas bases (30 de setembro de 2019), 
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pero recibidas na Deputación con posterioridade a esa data límite, o órgano competente, conforme 

aos criterios e pautas fixadas nas bases e en exercicios anteriores, pode entenderse que son 

susceptibles de seren autorizadas pola propia Xunta de Goberno, aínda que en acordo adoptado con 

posterioridade ao 30 de setembro de 2019. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a concesión das prórrogas, aos amentados 

Concellos, para executar e xustificar as actuacións indicadas incluídas no plan provincial único 

2018, ata os prazos solicitados. 

 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado polas Alcaldías dos Concellos de A Pontenova, Muras e 

Xermade, e en consecuencia, concederlle a prórroga solicitada para a execución e xustificación dos 

investimentos e programa de fomento do emprego, nos termos indicados: 

 

CONCELLO INVESTIMENTO NÚM 
PRAZO 
EXECUCIÓN 

PRAZO 
XUSTIFICACIÓN 

A PONTENOVA 
RECUPERACIÓN PATRIMONIAL INDUSTRIAL "FORNO BOULLOSO", INCLUÍDO ADQUISICIÓN TERREOS E 
HONORARIOS 

225 15-11-2019 30-11-2019 

MURAS 

ACTUACIÓNS EN SENDAS E ACCESOS: SENDA COTO-FERRERIO, SENDA DA FRAGA, SENDA DA LOMA, 
SENDA REGO DA XESTOSA, ACCESO A PENAGRANDE, CURRAL NA CARBALLOSA, A BAXÍN, Ó BARRAL, A 
BEDILLE DE ABAIXO, Á ESTRADA DO CANEIRO, Ó CARREGAL E A CASTRO (segundo coordenadas UTM) 

151 

15-11-2019 30-11-2019 

EFICIENCIA ENERXÉTICA NOS NÚCLEOS RURAIS E NA CASA DO CONCELLO DE MURAS, (segundo 
coordenadas UTM) 

152 

CONSERVACIÓN E AMPLIACIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL 153 

ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE A BALSA (SANTA MARÍA), O 
BURGO (SANTA MARÍA), IRIXOA (SAN XILLAO) E MURAS (SAN PEDRO) 

REM 

OBRAS DE CONSERVACIÓN NO CEMITERIO MUNICIPAL DE MURAS REM 

XERMADE 

SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 309 

31-10-2019 15-11-2019 REPARACIÓN DAS ESTRADAS EN O CAMIÑO, AS CASAS NOVAS, A SILVA, BADOI, O CANEIRO, AS CAVADAS 
E PORTOLOUSA, INCLUÍDO HONORARIOS FACULTATIVOS 

REM 

 

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

efectos expresados no acordo. 

 

3º.- Determinar que as solicitudes de prórrogas, para a execución e xustificación dos 

investimentos do plan único 2018, de proceder, efectuadas dentro do prazo previsto nas bases (30 

de setembro de 2019), pero recibidas na Deputación con posterioridade a esa data límite, o órgano 

competente, conforme aos criterios e pautas fixadas nas bases e en exercicios anteriores, pode 
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entenderse que son susceptibles de seren autorizadas pola propia Xunta de Goberno, aínda que en 

acordo adoptado con posterioridade ao 30 de setembro de 2019”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4. - PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE 

MONFORTE DE LEMOS-POBRA DO BROLLÓN.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-

3203 “MONFORTE-ROZABALES (LU-P-4702)”, P.K. 6+030 A 11+997 E LU-P-4702 

“VILACHÁ-ROZABALES-ESTACIÓN DE POBRA DO BROLLÓN”, P.K. 1+200 A 

2+400. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

Incoase expediente administrativo número coa finalidade de proceder á contratación da 

obra MONFORTE DE LEMOS-POBRA DO BROLLÓN.- Rehabilitación de firme LU-P-3203 

"Monforte- Rozabales (LU-P-4702)", PK 6+030 a 11+997 e LU-P-4702 "Vilachá- Rozabales-

Estación de Pobra do Brollón", PK 1+200 a 2+400. O proxecto técnico da obra está redactado polo 

enxeñeiro do Servizo de Vías e Obras D. Héctor Diéguez Aranda. 

 

A prestación obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación do LCSP xa 

que non figura en ningún dos supostos recollidos na sección segunda do capítulo I do título 

preliminar, como negocios e contratos excluídos. 

 

Ao contrato élle de aplicación a LCSP, xa que a Deputación provincial de Lugo, é unha das 

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

Trátase dun contrato administrativo de obras, recollido no artigo 13 LCSP, que establece: 

“Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra ou a execución de 

algún dos traballos enumerados no Anexo I ou a realización por calquera medio dunha obra que 

responda ás necesidades especificadas pola entidade do sector público contratante. Ademais destas 
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prestacións, o contrato poderá comprender, no seu caso, a redacción do correspondente proxecto. 

(...) Por «obra» entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría 

civil, destinado a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto 

un ben inmoble”. 

 

Recóllese na cláusula primeira do prego de cláusulas administrativas, que se trata dun 

contrato administrativo, en aplicación do artigo 25 da LCSP, de obras, conforme á definición 

transcrita do artigo 13 da LCSP. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 3 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

Efectuase contratación electrónica de acordo coa disposición adicional decimo sexta e 

concordantes da LCSP. 

 

O prezo do contrato enténdese adecuado para o seu efectivo cumprimento, e a estimación 

do mesmo é correcta xa que no proxecto redactado existe un apartado dedicado a xustificación de 

prezos, xunto con informe específico do Servizo de Vías  e Obras. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) e 131.2 da 

LCSP como procedemento ordinario de adxudicación, nos termos do artigo 131 da citada lei, 

consonte aos principios de igualdade, transparencia e libre competencia, recollidos no artigo 132 da 

LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da LCSP.  

 

Motívase a elección do procedemento e sistema indicados, en atención a forma ordinaria 

que a estes efectos establece o artigo 131 da LCSP. En consideración ó indicado, así como en 
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cumprimento do disposto polos artigos 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctense debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas.  

 

O presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, segundo o estipulado no 

artigo 20 do LCSP, desenvolto, nas contías pola Orde HFP/1298/2017, do 26 de decembro, pola 

que se publican os límites dos distintos tipos de contratos a efectos da contratación do sector 

público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 

 

Doutra banda, de conformidade co establecido no artigo 44 LCSP este contrato de obras, 

non é susceptible de recurso especial en materia de contratación ao ter un valor estimado inferior 

aos tres millóns de euros, polo que procedería a interposición dos recursos ordinarios previstos na 

Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

 

Tendo en conta o previsto no artigo 99 da LCSP e dado que a natureza e obxecto do 

contrato o permite, non se prevé a realización independente de cada unha das súas partes mediante 

a división en lotes. A xustificación da non división en lotes consta en informe efectuado ao efecto e 

na memoria xustificativa incorporada ao expediente e mencionase no propio PCAP. 

 

As obrigas que se deriven da presente contratación, segundo se recolle no informe da 

intervención xeral, de data 12-09-2019 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 4530.619 

por importe de 351.325,00 €, do vixente orzamento xeral.  

 

En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 

Enxeñeiro de Camiños do Servizo de Vías e Obras, D. Héctor Diéguez Aranda, xunto con informe 

específico emitido ao efecto, que forma parte do expediente. En relación co establecido no artigo 102 

da LCSP recóllese no proxecto técnico e en informe específico que o prezo do contrato axustase a 

prezos de mercado e adecuados para o seu efectivo cumprimento.  

 

Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre costes directos e 

indirectos. 
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Lembrar a aplicación das obrigas de publicidade e de remisión de información ao Tribunal 

de Contas e ao Rexistro de Contratos do Sector Público previstas nos artigos 63, 335 e 346 da 

LCSP, respectivamente.  

 

Aos efectos do establecido no artigo 29 da LCSP recóllese no proxecto técnico un prazo de 

execución de 6 meses, sen prexuízo dos sistemas de suspensión e prórrogas de prazos de execución 

establecidos polo ordenamento xurídico. Neste caso o prazo de duración do contrato coincide co 

prazo de execución.  

 

Na Acta de reformulo previo, estendida con data 14 de agosto de 2019, refléxase que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a execución das obras, a que se refire a acta, unicamente será preciso a 

ocupación dos terreos de dominio público correspondentes á vía provincial obxecto das obras. 

 

De acordo co establecido na lexislación vixente, a aprobación do prego de cláusulas 

administrativas particulares debe ir precedida dos informes de Secretaría ou, no seu caso, do titular 

do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico da Corporación e da Intervención. 

Neste caso a Secretaría conforma o presente informe consonte ao establecido no artigo 3.4 do RD 

128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional. 

 

O órgano de contratación, que actúa en nome da Administración Pública da Deputación 

Provincial de Lugo, é a Xunta de Goberno no que se refire á aprobación do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, e de Prescricións Técnicas, así como para aprobación do gasto, a 

adxudicación, a interpretación, modificación e resolución do contrato, nos termos do artigo 59 

apartados 8 e 12 do ROD (Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, publicado no BOP de 

10 de marzo de 2011): aplicable de acordo coa circular de Secretaría Xeral en funcións de data 2 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; nos restantes actos procedementais o órgano 

competente será o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 
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Visto así mesmo a conformidade do Secretario Xeral desta Deputación, propoño que pola 

Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos:  

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: MONFORTE DE LEMOS-POBRA DO BROLLÓN.- 

Rehabilitación de firme LU-P-3203 "Monforte- Rozabales (LU-P-4702)", PK 6+030 a 11+997 e 

LU-P-4702 "Vilachá- Rozabales- Estación de Pobra do Brollón", PK 1+200 a 2+400, sometelo a 

información pública por espazo temporal de 15 días, tras os cales, sen reclamacións, entenderase 

definitivamente aprobado, e sen que dito trámite paralice ou suspenda o procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto, por importe de 351.325,00 €, dos cales 60.973,76 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

5. - CORRECCIÓN DE ERRO PRODUCIDO NA PROPOSTA DE ACORDO DA 

XUNTA DE GOBERNO DE DATA 6 DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO Á 

APLICACIÓN DE REMANENTES DO PLAN ÚNICO 2018 AO CONCELLO DE VIVEIRO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento relativo a corrección do erro 

producido no informe, Proposta e Decreto relativo a aplicación de remanentes ao Concello de 

Viveiro, no que entre outros conten o seguinte: 
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“Visto o expediente relativo ao Plan único de cooperación cos concellos 2018, infórmase o 

seguinte: 

 

Polo Servizo de Contratación emitiuse, en data 05-09-2019, informe relativo á aplicación 

de remanentes producidos na adxudicación de obras do Plan Único 2018, polo Concello de Viveiro, 

que serviu de base para a Proposta da Presidencia e posterior acordo da Xunta de Goberno, de data 

06-09-2019, no que se indicaba, como obra a financiar con cargo aso devanditos remanentes: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS E FIRME DE RODADURA ENTRE OS NÚMEROS 10 E16 DA AVDA DE VILABA-VIVEIRO 
2018 1532 

762 
32.117,44€ -- 33.117,44€ 

 

Revisado o expediente obsérvase que no relativo á cantidade expresada como investimento 

total, hai un erro, no informe, na Proposta e no acordo da Xunta de Goberno da aprobación da 

aplicación do remanente no investimento sinalado anteriormente.  

 

No que respecta á rectificación de erros, o artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (ao igual que o derrogado 

artigo 105.1 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e 

do procedemento administrativo común), dispón que “As Administracións Públicas poderán, así 

mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou instancia dos interesados, os erros materiais, 

de feito ou aritméticos existentes nos seus actos”. 

 

En canto ao alcance do concepto de erro material, pódese traer a colación o afirmado polo 

Tribunal Supremo en sentencia do 1 de decembro de 2011 (recurso 2/2011), que se remite á 

doutrina do Tribunal Constitucional (sentenzas 218/1999, do 29 de novembro, e 69/200, do 13 de 

Marzo) e do Tribunal Supremo (sentenzas da Sala Terceira do 19 de setembro de 2004 (recurso 

4174/2000), 4 de febreiro de 2008 (recurso 2160/2003) e 16 de febreiro do 2009 (recurso 

609272005), que afirma o seguinte: “los simples errores materiales, de hecho o aritméticos son 

aquellos cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación 

jurídica, por evidenciarse el error directamente, al deducirse con plena certeza del propio texto de 

la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.  
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Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que 

se aprecian de forma clara, patente, manifiesta y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea 

preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias sobre normas 

jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio 

o calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación 

hermenéutica valorativa". 

 

A maior abastanza pódese citar tamén algún pronunciamento do Consello de Estado, que 

en dictamen núm. 43.184 de 11 de xuño de 1981, sostuvo que “Cuando la Ley de Procedimiento 

Administrativo dispone que en cualquier momento podrá la Administración rectificar los errores 

materiales o de hecho y los aritméticos, se está refiriendo a los que la doctrina, desde Savigny, 

denomina “errores obstativos”, que se producen siempre que una declaración de voluntad no 

coincide con el sentido exacto de la voluntad misma que se quiso expresar. Son errores de 

expresión, equivocaciones gramaticales o de cálculo, tales como el lapsus, la errata, el nombre 

equivocado, la omisión involuntaria, el error en la suma de cantidades, etc. Únicamente este tipo de 

errores y no los que vienen de la voluntad (in re, in persona, in causa) son los que pueden 

rectificarse en cualquier momento. Porque no se trata de anular ningún acto o resolución, sino de 

reconducirlo a los propios términos en que debió ser pronunciado”. 

 

Argumentos todos eles, coherentes coa corrección que se pretende realizar, co obxecto de 

reconducir o contido do informe, proposta e acordo da Xunta de Goberno, nos termos nos que 

debeu ser pronunciado, posto que é evidente e resulta do expediente que se trata dun erro ao 

transcribir a cantidade total do investimento. 

 

A vista do anterior, Informase favorablemente a corrección do erro na cantidade total do 

investimento do Concello de Viveiro, relativo ao investimento a financiar con cargo aos 

remanentes producidos na adxudicación das obras do plan único 2018, do xeito que: 

 

Onde se indica: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 
DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 
CONCELLO 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS E FIRME DE RODADURA ENTRE OS NÚMEROS 10 E16 DA AVDA DE VILABA-
VIVEIRO 

2018 1532 762 32.117,44€ -- 33.117,44€ 
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Debería dicirse: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS E FIRME DE RODADURA ENTRE OS NÚMEROS 10 E16 DA AVDA DE 

VILABA-VIVEIRO 
2018 1532 762 32.117,44€ -- 32.117,44€ 

 

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

 

Aprobar a corrección de erro referenciada, de tal xeito que: 

 

Onde se indica:   

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS E FIRME DE RODADURA ENTRE OS NÚMEROS 10 E16 DA AVDA DE 

VILABA-VIVEIRO 
2018 1532 762 32.117,44€ -- 33.117,44€ 

 

Debe dicirse: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS E FIRME DE RODADURA ENTRE OS NÚMEROS 10 E16 DA AVDA DE 

VILABA-VIVEIRO 
2018 1532 762 32.117,44€ -- 32.117,44€ 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6. - PROPOSTA DE RECTIFICACIÓN E COMPLEMENTO DE ACORDO DA 

XUNTA DE GOBERNO COMO RESULTADO DA RECLAMACIÓN DE PARTICULARES 

COMPARECENTES EN EXPEDIENTE EXPROPIATORIO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:  

 

“Proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 
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Obra: 576 POL 2006. Portomarín. C.P. Alto Valiño- Valdeporrás- Ponte Piunca. ensanche 

e mellora do P.Q. 2,300 so 2,700. 

 

Por mor da documentación achegada da finca nº 6, procede modificar a titularidade da 

finca no seguinte senso: 

 

Finca Titularidade anterior Nova titularidade 

6 Carmen Vázquez López Manuel Pérez Vázquez 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7. - PROPOSTA RELATIVA Á MODIFICACIÓN DE TITULAR DA PARCELA 

ADXUDICADA NO ACORDO APROBADO POLA XUNTA DE GOBERNO EN SESIÓN 

CELEBRADA O 29 DE XUÑO DE 2019 NO PROCEDEMENTO DE ADQUISICIÓN DUN 

TERREO PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE ATENCIÓN A MAIORES NO 

CONCELLO DE A PONTENOVA. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“En relación co asunto de referencia, con data de 20 de setembro de 2019 pola Secretaría 

Xeral Adxunta informase o seguinte: 

 

Con data de 29.06.2018 a Xunta de Goberno adxudica o procedemento para a adquisición 

dun terreo para a construción dun Centro de Atención a Maiores no Concello de A Pontenova ao 

conxunto de parcelas formado polos titulares e parcelas inscritas no Rexistro da Propiedade. 

 

Este acordo foi modificado o 22 de febreiro de 2019 pola Xunta de Goberno con motivo do 

cambio dos titulares das parcelas cuxa titularidade é transmitida ope legis por sucesión testada ou 

intestada. 
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Este acordo foi formalizado en escritura pública o 26 de marzo de 2019 baixo a rúbrica 

Escritura de compraventa que é o resultado da tramitación do devandito procedemento de 

concorrencia pública para a adquisición dun terreo para a construción dun Centro de Atención a 

Maiores no Concello de A Pontenova ante o notario de Ribadeo Don J. Fernando Ribes García co 

número de protocolo 256/2019.   

 

Non obstante, respecto do titular adxudicatario Don Ramón López Veiga da parcela 

catastral 6507009PJ4060N0001JK, non se procedeu á formalización da súa adquisición dado que 

Ramón López Veiga falece con data de 18 de marzo de 2019. 

 

Consta no expediente que, en relación coa citada parcela, o 19 de xullo de 2019 

formalizouse escritura pública de aceptación e adxudicación parcial de bens para pago de herdanza 

ante a notaria Lucía Cagigas Courel baixo o número 372 do seu protocolo.  

 

Nela adxudícase o usufruto a dona Adelina Cancelos Fernández e a nuda propiedade a 

Dona Concepción, Dona María Josefa, Dona Rocío e Dona María Isabel López Cancelos por 

cuartas e iguales partes indivisas. Sendo o valor da adxudicación de 10.500 €, corresponden 1.050 

€ ao valor do usufruto e 2.362,50 € á nuda propiedade que se adxudica a cada unha das herdeiras. 

 

Na nota simple informativa expedida o 14 de agosto de 2019 polo Rexistro da Propiedade 

de Ribadeo- A Fonsagrada consta que no folio 125 do tomo 862 e libro 129 está inscrita a 

devandita parcela co seguinte detalle: 

 

Referencia catastral  6507009PJ4060N0001JK 

Superficie 175 m2 

Titulares: 

1/4 Nuda Propiedade 

1/4 Nuda Propiedade 
1/4 Nuda Propiedade 

1/4 Nuda Propiedade 

Usufruto  

 

Rocío López Cancelos 

María Isabel López Cancelos 
María Josefa López Cancelos 

Concepción López Cancelos 

María Adelina Cancelos Fernández 

Cargas da finca  AFECTA, por prazo de 5 anos, ao pago das liquidacións complementarias que se 

podan xirar polo Imposto de Sucesións e Doazóns 

 

Consideracións xurídicas  
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En relación coa modificación da titularidade. 

 

Que como consecuencia do falecemento de Ramón López Veiga, anteditotitular 

adxudicatario da parcela catastral 6507009PJ4060N0001JK, resulta a presente modificación da 

titularidade desta parcela que se transmite ope legis, por sucesión testada, segundo se expuxo e 

consta acreditado. 

 

Que se trata dunha relación xurídica transmisible da propiedade a teor do artigo 609 do 

Código Civil: a propiedade e os demais dereitos sobre os bens se adquiren e transmiten por 

sucesión testada e intestada.  

 

Que non nos encontramos ante unha modificación do prego de condicións do 

procedemento senón que estamos en presenza dun cambio de titularidade, por sucesión testada que 

necesariamente modifica a adxudicación realizada sobre a parcela interesada. 

 

Polo tanto non existe inconveniente en que pola dita relación xurídica se transmita a 

titularidade da devandita parcela. 

 

En relación coa anotación rexistral das afeccións fiscais   

 

A inscrición rexistral da citada parcela catastral 6507009PJ4060N0001JK presenta unha 

afección fiscal para o Imposto sobre Sucesións e Doazóns.  

 

Estas afeccións fiscais son anotadas nas inscricións rexistrais que son solicitadas polo 

titular hereditario como no presente caso. A anotación rexistral da afección fiscal desta parcela 

responde á previsión contida no artigo 100 do Real Decreto 1629/1991 de 8 de novembro do 

Regulamento do Imposto sobre Sucesións e Doazóns que  prevé que os Rexistro da Propiedade non 

admitirán para a súa inscrición ou anotación ningún documento que conteña acto ou contrato 

suxeito ao dito imposto sen que se xustifique o pago da liquidación correspondente, ou, no seu 

caso, declaración da exención ou non suxeición. (...) A dita nota queda sen efecto e debe ser 

cancelada en todo caso transcorridos cinco anos desde a fecha en que se estendeu. 
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Non obstante esta afección fiscal, encontrámonos nun suposto de adquisición suxeita á 

lexislación patrimonial. Dita normativa determina que as adquisicións de bens e dereitos realizarase 

por calquera dos modos previstos no ordenamento xurídico (no noso caso, artigo 10 do RD 1372/86 

do Regulamento dos Bens das Entidades Locais e artigo 15 da Lei 33/03 do Patrimonio das 

Administracións Públicas) que unicamente impoñen unha limitación para as adquisicións a título 

gratuíto que, non é o caso presente (artigos 12 do dito RBEL e artigo 21.3 da LPAP). 

 

Polo antedito, non se aprecia impedimento legal para a formalización da adxudicación da 

parcela a favor dos titulares rexistrais cuxo título resulta por título de herdanza e unicamente 

suxeita as afeccións fiscais vixentes que, se reitera, non obstaculizan a adquisición pretendida, nin a 

formalización nin a inscrición rexistral a favor desta Deputación Provincial. 

 

Coa adquisición desta parcela culmina o procedemento de adquisición dos terreos 

necesarios para a construción dun Centro de Atención a Maiores no Concello de A Pontenova 

segundo o compromiso adquirido pola Xunta de Goberno Provincial celebrada o 2 de febreiro de 

2018 que aprobou o texto do Convenio de Colaboración co Concello de A Pontenova baixo a 

rúbrica “Convenio Interadministrativo de cooperación entre  esta Excma. Deputación Provincial e o 

Concello de A Pontenova, para a execución dos fins comúns consistentes en: “Adquisición de 

terreos e construción de complexo residencial para persoas maiores no Concello de A Pontenova”. 

 

A continuación, sería conveniente realizar os trámites necesarios para a agregación das 

distintas parcelas para unificar o terreo adquirido por esta Deputación Provincial para construír o 

devandito Centro de Atención a Maiores e que está compostos polas seguintes parcelas catastrais 

6507001PJ4060N0001FK; 6507002PJ4060N0001MK6507003PJ4060N0001OK; 

6507004PJ4060N0001KK; 6507005PJ4060N0001RK; 6507007PJ4060N0001XK; 

6507008PJ4060N0001IK 6507009PJ4060N0001JK e 6507010PJ4060N0001XK. 

 

Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción dos seguintes acordos: 
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1º.- Proceder á modificación do titular da parcela identificada co número de referencia 

catastral 6507009PJ4060N0001JK adxudicada no acordo de 29.06.2018 cuxa titularidade é 

transmitida por sucesión testada segundo consta acreditado. 

 

2º.- Formalizar, en documento administrativo e no seu caso en escritura pública, a 

adquisición desta parcela aos seus titulares rexistrais, así como o seu pagamento, e non obstante as 

afeccións fiscais vixentes, segundo o seguinte contido: 

 

Parcela catastral Superficie Prezo Total 

10.500 € 

Titulares 

6507009PJ4060N0001JK 175 m2 2.362,50 € Rocío López Cancelos: 

1/4 Nuda Propiedade 

  2.362,50 € María Isabel López Cancelos 
1/4 Nuda Propiedade 

  2.362,50 € María Josefa López Cancelos 

1/4 Nuda Propiedade 

  2.362,50 € Concepción López Cancelos 

1/4 Nuda Propiedade 

  1.050 € María Adelina Cancelos Fernández 
Usufruto 

 

3º.- Realizar a tramitación necesaria para a agrupación das parcelas catastrais que 

conforman o conxunto do terreo que foi adquirido por esta Deputación Provincial para a 

construción dun Centro de Atención a Maiores no Concello de A Pontenova. 

 

4º.- Facultar ao Presidente ou Deputado Provincial no que delegue para a sinatura da dita 

formalización e/ou realización doutros trámites administrativas conducentes á inscrición rexistral 

das citadas parcelas”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

8. - PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA XUSTIFICATIVA 

DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR 

AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 “RECUPERACIÓN E 



 
 

25 
 

INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN DE RECURSOS 

AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/015. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/015, correspondente a Mónica Arias Iglesias 

(Becerreá), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha superficie de 

5,12 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 2.560,00 €, 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. 

 

Mónica Arias Iglesias, presentou en forma e prazo a conta xustificativa correspondente á 

devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións aprobadas o 10 de 

agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Mónica Arias Iglesias, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/015, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 2.560,00 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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9. - PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA XUSTIFICATIVA 

DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR 

AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 “RECUPERACIÓN E 

INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN DE RECURSOS 

AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/017. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/017, correspondente á sociedade civil 

Lebaste,S.C. (O Incio), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 5,5976 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 2.798,80 €, 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. 

 

A sociedade civil Lebaste, S.C., presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa (a parte efectiva da actuación é de 4,6709 Has, o que supón un 

83,44% da subvención concedida), emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da sociedade civil Lebaste, S.C., 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/017, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 2.335,45 €, así como ao aboamento da mesma”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/018. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/018, correspondente á sociedade civil Melas, 

S.C. (Láncara), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha superficie 

de 2,28Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.140,00 €, 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. 

 

A sociedade civil Melas, S.C., presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 
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Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da sociedade civil Melas, S.C., 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/018, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 1.140,00 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

11.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/026. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/026, correspondente a Mª Isabel Fernández 

López (O Incio), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 1,13 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 565,00 €, 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. 

 

Mª Isabel Fernández López, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Mª Isabel Fernández López, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/026, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 565,00 €, así como ao aboamento da mesma”.   

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/029. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/029, correspondente a Olga Roldán 

Fernández(O Corgo), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 2,5168 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.258,40 €, 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. 

 

Olga Roldán Fernández, presentou en forma e prazo a conta xustificativa correspondente á 

devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións aprobadas o 10 de 

agosto de 2018. 

 



 

30 
 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Olga Roldán Fernández, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/029, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 1.258,40 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

13.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/033. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/033, correspondente a Mª Remedios Fernández 

Díaz (Castroverde), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 14,51 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 7.255,00 €, incluída no 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018, Recuperación e 

incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros. 
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Mª Remedios Fernández Díaz, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Mª Remedios Fernández 

Díaz, tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/033, destinada á “Incorporación de terras 

para a súa posta en produción” por un importe de 7.255,00 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

14.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/054. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/054, correspondente a Manuel Dorado Álvarez 

(Baleira), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha superficie de 

5,53 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 2.765,00 €, incluída no Programa de 
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apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018, Recuperación e incorporación de 

terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros. 

 

Manuel Dorado Álvarez, presentou en forma e prazo a conta xustificativa correspondente á 

devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións aprobadas o 10 de 

agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Manuel Dorado Álvarez, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/054, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 2.765,00 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

15.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/080. 

 

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

Concellos do seguinte teor: 

 



 
 

33 
 

“Con data 21 de decembro de 2018 a Xunta de Goberno acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/080, correspondente a Misael Cuba Cendán 

(Vilalba), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha superficie de 

2,82 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.410,00 €, 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. 

 

Misael Cuba Cendán, presentou en forma e prazo a conta xustificativa correspondente á 

devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións aprobadas o 10 de 

agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Misael Cuba Cendán, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/080, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 1.410,00 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

16.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/105. 
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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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/105, correspondente á sociedade civil 

GanaderíaMourelle, S.C. (A Pontenova), destinada á incorporación de terras para a súa posta en 

produción, cunha superficie de 2,27 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.135,00 

€, 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. 

 

A sociedade civil Ganadería Mourelle, S.C., presentou en forma e prazo a conta 

xustificativa correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas 

subvencións aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da sociedade civil Ganadería 

Mourelle, S.C., tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/105, destinada á 

“Incorporación de terras para a súa posta en produción” por un importe de 1.135,00 €, así como ao 

aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

17.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 
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APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/130. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/130, correspondente a Francisco González 

Cendán (Vilalba), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 1,0736 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 536,80 €, 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. 

 

Francisco González Cendán, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Francisco González Cendán, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/130, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 536,80 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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18.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/134. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/134, correspondente a Mª Luisa Fernández 

Díaz (A Fonsagrada), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 1,70 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 850,00 €, 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. 

 

Mª Luisa Fernández Díaz, presentou en forma e prazo a conta xustificativa correspondente 

á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións aprobadas o 10 de 

agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Mª Luisa Fernández Díaz, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/134, destinada á “incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 850,00 €, así como ao aboamento da mesma”.  
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

19.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/138. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/138, correspondente á sociedade civil Monte 

da Torre, S.C. (Vilalba), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 17,16 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 8.580,00 €, 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. 

 

A sociedade civil Monte da Torre, S.C., presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa (a parte efectiva da actuación é de 15,5152 Has, o que supón un 

90,41% da subvención concedida), emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 
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Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da sociedade civil Monte da 

Torre, S.C., tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/138, destinada á “Incorporación de 

terras para a súa posta en produción” por un importe de 7.757,60 €, así como ao aboamento da 

mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

20- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/152. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/152, correspondente a Sonia Mª Otero 

Fernández (Abadín), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 3,82 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.910,00 €, 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. 

 

Sonia Mª Otero Fernández, presentou fora do prazo establecido a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención, con todo, realizou as actuacións en forma e condicións 

establecidas nas bases reguladoras destas subvencións aprobadas o 10 de agosto de 2018. 

 

Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 
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documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de Sonia Mª Otero Fernández, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/152, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 1.910,00 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

21.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018 

“RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/165. 

 

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 acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/165, correspondente a José Luís Somoza 

Castedo (O Corgo), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha 

superficie de 4,79 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 2.395,00 €, 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. 

 

José Luís Somoza Castedo, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 10 de agosto de 2018. 
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Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de 

cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

21 de decembro de 2018 por acordo da Xunta de Goberno, a favor de José Luís Somoza Castedo, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/165, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 2.395,00 €, así como ao aboamento da mesma”.  

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

22.- PROPOSTA DE ACEPTACIÓN, SE PROCEDE, DE RENUNCIA DO 

EXPEDIENTE SUBAGR-2018/147 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-2018/147, 

correspondente á sociedade civil Casa Meregildo, S.C. (Friol), destinada a “Recuperación e 

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

subvención por importe de 3.840,00 €, incluída no Programa de apoio ao sector agrogandeiro na 

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

recursos agrogandeiros. 
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Dona Nerea Varela Busto, en representación da sociedade civil Casa Meregildo, S.C. 

(Friol), presenta escrito con data de rexistro de entrada 19 de setembro de 2019, solicitando a 

renuncia a subvención SUBAGR-2018/147. 

 

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

 

Acceder a petición formulada por Dona Nerea Varela Busto, en representación da 

sociedade civil Casa Meregildo, S.C. (Friol), e aceptar a renuncia da subvención outorgada pola 

Xunta de Goberno con data 21 de decembro de 2018, para a Recuperación e incorporación de terras 

para a posta en produción de recursos agrogandeiros, por importe de 3.840,00 €”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

23.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE 

CONCORRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS 

DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO, ANUALIDADE 2019. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Deportes, Artesanía e 

Deseño e Memoria Histórica do seguinte teor: 

 

“Tendo en conta que, pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o pasado 15 de febreiro 

de 2019, prestóuselle aprobación ás bases e os modelos de solicitude que habían de rexer, no 

procedemento de concorrencia competitiva para concesión de subvencións destinadas a entidades e 

clubs deportivos da provincia de Lugo anualidade 2019.  

 

Tendo en conta que o extracto do acordo da Xunta de Goberno polo que se aproba a 

convocatoria foi publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 046 do sábado 23 de febreiro de 

2019. 
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Tendo en conta que de conformidade co punto 6º das Bases do concurso de subvencións 

destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo:  

 

“…Comisión de Avaliación que se encargará da valoración das solicitudes presentadas e 

formulará unha proposta a través do órgano instrutor consonte ao disposto no Artigo 24 da Lei 

38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións”.  

 

Tendo en conta que, nesta convocatoria se presentaron as solicitudes incluídas nas listaxes 

que se acompañan, cuxos expedientes foron aceptados pola Comisión de Avaliación coa 

documentación que acompañan as solicitude para participar no concurso. 

 

Tendo en conta que para esta convocatoria os criterios empregados para a súa avaliación e 

valoración foron os recollidos na norma específica do concurso trala aprobación polo órgano 

competente. 

 

Tendo en conta que, para estes efectos, achéganse dúas listaxes nas que inclúen os 

solicitantes propostos para cadansúa liña de subvencións prevista nas bases da convocatoria e que 

van rubricadas para o efecto. 

 

Tendo en conta que as solicitudes admitidas se refiren a actividades ou comportamentos 

executados ao longo do ano 2019. 

 

Tendo en conta que, con data 19 de setembro de 2019 se constituíu a Comisión de 

Avaliación, para informe de avaliación de solicitudes e formulación de proposta a través do órgano 

instrutor de concesión de subvencións e de desestimación das solicitudes que figuran como tal nas 

listaxes que se achegan e se anexan ao expediente sen especificar valor económico, por non se 

axustarse as bases do concurso ou teren presentado desistencia. 

 

Tendo en conta que as subvencións concedidas suman os seguintes totais, de acordo coas 

liñas de axudas previstas e cos importes que se indican: 

 

Subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo 
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FINALIDADE IMPORTE 

ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA 415.000 € 

EVENTOS DEPORTIVOS 85.000 € 

TOTAL 500.000 € 

 

Por todo o exposto, 

 

O Deputado Delegado que subscribe, propón a Xunta de Goberno, en base a proposta da 

Comisión de Valoración; 

 

Conceder as subvencións individualizadas que se mencionan nas listaxes que se anexan así 

como a desestimación das subvencións que así mesmo figuran nas respectivas listaxes. 

 

Categoría: Eventos Deportivos 

 

NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN  CONCELLO 

ASOC RECREATIVA Y 

DEPORTIVA RED COURT 

BALONCESTO 4x4 PISTA ROJA LUGO 784 LUGO 

CLUB ANCA TROFEO DE PATINAXE VILA DE SARRIA 1220 SARRIA 

ASOC VECIÑAL E CULT DEP 
PROTEC MEDIO SANTALLA DE 

SISOI 

CAMPIONATO DE FÚTBOL SETE 665 COSPEITO 

CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE 
LUGO 

CAMPIONATO GALEGO DE PIRAGÜISMO 
K2 ALEVINS E BENXAMINS 

1394 LUGO 

CLUB GIMNASIO SENRA ENCONTRO PROVINCIAL JUDO 

BENJAMÍN, INFANTIL E CADETE 

436 LUGO 

ASOC. DEPORTIVA A RETORTA 
FUTBOL SALA 

TORNEO XUVENIL DE FUTBOL SALA A 
RETORTA 

610 LUGO 

CLUB QUICELA GIMNASIA 

RITMICA 

TORNEO DE XIMNASIA RITMICA VAL DE 

LEMOS 

1220 MONFORTE 

REAL CLUB NAUTICO DE 
RIBADEO 

SEMANA NAUTICA 828 RIBADEO 

MOTOCLUB VFM CHALLENGE MOTO RACE / CTO. GALEGO 

DE VELOCIDADE 

1568 VILALBA 

LUGO RUNNING CLUB TROFEO ATLETISMO LUGO RUNNING 
CLUB 

1133 LUGO 

CLUB DEPORT. CENTRO 

DEPORTIVO D10 

TORNEO DE PÁDEL DE VERANO 1133 OUTEIRO DE REI 

CLUB ATLETISMO LOURENZA N 
DE REXISTRO C 12141 

CROSS COMARCAL "A MARIÑA 
LUCENSE" 

1002 LOURENZÁ 

CLUB HORTICELOS AVENTURA CARREIRA SOLIDARIA RIO MAO 800 BÓVEDA 

CLUB FUTBOL SALA OS 
MEIGALLOS SARRIA (C-08565) 

TORNEO FÚTBOL SALA BASE " OS 
MEIGALLOS" 

1000 SARRIA 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN  CONCELLO 

CLUB DEPORTIVO RUGBY 
RIBADEO 

TORNEO DE RUGBY AS CATEDRAIS 741 RIBADEO 

CLUB CICLISTA CIDADE DE 

LUGO 

GP CICLISTA SAN FROILÁN 1307 LUGO 

ASOC DEPORTIVA E CULTURAL 
SAN XOAN DE GUITIRIZ 

MARATÓN FÚTBOL SALA GUTIRIZ VILA 
TERMAL 

871 GUITIRIZ 

ASOC DEPORTIVA CULTURAL 
CAMPUS ALEX LLORCA 

CAMPUS BALONCESTO ALEX LLORCA 1133 LUGO 

CLUB DEPORTIVO SAGRADO 

CORAZON 

CAMPUS BALONCESTO COMENZA 1300 LUGO 

ASOC PRESTADORA DE 
SERVICIOS A XUVENTUDE 

SAGRADO CORAZON 

MULTICAMPUS (FÚTBOL 8, VOLEI, 
BASKET, FÚTBOL SALA E TENIS) 

1045 LUGO 

ASOC DEPORTIVA BICICLISTAS 

GALEGOS 

FESTA DA ORIENTACIÓN EN GUITIRIZ 784 VILALBA 

CLUB BALONCESTO TERRA 

CHA 

CAMPUS BALONCESTO SAN RAMON 610 VILALBA 

PETANCA RIBADEO TORNEO DE PETANCA CUATRO 
ESTACIONES 

741 RIBADEO 

OS ANGUIAS BTT RUTA DA ANGUÍA DE CICLISMO 1394 PORTOMARIN 

CLUB PATINS LOSTREGOS 

LUCUS 

TORNEO SAN FROILAN DE HOCKEY LIÑA 1307 LUGO 

ESCOLA DE FUTBOL DOS 

ANCARES 

CAMPUS DE FÚTBOL 1002 BECERREÁ 

SOCIEDAD DEPORTIVA 

BECERREA 

TORNEO DE FUTBOL DE ALEVINS E 

BENXAMINS 

1002 BECERREÁ 

CIRCULO RECREATIVO DE 

XADREZ 

TORNEO INTERNACIONAL DE XADREZ 

MEMORIAL "DRAGAN PAUNOVIC" 

1351 CHANTADA 

CLUB FLUVIAL DE MONFORTE TORNEO VOLEI - PRAIA VERAN 610 MONFORTE 

CLUB DE MONTAÑA VERSO 

LIBRE 

CAMPAMENTO DE MONTAÑISMO E 

ESCALADA 

436 LUGO 

CLUB XADREZ DE CHANTADA TORNEO DE XADREZ DE COLEXIOS 741 CHANTADA 

PADEL CLUB RIBADEO OPEN DE VERANO DE PADEL 1089 RIBADEO 

ESCOLA ATLETICA LUCENSE CONCENTRACIÓN ATLETICA SEMANA 
SANTA (ATLETISMO) 

436 LUGO 

ESCOLAS DEPORTIVAS 

CHANTADA 

FASE FINAL COPA ESCOLAR DE FÚTBOL 

SALA SUR DE LUGO 

1089 CHANTADA 

CLUB GRAVITTY CAMPUS BAILE SUMMER IN MOTION 
(BAILE DEPORTIVO) 

784 LUGO 

CLUB DE ATLETISMO VERXEL 

NUTRICION DEPORTIVA 

TROFEO DE ATLETISMO NADAL VERXEL 871 LUGO 

CLUB DEPORTIVO DEZ PORTAS 

LUGO 

TORNEO VETERANOS LVCUS TENIS DE 

MESA LUGO 

697 LUGO 

CLUB BILLAR ANVIAR TORNEO DE BILLAR DE VERANO 523 LUGO 

CLUB ATLETISMO LUCUS TROFEO ATLETISMO CAIXA RURAL 

GALEGA 

697 LUGO 

CLUB DE GOLF LUGO TORNEO DE GOLF DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE LUGO 

1046 LUGO 

SOCIEDAD CULTURAL 

DEPORTIVA MILAGROSA 

TORNEO DE FUTBOL DE REIS 1307 LUGO 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
GUITIRIZ 

TORNEO FÚTBOL BASE SD GUITIRIZ 697 GUITIRIZ 

VIVEIRO SURFING FAMILY PROBA CIRCUITO GALEGO DE SURF 632 VIVEIRO 

CLUB XIMNASIA VIVEIRO TORNEO DE XIMNASIA RITMICA CIDADE 

DE VIVEIRO 

617 VIVEIRO 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN  CONCELLO 

CLUBE RIBEIRA SACRA 
MONFORTE 

CAMPUS VOLEIBOL 436 MONFORTE 

SOCIEDAD DEPORTIVA 

RIBADEO TENIS DE MESA 

CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS DE 

MESA CATEGORÍA INFANTIL Y 

VETERANOS 

551 RIBADEO 

CLUB WATERPOLO LUGO TORNEO DE VERANO-CLUB WATERPOLO 

LUGO 

871 LUGO 

CLUB ATLETISMO 

RIBADEO.NÚM.REX.-C09041 

CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO 828 RIBADEO 

SOCIEDAD DEPORTIVA 

RIBADEO 

TORNEOS FÚTBOL BASE SD RIBADEO 1263 RIBADEO 

ASOC.DEPO.TRI-PENTA TERRAS 

DE LUGO 

COPA INTERNACIONAL DE PÉNTATLON 

MODERNO E CAMPIONATO GALEGO 

1481 LUGO 

RACING CLUB VILALBES BATALLA DE PORTEIROS RACING CLUB 

VILALBES 

574 VILALBA 

ASOC DEPORTIVA CULTURAL 

SIR LUGO 

TRAIL DA MARRONDA 436 LUGO 

ASOC CULTURAL DEPORTIVA A 
PIRINGALLA 

CAMPUS DE FÚTBOL Y MULTIDEPORTE 784 LUGO 

ASC DEPORTIVA CULTURAL 

LUGO SALA 

TORNEO DE NADAL DE FÚTBOL SALA DE 

BASE 

697 LUGO 

CLUB CIDADE DE LUGO 
FUTBOL SALA 

TORNEO DE FUTBOL SALA FEMININO 
SEMANA SANTA 

784 LUGO 

CLUB DEPORTIVO ARC-EO TORNEO ARC-EO DE TIRO CON ARCO EN 

SALA 

915 PONTENOVA,A 

CLUB DE PIRAGUISMO 
ALTRUAN DE RIBADEO 

REGATA COPA DEPUTACIÓN DE LUGO 1089 RIBADEO 

CLUB DEPORTIVO COSPEITO TORNEO DE FUTBOL LAGOA DE 

VALVERDE 

523 COSPEITO 

IBERIA CLUB DE FUTBOL TROFEO DO EMIGRANTE DE FUTBOL 800 BARREIROS 

B.T.T. LAGOA DE COSPEITO QUEDADA BTT LAGOA DE COSPEITO 523 COSPEITO 

ASOC CULTURAL E DEPORTIVA 

OS FORNOS 

TORNEO FÚTBOL SALA SENIOR 566 PONTENOVA,A 

CLUB DEPORTIVO RECECENDE 
FUTBOL SALA 

TORNEO DE FUTBOL ALEVIN E INFANTIL 
MIXTO A PONTENOVA 

915 PONTENOVA,A 

ESCOLA LUGUESA DE XADREZ TORNEO CIDADE DE LUGO DE XADREZ 1655 LUGO 

SOCIEDAD DEPORTIVA ANTAS TROFEO DE FUTBOL ANTAS CUP 828 ANTAS DE ULLA 

CLUB CICLISTA VILALBA AS 

PONTES 

MARCHA CICLISTA MONSEIVANE EN 

BTT 

1220 VILALBA 

ESCOLAS DEPORTIVAS 

LOURENZA 

CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS 1089 LOURENZÁ 

CLUB TENIS MUIMENTA OPEN HERMO DE TENIS 800 COSPEITO 

CLUB SAMOS FUTBOL SALA TORNEO DE FÚTBOL SALA SAMOS 1220 SAMOS 

CLUB POLIDEPORTIVO 
LUCENSE 

TROFEO BALONMAN CIDADE DE LUGO 871 LUGO 

UNION DEPORTIVA FOLGUEIRO MARATÓN FÚTBOL 7 VETERÁNS 784 VICEDO,O 

CLUB QUIROGA FUTBOL SALA TORNEO VAL DE QUIROGA DE FUTBOL 

SALA FEMENINO 

1002 QUIROGA 

QUIROGA FUTBOL CLUB TORNEO NADAL DE FUTBOL 1111 QUIROGA 

CLUB DE PIRAGÜISMO VIVEIRO REGATA DA LIGA PROVINCIAL COPA 

DEPUTACIÓN DE LUGO DE PIRAGÜSMO 
"CAMPEONATO PROVINCIAL DE 

PIRAGÜISMO" 

300 VIVEIRO 

SOCIEDADE DEPORTIVA 
MONTERROSO 

TORNEO DE FÚTBOL MONTERROSO 
PROMESAS- JOSÉ MANUEL ALVELO 

1002 MONTERROSO 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN  CONCELLO 

TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA TOXIZA GRAN TRAIL 1089 LOURENZÁ 

CLUB ACTIVITY CENTER TORNEO DE PADEL ACTIVITY CENTER 1002 BURELA 

VILLALBA FUTBOL SALA MEMORIAL FÚTBOL SALA "FRANCISCO 

JAVIER GONZÁLEZ VÁZQUEZ" 

1046 VILALBA 

CLUB KAYAK FOZ REGATA COPA DEPUTACIÓN 1045 FOZ 

CLUB TENIS VILALBES TORNEO SAN RAMÓN DE TENIS 1917 VILALBA 

FEDERACION GALLEGA DE 

LUCHA 

CLINIC INTERNACIONAL DE LOITA 

TOKIO 2020 

1046 VILALBA 

CLUB AS CAÑOTAS DE 

VILALBA 

RUTA DO QUEIXO SAN SIMÓN DA COSTA 

(MOTOCICLISMO) 

871 VILALBA 

CLUB DE LOITA LUGO CLINIC INTERNACIONAL 

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LOITAS 
OLÍMPICAS 

1220 VILALBA 

SOCIEDADE DEPORTIVA 

VIVEIRO 

MEMORIAL DE FÚTBOL MARCOS GOMEZ 

PITA 

697 VIVEIRO 

CLUB DEPORTIVO EGOBARROS CARREIRA POPULAR CONCELLO 
VIVEIRO 

1046 VIVEIRO 

CLUB BALONCESTO VIVEIRO Nº 

RXTRO-C 09069 

BALONCESTO 3x3 URBAN BASKET 

VIVEIRO 

1220 VIVEIRO 

FOZ CLUB DE TENIS TORNEO DE TENIS E PADEL " VILA DE 
FOZ" 

1133 FOZ 

AGRUPACION DEPORTIVA A 

GANDARA 

MILLA URBANA DE MONFORTE 697 MONFORTE 

ASOC. DEPORTIVA SOCIEDADE 
RIO CABE 

TORNEO DE GOLF XULLO DE OURO 523 MONFORTE 

ASOC DEPORTIVA PORTO DE 

BURELA 

A MAROSA CUP DE FUTBOL 1002 BURELA 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
SARRIANA 

TORNEO FÚTBOL BASE SD SARRIANA - 
PEDRO CANOA 

784 SARRIA 

CLUB MOO DUK KWAN - 

VILLALBA 

CAMPUS DEPORTIVO INTERNACIONAL 

DE ARTES MARCIAIS "GALIBUDO" 

1307 VILALBA 

MURALLA RUGBY CLUB XORNADA DE PROMOCIÓN DO RUGBY 
EN VILALBA 

784 LUGO 

  85.000,00  

 

Desestimadas 

 

NOME 

ENTIDADE 
NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN CONCELLO MOTIVOS DENEGACIÓN 

CLUB 

GAME 

SPORT 

XOGOS DA MANCOMUNIDADE 

DA TERRA CHÁ (ATLETISMO, 

BALONCESTO 3X3, FUTBOL 

SALA, TENIS DE MESA E 
XADREZ) 

0 PONTENOVA,A PRESENTA DESISTENCIA DE 

SOLICITUDE 

CLUB 

CICLISTA 
CIDADE DE 

LUGO 

CAMPIONATO GALEGO DE 

CICLISMO DE FONDO DE 
ESTRADA 

0 LUGO DESESTIMADA. PUNTO 8 

EXCEDE O NÚMERO MÁXIMO 
DE SOLICITUDES POR 

BENEFICIARIO 
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NOME 
ENTIDADE 

NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN CONCELLO MOTIVOS DENEGACIÓN 

CLUB 

CICLISTA 
CIDADE DE 

LUGO 

II MEMORIAL JOSE ANTONIO 

LOPEZ - CONCELLO DE 
MONTERROSO 

0 LUGO DESESTIMADA. PUNTO 8 

EXCEDE O NÚMERO MÁXIMO 
DE SOLICITUDES POR 

BENEFICIARIO 

AMIGOS DO 
CABALO DE 

BARALLA 

RUTA ECUESTRE BARALLA 0 BARALLA DESESTIMADA. PUNTO 3 BASES 
DA CONVOCATORIA. NON 

ACREDITA REXISTRO DE 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

CENTRO 

RECREATIV
O 

CULTURAL 

Y 
DEPORTIVO 

DE 

BAAMOND
E 

TORNEO 3X3 FÚTBOL CERCUD 

BAAMONDE 

0 BEGONTE DESESTIMADA. PUNTO 3 BASES 

DA CONVOCATORIA. NON 
ACREDITA REXISTRO DE 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

ASOC 

CULTURAL 
RECREATIV

A E 

DEPORTIVA 
ANDRADE 

TAE 

CAMPEONATO DE 

TAEKWONDO NA NATUREZA 

0 VILALBA DESESTIMADA. PUNTO 3 BASES 

DA CONVOCATORIA. NON 
ACREDITA REXISTRO DE 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

AGRUP.DEP

ORT.FEFEM
E 

TRIATLON 

MIÑO 

TRÍATLON DO MIÑO 0 LUGO PRESENTA DESISTENCIA DE 

SOLICITUDE 

CLUB 

SORDOS 

LUCENSES 

PRÁCTICA DEPORTIVA EN 

ESPAZO NATURAL 

0 LUGO DESESTIMADA. PUNTO 1 BASES 

DA CONVOCATORIA. EVENTO 

FÓRA DA PROVINCIA DE LUGO 
(ILLA DE AROUSA) 

PEÑA DE 

ARBITROS 
9,15 

TORNEO NACIONAL FÚTBOL 

SETE 

0 LUGO DESESTIMADA. PUNTO 8 BASES 

DA CONVOCATORIA. 
PRESENTADA FORA DE PRAZO, 

O 25 DE ABRIL DE 2019 (FIN DO 

PRAZO 15 DE MARZO DE 2019). 

ASOC.CULT

.RECREAT.
DEPORT.W

ORLD MOO 

DUK KWAN 

CAMPEONATO TAE KWON-DO 

INTERNACIONAL DELICIAS 
GASTRONÓMICAS DE 

VILLALBA 

0 VILALBA DESESTIMADA. PUNTO 3 BASES 

DA CONVOCATORIA. NON 
ACREDITA REXISTRO DE 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

 

Categoría: Actividade Competitiva 

 

NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

CLUB WATERPOLO LUGO WATERPOLO 1267 LUGO 

CLUBE VOLEIPRAIA LUGO VOLEIBOL 1377 LUGO 

CLUB BEGONTE FUTBOL VETERANOS (EN CONST) FÚTBOL 850 BEGONTE 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL RECREATIVA 

AS CANICAS DE BEGONTE 

FÚTBOL 2396 BEGONTE 

CLUB ANCA PATINAXE ARTÍSTICA 501 SARRIA 

SDAD.DEPORTIVA CAZAS FÚTBOL 1206 XERMADE 

CLUB PESCA MONFORTE PESCA 1710 MONFORTE 

ABADIN CLUB DE FUTBOL CULTURAL FÚTBOL 1065 ABADÍN 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 
ABADINENSE DE VETERANOS 

FÚTBOL 870 ABADÍN 

ASOC SAGRADO CORAZON FÚTBOL 3618 LUGO 

SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL GARABOLOS FÚTBOL 575 LUGO 

CLUB ATLETISMO VILALBA ATLETISMO 322 VILALBA 

CLUB FUTBOL FRIOL FÚTBOL 1729 FRIOL 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS GAIOSO FÚTBOL 773 OUTEIRO DE REI 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS DE FRIOL FÚTBOL 910 FRIOL 

CLUB KUNG FU LUGO KUNG FU 650 LUGO 

CLUB GIMNASIO SENRA JUDO 2000 LUGO 

SDAD. CULTURAL DEPORT. SANTA COMBA FÚTBOL 773 LUGO 

ANCARES-BECERREA FUTBOL VETERANO FÚTBOL 878 BECERREÁ 

ESCOLA DE FUTBOL POLVORIN (C-10884) FÚTBOL 2844 LUGO 

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZON BALONCESTO 3500 LUGO 

SOC. DEPORTIVA RIOAVESO MACHINANGO FÚTBOL 783 VILALBA 

SANTA ISABEL FUTBOL SALA FÚTBOL 1053 OUTEIRO DE REI 

CLUB QUICELA GIMNASIA RITMICA XIMNASIA RITMICA 1527 MONFORTE 

ASOC DEPORTIVA AIXA XIMNASIA RITMICA 555 SARRIA 

CLUB DEPORTIVO STAR DANCE BAILE DEPORTIVO 2116 LUGO 

CLUB ATLETICO ESCAIRON FÚTBOL 1087 SAVIÑAO,O 

CLUB SHIHAN DE KARATE KARATE 4000 LUGO 

CLUBE CICLISTA CHANTADINO CICLISMO 1608 CHANTADA 

CLUB DE FUTBOL CELTA DE BARREIROS FÚTBOL 1085 BARREIROS 

S.D.MOMAN FÚTBOL 949 GUITIRIZ 

CLUB NATACION DE XOVE NATACIÓN 2446 XOVE 

MOTO CLUB ENDURO MONDOÑEDO.CLUBE 

DEPORTIVO REX.-C-09646 

MOTOCICLISMO 800 MONDOÑEDO 

CLUB DEPORTIVO RITMOLUGODANCE BAILE DEPORTIVO 3080 LUGO 

LUGO RUNNING CLUB ATLETISMO 4000 LUGO 

AGRUPACION DEPORTIVA MATELA FÚTBOL 971 OUTEIRO DE REI 

CLUB CRUCEIRO DE MEILAN BIRLOS 1000 RIOTORTO 

CLUB SPORTING PONTENOVA FÚTBOL 2377 PONTENOVA,A 

PRAIAS DE BARREIROS CLUB DEPORTIVO FÚTBOL 1406 BARREIROS 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

CLUB DEPORT. CENTRO DEPORTIVO D10 TENIS 2633 OUTEIRO DE REI 

CLUB DEPORT. CENTRO DEPORTIVO D10 PÁDEL 1461 OUTEIRO DE REI 

CLUB BOLOS XOVE. Nº.REX.C09566 BIRLOS 2887 VIVEIRO 

INSUAS DO MIÑO RABADE F.S. FÚTBOL 1341 RÁBADE 

SOCIEDAD VAL DE LEMOS CAZA PESCA Y TIRO PESCA 2517 MONFORTE 

FONSAGRADA BALOMPE FÚTBOL 1477 FONSAGRADA, A 

ESCOLA ATLETICA LUCENSE ATLETISMO 4000 LUGO 

SPORTING LUCENSE CLUB DE FUTBOL FÚTBOL 796 LUGO 

CLUB BALONCESTO RIA DE RIBADEO BALONCESTO 4000 RIBADEO 

CLUBE BALONMAN LUCUS BALONMAN 4000 LUGO 

CLUB COLOMBOFILO TERRACHA COLOMBOFILIA 1326 OUTEIRO DE REI 

S D CASTROVERDE FÚTBOL 997 CASTROVERDE 

CLUB FUTBOL SALA OS MEIGALLOS SARRIA (C-

08565) 

FÚTBOL 3558 SARRIA 

CLUB DEPORTIVO RUGBY RIBADEO RUGBY 515 RIBADEO 

CELEIRO CLUB DEL MAR FÚTBOL 796 VIVEIRO 

CLUB ARCASCO BIRLOS 604 RIOTORTO 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS DE 

COSPEITO 

FÚTBOL 751 COSPEITO 

CLUB BALONCESTO DO LEA (CONST) BALONCESTO 2732 CASTRO DE REI 

SDAD DEPORTIVA OURAL FÚTBOL 758 SARRIA 

CLUB JUDO LUGO JUDO 876 LUGO 

CLUB CICLISTA CIDADE DE LUGO CICLISMO 4000 LUGO 

CLUB POLIDEPORTIVO CASAS FÚTBOL 4000 LUGO 

CLUB DEPORTIVO SOBER FÚTBOL 1063 SOBER 

ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE GUITIRIZ FÚTBOL 3000 GUITIRIZ 

ASOC DEPORTIVA E CULTURAL SAN XOAN DE 

GUITIRIZ 

FÚTBOL 1268 GUITIRIZ 

TABOADA CLUB DE FUTBOL FUTBOL 2062 TABOADA 

CLUB CICLISTA TUZAROS CICLISMO 1433 TABOADA 

CLUB DEPORTIVO SANTABALLES FÚTBOL 796 VILALBA 

CLUB COLOMBOFILO AIRES DE LEMOS COLOMBOFILIA 1074 MONFORTE 

ASOC DEPORTIVA REGO DO LOBO CICLISMO 1447 BEGONTE 

CLUB TAEKWONDO VALERIC TAEKWONDO 2053 LUGO 

TAEKWONDO VILALBA JANSU TAEKWONDO 1166 VILALBA 

CLUB CAMPELAS PATINAXE ARTÍSTICA 821 SAVIÑAO,O 

ASOC DEPORTIVA BICICLISTAS GALEGOS CICLISMO 975 VILALBA 

NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

CLUB DEPORTIVO MTC TEAM CICLISMO 1000 LUGO 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

CLUB CICLISTA LA VIVARIENSE CICLISMO 1200 VIVEIRO 

ASOC CLUB DE TIRO CON ARCO CASTELARCO 
NÚM. DE REXISTRO C-09185 

TIRO CON ARCO 639 O VALADOURO 

CLUB BALONCESTO TERRA CHA BALONCESTO 4000 VILALBA 

CLUB BILLAR CIRCULO CHANTADA BILLAR 642 CHANTADA 

CLUB DEPORTIVO BIOSBARDO TAEKWONDO 750 OUTEIRO DE REI 

PEÑAROL CLUB DE FUTBOL FÚTBOL 624 LUGO 

AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN RAMÓN DE 

VILALBA 

TRIATLÓN 1647 VILALBA 

CLUB TRIATLON MURALLA DE LUGO TRIATLÓN 1000 LUGO 

CLUB DE LOITA DE RABADE LOITAS OLÍMPICAS 2067 BEGONTE 

VIVEIRO CLUB FUTBOL FÚTBOL 3003 VIVEIRO 

CLUB CICLISTA 7 VOLTAS CICLISMO 1453 MONDOÑEDO 

ASOC DEPORTIVA MONDOÑEDO CIUDAD FÚTBOL 1578 MONDOÑEDO 

SOCIEDAD DEPORTIVA BECERREA FÚTBOL 2691 BECERREÁ 

RIBADEO FUTBOL CLUB FÚTBOL 1046 RIBADEO 

CLUB CICLISTA MILAGROSA DE LUGO CICLISMO 2000 LUGO 

SOCIEDAD GIMNASTICA COMERCIAL 

ESTUDIANTES 

FÚTBOL 2095 LUGO 

OS ANGUIAS BTT CICLISMO 1574 PORTOMARIN 

CLUB DEPORTIVO GUNTIN FÚTBOL 1180 GUNTIN 

CLUB DEPORTIVO TERRAS DA CHAIRA TENIS DE MESA 810 RÁBADE 

TDM VILALBA TENIS DE MESA 1543 VILALBA 

CLUB UNION PASTORICENSE FÚTBOL 2799 PASTORIZA 

CLUB PATINS LOSTREGOS LUCUS HOCKEY LIÑA 1995 LUGO 

CLUB ATLETICO ILLAN FÚTBOL 844 BEGONTE 

AGRUPACION DEPORTIVA RESIDENCIA FÚTBOL 4000 LUGO 

SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN ROQUE FÚTBOL 1182 LUGO 

ATLETICO ABUIN CF FÚTBOL 1899 LUGO 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS GUNTIN FÚTBOL 833 GUNTIN 

LIEDERS FUTSAL FÚTBOL 777 LUGO 

CLUB DE HOCKEY ISLA PANCHA HÓCKEY 338 RIBADEO 

FERREIRA CF FÚTBOL 1008 PANTON 

CLUB XADREZ DE CHANTADA XADREZ 426 CHANTADA 

CIRCULO RECREATIVO DE XADREZ XADREZ 1129 CHANTADA 

CLUB DE PADEL VILALBA PÁDEL 1265 VILALBA 

COVIRAN QUIROGA FUTBOL SALA FÚTBOL 1025 QUIROGA 

CLUB VIOLETA XIMNASIA RÍTMICA 2224 BEGONTE 

CLUB BALONCESTO FEMENINO O CORGO BALONCESTO 2152 LUGO 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

C.B. BECERREA BALONCESTO 2793 BECERREÁ 

ASOC DEPORTIVA FEMINAS PADEL LUGO PÁDEL 503 LUGO 

ESCOLA LUCENSE DE TAEKWONDO TAEKWONDO 766 LUGO 

ASOC.CULTURAL E DEPORTIVA DONAPEL 
MONTERROSO 

FÚTBOL 1459 MONTERROSO 

CLUB DE MONTAÑA VERSO LIBRE MONTAÑA E ESCALADA 790 LUGO 

CLUB FUTBOL SALA FEMENINO CASTRO FÚTBOL 1733 CASTRO DE REI 

C.D.CORGO FÚTBOL 2633 CORGO,O 

CLUB TENIS CHANTADA TENIS 705 CHANTADA 

ESCOLAS DEPORTIVAS CHANTADA FÚTBOL 995 CHANTADA 

CLUB NATACION MONFORTE NATACIÓN 3020 MONFORTE 

CLUB GRAVITTY XIMNASIA RITMICA 1772 LUGO 

CLUB SQUASH MONSTRUIÑOS LUGO SQUASH 4000 LUGO 

SDAD. DEPORTIVA OUTEIRO DE REI FÚTBOL 1690 OUTEIRO DE REI 

CLUB DEPORTIVO DEZ PORTAS LUGO TENIS DE MESA 1897 LUGO 

O INCIO TERRA BRAVA CLUB DE FUTBOL FÚTBOL 1268 INCIO,O 

CLUB DE ATLETISMO VERXEL NUTRICION 

DEPORTIVA 

ATLETISMO 3300 LUGO 

CLUB BILLAR ANVIAR BILLAR 4000 LUGO 

CLUB DE BOLOS RIBATRA BIRLOS 1587 LUGO 

ASC DEPORTIVA AGOR FÚTBOL 558 LUGO 

CLUB DE MONTAÑISMO LUCUS AUGUSTI ESPELEOLOXÍA 434 COSPEITO 

PALAS CLUB DEPORTIVO FÚTBOL 2693 PALAS DE REI 

CLUB ATLETISMO LUCUS ATLETISMO 4000 LUGO 

UNION DEPORTIVA XOVE-LAGO FÚTBOL 2630 XOVE 

CLUB S.D.CHANTADA FÚTBOL 3072 CHANTADA 

SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA MILAGROSA FÚTBOL 4000 LUGO 

CLUB UNION DEPORTIVA FERROVIARIA DE LUGO FÚTBOL 4000 LUGO 

SOCIEDAD DEPORTIVA GUITIRIZ FÚTBOL 1709 GUITIRIZ 

VIVEIRO SURFING FAMILY SURF 900 VIVEIRO 

CLUB SAMOS FUTBOL SALA FÚTBOL 1143 SAMOS 

CLUB XIMNASIA VIVEIRO XIMNASIA RÍTMICA 1731 VIVEIRO 

CLUBE RIBEIRA SACRA MONFORTE VOLEIBOL 2444 MONFORTE 

CLUB SOCIEDADE DEPORTIVA MUIMENTA FÚTBOL 971 COSPEITO 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA VETERANOS DE 

BRETAÑA 

FÚTBOL 570 LUGO 

CLUB DEPORTIVO COSPEITO FÚTBOL 1414 COSPEITO 

B.T.T. LAGOA DE COSPEITO CICLISMO 1274 COSPEITO 

CLUB DEPORTIVO BALOMPIE LUGO UNION FÚTBOL 904 LUGO 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

IBERIA CLUB DE FUTBOL FÚTBOL 1072 BARREIROS 

CLUB DEPORTIVO ANPA SAGRADO CORAZON FÚTBOL 700 LUGO 

CLUB CIDADE DE LUGO FUTBOL SALA FÚTBOL 1139 LUGO 

SOCIEDAD DEPORTIVA SAN ROQUE DE 
VETERANOS 

FÚTBOL 598 LUGO 

CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN FÚTBOL 1401 CERVO 

CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN PIRAGÜISMO 3493 CERVO 

CLUB FILIGRANA XIMNASIA RÍTMICA 1199 OUTEIRO DE REI 

CLUB DEPORTIVO PORTOMARIN FÚTBOL 1169 PORTOMARIN 

ASOC DEPORTIVA CULTURAL SIR LUGO MONTAÑISMO 609 LUGO 

CLUB DEPORTIVO CASTRO FÚTBOL 2237 CASTRO DE REI 

PADEL CLUB RIBADEO PÁDEL 1228 RIBADEO 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS 
SANCOBADE 

FÚTBOL 603 VILALBA 

SOCIEDADE DEPORTIVA CULTURAL ROUPAR FÚTBOL 1102 XERMADE 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS DE 
PARADELA 

FÚTBOL 938 PARADELA 

SOCIEDADE DEPORTIVA PARADELA FÚTBOL 1145 PARADELA 

POLVORIN FUTBOL CLUB FÚTBOL 1442 LUGO 

SOCIEDAD DEPORTIVA RIBADEO TENIS DE MESA TENIS DE MESA 929 RIBADEO 

CLUB ATLETISMO RIBADEO.NÚM.REX.-C09041 ATLETISMO 946 RIBADEO 

CLUB DEPORTIVO DE CUBELAS, F.S. N-REG.-C-

08663 

FÚTBOL 840 RIBADEO 

SOCIEDAD DEPORTIVA RIBADEO FÚTBOL 2590 RIBADEO 

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL SAN 

LAZARO 

FÚTBOL 1117 LUGO 

CLUB DEPORTIVO ADARVE LUGO. FÚTBOL 749 LUGO 

CLUB DE PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO PIRAGÜISMO 3900 RIBADEO 

CLUB POLIDEPORTIVO MARISTAS DE LUGO BALONCESTO 4000 LUGO 

ASOC DEPORTIVA CLUB FUTBOL DE BOVEDA FÚTBOL 1111 BÓVEDA 

CLUB CICLISTA CORRECAMIÑOS LUGO CICLISMO 944 LUGO 

CLUB ARCO MURALLA TIRO CON ARCO 1600 LUGO 

CLUB LUGO FEITIZO SALA FÚTBOL 769 LUGO 

CLUB CICLISTA MEIRA CICLISMO 1000 MEIRA 

CLUB LUCENSE DE PADEL PÁDEL 881 LUGO 

CLUB DEPORTIVO FOZ FÚTBOL 2004 FOZ 

CLUB DE VETERANOS AS GANDARAS FÚTBOL 564 LUGO 

MEIRA FUTBOL CLUBE FÚTBOL 1135 MEIRA 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS DE 

SAAVEDRA 

FÚTBOL 855 BEGONTE 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

CLUB TENIS LUCUS PÁDEL 568 LUGO 

ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL PADEL 
FEMENINO LUGO 

PÁDEL 521 LUGO 

CLUB POLIDEPORTIVO LUCENSE BALONMÁN 4000 LUGO 

RELAMPAGO TABOADA FÚTBOL 1053 TABOADA 

ASOC CULTURAL DEPORTIVA A PIRINGALLA FÚTBOL 4000 LUGO 

CLUB POLIDEPORTIVO MARISTAS DE LUGO ATLETISMO 3111 LUGO 

CLUB LUGO ESGRIMA ESGRIMA 600 LUGO 

SOCIEDAD COLOMBOFILA LUCENSE COLOMBOFILIA 627 LUGO 

CLUB MONTE PENARUBIARUNNING TRIATLÓN 2372 LUGO 

CLUB MONTE PENARUBIARUNNING ATLETISMO TRAIL 2185 LUGO 

CLUB DEPORTIVO RECECENDE FUTBOL SALA FÚTBOL 1027 PONTENOVA,A 

ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XADREZ 4000 LUGO 

CLUB LEMOS FÚTBOL 1244 MONFORTE 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS DE 

SANTABALLES 

FÚTBOL 598 VILALBA 

CLUB BALONCESTO VAL DE LEMOS BALONCESTO 4000 MONFORTE 

CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES CICLISMO 1087 VILALBA 

SOCIEDAD DEPORTIVA ANTAS FÚTBOL 3059 ANTAS DE ULLA 

ESCOLAS DEPORTIVAS LOURENZA ATLETISMO 3259 LOURENZÁ 

ESCOLAS DEPORTIVAS LOURENZA FÚTBOL 2852 LOURENZÁ 

CLUB TENIS MUIMENTA TENIS 739 COSPEITO 

CLUB DE FUTBOL MONFORTE FÚTBOL 2760 MONFORTE 

CLUB GIMNASIA RITMICA Y PATINAJE BECERREA XIMNASIA RÍTMICA 585 BECERREÁ 

UNION DEPORTIVA FOLGUEIRO FÚTBOL 1165 VICEDO,O 

CLUB DE MONTAÑA QUIXOS PIRAGÜISMO 4000 MONFORTE 

ASOC.DEPORTIVA SANTIAGO DE FOZ FÚTBOL 2000 FOZ 

QUIROGA FUTBOL CLUB FÚTBOL 1429 QUIROGA 

SOCIEDADE DEPORTIVA MONTERROSO FÚTBOL 3117 MONTERROSO 

PADEL CLUB MONTERROSO PÁDEL 587 MONTERROSO 

CLUB BALONCESTO CELTAS DE FOZ BALONCESTO 3862 FOZ 

PESCA RIO CABE PESCA 496 MONFORTE 

CLUB KORBIS VOLEIBOL 3290 MONFORTE 

CLUB DEPORTIVO RIO SIL FÚTBOL 1063 SOBER 

ESCOLA DE XIMNASIA PORTA NORTE XIMNASIA RITMICA 4000 RIBADEO 

RIOTORTO F.C. FÚTBOL 1158 RIOTORTO 

CLUB TAEKWONDO NEKA MONFORTE TAEKWONDO 605 MONFORTE 

SOCIEDADE DEPORTIVA MONFORTE-A LAGOA FÚTBOL 702 MONFORTE 

CLUB KAYAK FOZ PIRAGÜISMO 4000 FOZ 
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NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION  CONCELLO 

SOCIEDAD DEPORTIVO CULTURAL CABREIROS FÚTBOL 1272 XERMADE 

QATAR FUTBOL SALA FÚTBOL 654 RIBADEO 

FOZ CLUB DE TENIS TENIS 675 FOZ 

C. D. CODESIDO FÚTBOL 586 VILALBA 

AGRUPACION DEPORTIVA A GANDARA ATLETISMO 601 MONFORTE 

ASOC DEPORTIVA PORTO DE BURELA FÚTBOL 1604 BURELA 

SOCIEDAD DEPORTIVA BURELA FÚTBOL 2895 BURELA 

CLUB DE PIRAGÜISMO VIVEIRO PIRAGÜISMO 4000 VIVEIRO 

VILLALBA FUTBOL SALA FÚTBOL 3560 VILALBA 

CLUB TENIS VILALBES TENIS 361 VILALBA 

ASOC DEPORTIVA CLUB BADMINTON O CEMBEDO BADMINTON 1025 VIVEIRO 

CLUB DEPORTIVO EGOBARROS ATLETISMO 1566 VIVEIRO 

CLUB BALONCESTO VIVEIRO Nº RXTRO-C 09069 BALONCESTO 4000 VIVEIRO 

CLUB DE LOITA LUGO LOITAS OLÍMPICAS 2554 VILALBA 

SOCIEDADE DEPORTIVA VIVEIRO FÚTBOL 2235 VIVEIRO 

CLUB DE NATACION ESCUALOS NATACION 1381 CARBALLEDO 

SOCIEDAD DEPORTIVA SARRIANA FÚTBOL 3481 SARRIA 

AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS DE 

TABOADA 

FÚTBOL 870 TABOADA 

CLUB MOO DUK KWAN - VILLALBA TAEKWONDO 4000 VILALBA 

CLUB DE REMO RIBADEO REMO 3198 RIBADEO 

CLUB CICLISTA MONFORTE CICLISMO 1096 MONFORTE 

CLUB DEPORTIVO ALFOZ FÚTBOL 1156 ALFOZ 

ASOC DEPORTIVA JUDO MURALLA JUDO 864 LUGO 

  415.000,00  

 

Desestimadas 

 

NOME 

ENTIDADE 

NOME 

ACTIVIDADE 
SUBVENCION  CONCELLO MOTIVOS DENEGACIÓN 

CLUB GAME 

SPORT 

FUTBOL 0 PONTENOVA,A PRESENTA DESISTENCIA DE SOLICITUDE 

CLUB 
POLIDEPORTIVO 

CASTROVERDE 

FUTBOL 0 CASTROVERDE DESESTIMADA. PUNTO 8 DAS BASES DA 
CONVOCATORIA. NON SE ACHEGA 

DOCUMENTACIÓN. 

CLUB 

GRAVITTY 

BAILE 

DEPORTIVO 

0 LUGO DESESTIMADA. PUNTOS 1.A E 3.A.C, NON SE 

ACREDITA INSCRICIÓN NA RESPECTIVA 

COMPETICIÓN FEDERADA. 

CLUB 
ATLETISMO 

VILALBA 

ATLETISMO 
TRAIL 

0 VILALBA DESESTIMADA. PUNTO 7 PUNTUACIÓN 
INSUFICIENTE PARA CHEGAR AO MÍNIMO DE 

SUBVENCIÓN ESTABLECIDO. 
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NOME 

ENTIDADE 

NOME 

ACTIVIDADE 
SUBVENCION  CONCELLO MOTIVOS DENEGACIÓN 

SOCIEDAD 

CULTURAL 
DEPORTIVA 

MILAGROSA 

ATLETISMO 0 LUGO DESESTIMADA. PUNTOS 1.A E 3.A.C, NON SE 

ACREDITA INSCRICIÓN NA RESPECTIVA 
COMPETICIÓN FEDERADA. 

ASOC 
CULTURAL E 

DEPORTIVA OS 

FORNOS 

FUTBOL 0 PONTENOVA,A PRESENTA DESISTENCIA DE SOLICITUDE 

SOCIEDAD 

DEPORTIVA 

XOVE F.S. 

FUTBOL 0 XOVE PRESENTA DESISTENCIA DE SOLICITUDE 

SOCIEDADE 

DEPORTIVA O 
PARAMO 

FÚTBOL 0 PÁRAMO,O DESESTIMADA. PUNTO 8 BASES DA 

CONVOCATORIA. PRESENTADA FORA DE 
PRAZO, O 18 DE MARZO DE 2019 (FIN DO 

PRAZO 15 DE MARZO DE 2019). 

FOZ CONTACT 

ARI 

KICKBOXING 0 FOZ PRESENTA DESISTENCIA DE SOLICITUDE 

ASOC. 
DEPORTIVA 

SOCIEDADE RIO 

CABE 

GOLF 0 MONFORTE DESESTIMADA. PUNTOS 1.A E 3.A.C, NON SE 
ACREDITA INSCRICIÓN NA RESPECTIVA 

COMPETICIÓN FEDERADA. 

FEDERACION 

GALLEGA DE 

LUCHA 

LOITAS 

OLÍMPICAS E 

DA 

0 VILALBA DESESTIMADA. PUNTO 1.A DAS BASES DA 

CONVOCATORIA: EXCLUÍDAS FEDERACIÓNS 

CLUB CICLISTA 

FOZ 

CICLISMO 0 FOZ DESESTIMADA. PUNTO 8 BASES DA 

CONVOCATORIA. PRESENTADA FORA DE 

PRAZO, O 22 DE MARZO DE 2019 (FIN DO 
PRAZO 15 DE MARZO DE 2019). 

HOSTAL ROMA FÚTBOL 0 SARRIA DESESTIMADA. PUNTO 8 BASES DA 

CONVOCATORIA. PRESENTADA FORA DE 

PRAZO, O 28 DE MARZO DE 2019 (FIN DO 
PRAZO 15 DE MARZO DE 2019). 

CLUB ASOC 

DEPORTIVA 
CATRO ROLDAS 

FÚTBOL 0 VILALBA DESESTIMADA. PUNTO 8 BASES DA 

CONVOCATORIA. PRESENTADA FORA DE 
PRAZO, O 29 DE MARZO DE 2019 (FIN DO 

PRAZO 15 DE MARZO DE 2019). 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

24.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE 

CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE 

LUGO QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR 

EQUIPOS DE 1ª OU 2ª CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE 

TEMPORADA 2018-2019. 
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Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Deportes, Artesanía e 

Deseño e Memoria Histórica do seguinte teor: 

 

“Tendo en conta que a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o pasado 15 de febreiro de 

2019, lles prestou aprobación ás bases e aos modelos de solicitude que habían de rexer, no 

procedemento de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que 

participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta 

estatal, para os gastos de temporada 2018-2019. 

 

Tendo en conta que o correspondente anuncio do extracto das bases, dos modelos e da 

convocatoria foi publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 054, do Mércores, 6 de Marzo de 

2019. 

 

Tendo en conta o previsto no punto 7º das Bases da convocatoria de concorrencia non 

competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos 

oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os gastos de temporada 

2018-2019, que reflicte que se constituirá unha Comisión de Avaliación que se encargará da 

valoración das solicitudes presentadas e formulará unha proposta a través do órgano instrutor 

consonte ao disposto no Artigo 24 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 

 

Tendo en conta o previsto no punto 11. Resolución e comunicación das referidas bases da 

convocatoria, no que se indica que a Xunta de Goberno a proposta do órgano instrutor resolverá 

definitivamente as subvencións. 

 

Tendo en conta que, nesta convocatoria se presentaron as solicitudes incluídas na listaxe da 

desagregación de orzamento que se achegan no expediente e na acta da comisión de avaliación 

correspondente, cuxos expedientes foron aceptados pola Comisión coa documentación que 

acompañan ás solicitude. 

 

Tendo en conta que para esta convocatoria os criterios empregados para a súa avaliación 

foron os recollidos nas normas específicas da convocatoria aprobadas polo órgano competente. 

 



 
 

57 
 

Visto que para estes efectos, se achega a listaxe na que se inclúen os solicitantes propostos 

para a concesión de subvencións.  

 

Tendo en conta que, con data 19 de setembro de 2019 se constituíu a Comisión de 

Avaliación prevista, que acordou elevar informe de proposta de concesión de acordo co establecido 

nas Bases. 

 

Tendo en conta o orzamento previsto de acordo coa base 5º da convocatoria: 

 

ORZAMENTO IMPORTE 

CONCORRENCIA NON COMPETITIVA A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO QUE 

PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR EQUIPOS DE 1ª OU 2ª 

CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2018-2019 

440.000,00 € 

 

Por todo o indicado, 

 

Á vista do informe da mesa de avaliación. 

 

Á vista do informe do servizo de Deportes. 

 

Visto o informe de Intervención. 

 

O Deputado Delegado que subscribe, propón a Xunta de Goberno, en base a proposta da 

Comisión de Avaliación: 

 

Conceder as subvencións individualizadas que se mencionan na seguinte listaxe referidas 

os clubs deportivos e ao orzamento previsto para eles nas anteriormente citadas bases. 

 

Entidade e importe da subvención  

 

NOME ENTIDADE IMPORTE DEPORTE 

CLUB PORTA XI, CLUB DE BALONCESTO 120.000,00 BALONCESTO 

CLUB DEPORTIVO BURELA F.S. 138.075,00 FÚTBOL  

CLUB PELUQUERÍA MIXTA FRIOL 57.000,00 FÚTBOL 

CLUB EMEVÉ 124.925,00 VOLEIVOL 
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TOTAL               440.000,00 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

25.- PROPOSTA DE ACEPTACIÓN, SE PROCEDE, DE RENUNCIAS DE 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS DA 

PROVINCIA DE LUGO, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE 

CULTURAL. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Cultura, Patrimonio 

Histórico- Artístico e Normalización Lingüística do seguinte teor: 

 

“En relación cos expedientes de conta xustificativa dos beneficiarios de subvencións 

concedidas por acordo da Xunta de Goberno desta Excma. Deputación Provincial, a proposta da 

Mesa Técnica, na sesión do día 10 de agosto de 2018, onde se resolveu o concurso convocado, 

segundo o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 186, do 14 de agosto de 2018, 

para a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo 

para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2018. 

 

Propoño 

 

Que pola Xunta de Goberno, se procede, se aprobe as seguintes renuncias: 

 

Entidade Subvención 

ASOC. CULTURAL PARA A RECREACIÓN HISTÓRICA CAETRA-LUCENSIUM 1.000,00 

GAITEIROS DE RIOTORTO 1.127,00 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

26.- PROPOSTA SOBRE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE RENUNCIA DUN 

PREMIO DO PROGRAMA “EMPRENDENDO NO RURAL”. 
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Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Promoción Económica e 

Social do seguinte teor: 

 

“Considerando que con data 9 de novembro de 2018 a Deputación de Lugo aproba o 

programa Emprendendo no Rural con cargo ao crédito previsto nas aplicacións orzamentarias 

2410.481 por importe de 50.000,00 € para o ano 2018. Consistindo en 5 premios de 10.000 € cada 

un. As bases de dito programa foron publicadas no BOP nº 262 de 15 de novembro de 2018. 

 

Tendo en conta que con data 7 de decembro do 2018 nomease, por Decreto de presidencia, 

ós membros da Comisión de Valoración a efectos de avaliar os proxectos presentados segundo o 

establecido nas bases. Con data 14 de decembro de 2018 prodúcese unha corrección de erro 

detectado no citado nomeamento. 

 

Considerando que unha vez realizada a Fase I de preselección de proxectos e a Fase II de 

exposición pública dos mesmos, con data 28 de decembro de 2018 aprobase en Xunta de Goberno 

a relación definitiva de beneficiarios, os solicitantes excluídos e a listaxe de reserva. Entre os 

beneficiarios atopase Dona Eva Crecente Dapena. 

 

Tendo en conta que a galardoada renuncia ao premio outorgado, o día 2 de xullo de 2019, 

segundo o reflexado no seguinte cadro: 

 

Galardoada Contía do premio D. Renuncia 

Eva Crecente Dapena 10.000 € 02/07/2019 

 

De acordo coa lexislación vixente en materia de subvencións, así como coas Bases do 

premios “Emprendendo no Rural”, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguintes acordo: 

 

Aceptar a renuncia da galardoada anteriormente dita”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

27.- PROPOSTA DE DECLARACIÓN DA PERDA DO DEREITO AO 

COBRAMENTO TOTAL DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS 

DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS NA ANUALIDADE 2018. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Deportes, Artesanía e 

Deseño e Memoria Histórica do seguinte teor. 

 

“Vistos os informes emitidos pola Área de Deportes; o Deputado Delegado que subscribe, 

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

 

Declarar a perda do dereito ao cobramento total da subvención concedida mediante acordo 

da Xunta de Goberno desta Deputación, de data 9 de novembro de 2018, polo cal resólvese o 

concurso de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo para a 

realización de actividades deportivas na anualidade 2018, convocado, mediante anuncio publicado 

no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, núm.095, do xoves 26 de abril de 2018, da asociación que 

se detalla na táboa, polo importe sinalado. 

 

Categoría Nome da entidade Nome da actividade Subvención 

Organización de Eventos Asociación Deportiva e Cultural 

San Xoán de Guitiriz 

Maratón de Fútbol Sala 

Guitiriz Vila Termal 

712 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

28.- PROPOSTA DE PROLONGACIÓN DO SERVIZO ACTIVO DUN 

FUNCIONARIO PROVINCIAL. 
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Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Réxime Interior, Promoción 

do Territorio e Turismo do seguinte teor: 

 

“Visto que o pasado 15 de xullo de 2019, D. Luís García Parada nado o 24 de febreiro de 

1954, funcionario de carreira da Deputación Provincial de Lugo, titular do posto de traballo de 

Xefe Sección I Informática Recadación; presentou un escrito dirixido á Presidencia desta Entidade, 

conformado polo Xefe do Servizo de Xestión, Recadación e Inspección Tributaria, e da Deputada 

Delegada de Economía, Recadación e Facenda no que solicita a prolongación de permanencia no 

servizo activo, por un ano, é dicir, prolongar a súa permanencia no servizo activo despois de 

cumprir a idade regulamentaria de xubilación, situación que se produciría o 24 de outubro de 2019. 

 

Tendo en conta que a Mesa Xeral de Negociación da Deputación Provincial de Lugo, o 14 

de novembro do 2013, culminou un proceso de negociación cun Acordo sobre condicións de 

traballo do persoal funcionario e laboral da Entidade, que, en materia de xubilación, contén o 

seguinte texto: 

 

“Anexo V 

 

Xubilación do persoal funcionario e laboral 

 

A conxuntura económica que estamos a vivir está acelerando un cambio cultural e de 

mentalidade nos empregados públicos, nomeadamente na toma de decisións referidas ao 

remate da carreira profesional e á xubilación, debido ao nivel de incerteza e inseguridade sobre 

a evolución futura do sistema público de pensións de Seguridade Social., como consecuencia 

das sucesivas modificacións lexislativas que houbo nos últimos anos nesta materia. 

 

Así púidose constatar nos últimos tempos unha realidade que mudou a actitude do 

persoal funcionario e laboral da Entidade, pasando dunha práctica moi xeneralizada de 

prolongar a carreira profesional, máis alá do cumprimento da idade de xubilación ordinaria, a 

un escenario máis variable en canto ás expectativas e decisións finais sobre o abandono do 

servizo activo, acolléndose, en moitos casos, á xubilación anticipada que posibilita a 

normativa do Réxime Xeral da Seguranza Social. 
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É nese contexto de cambio no que debe ser xestionado o dereito dos empregados da 

Entidade a obter unha xubilación digna, trala correspondente carreira de cotización e, 

asemade, os intereses da organización de contar cun cadro de persoal acaído para o 

cumprimento dos seus obxectivos de servizo público, baixo os principios de eficacia, 

economía e eficiencia. 

 

Consonte a este afán de facer compatible a atención ás necesidades e obxectivos da 

Entidade cos lexítimos dereitos e intereses do seu persoal, establécense os seguintes criterios 

sobre a xestión da xubilación do persoal funcionario e laboral: 

 

Facilitarase a xubilación voluntaria, a solicitude do interesado, sempre que cumpra os 

requisitos e condicións que establece o Réxime Xeral de Seguridade Social para percibir a 

correspondente pensión. 

 

A xubilación forzosa do persoal da Deputación declararase de oficio ao cumprirse a 

idade establecida na norma legal correspondente. 

 

Poderase solicitar a prolongación de permanencia no servizo activo terá carácter 

excepcional e rexerase, na tramitación, polo establecido na Lei de Función Pública de Galicia. 

A resolución sobre as solicitudes de prolongación de permanencia no servizo activo serán 

motivadas aceptando ou denegando a pretensión da persoa solicitante. 

 

En todo caso, a solicitada de prolongación de permanencia no servizo activo, despois da 

idade de xubilación forzosa, deberá ser aceptada cando o empregado ou empregada, reunindo a 

capacidade psicofísica para desempeñar o seu posto de traballo: 

 

Non reúna os requisitos para ter dereito a pensión de xubilación. 

 

Non acredite un período de tempo cotizado para acadar o 100% e teña mingua efectiva 

na pensión de xubilación por esta causa. 

 



 
 

63 
 

Atendendo á excepcionalidade destes supostos de prolongación do servizo activo, a súa 

concesión será por períodos anuais, previa solicitude da persoa interesada.” 

 

Considerando que, en canto ao procedemento, en materia de xubilación do persoal 

funcionario e laboral da Entidade, segundo se estableceu no acordo xa reproducido, a tramitación 

das solicitudes de prolongación de permanencia no servizo activo tras alcanzar a idade de 

xubilación ordinaria farase de conformidade á normativa derivada da Lei de Emprego Público de 

Galicia (Lei 2/2015, de 29 de abril; DOGA nº 82, de 4 de maio do 2015), conforme ás previsións 

recollidas no seu artigo 68.4. 

 

Tendo presente que, á vista do disposto na lexislación xeral aplicable e o prevido no texto 

do precitado acordo da MXN, sobre a xubilación, cabe destacar os seguintes aspectos relevantes: 

 

A prolongación do servizo activo debe ser tramitada cando medie solicitude expresa do 

traballador ou traballadora, condición que opera de tal xeito que, de non producirse esta, deberase 

declararse a xubilación forzosa de oficio ao cumprir o funcionario os sesenta e cinco anos de idade. 

 

A prolongación do servizo activo debe ser aceptada cando a persoa funcionaria ou laboral 

da Entidade non reúna os requisitos establecidos na lexislación de seguridade Social para ter 

dereito a pensión ou teña un período de carreira de cotización que lle xere dereito a pensión con 

mingua retributiva. 

 

A prolongación do servizo activo pode ser aceptada cando sexa de interese para a Entidade 

dende o punto de vista organizativo, do seu funcionamento e sexa considerada como necesaria para 

o cumprimento dos seus obxectivos. 

 

Outros factores a considerar, ademais das necesidades organizativas e funcionais, para 

determinar, de xeito obxectivo, a procedencia de conceder ou denegar a solicitude de prolongación 

de permanencia no servizo activo son a avaliación do desempeño recibida pola persoa solicitante e 

o absentismo observado durante o ano inmediatamente anterior á data da solicitude. 
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Á vista de que, polo que fai referencia ao interese e necesidades organizativas, no servizo 

ao que está adscrito o funcionario estanse a desenvolver unha serie de funcións que resultan 

imprescindibles para o normal funcionamento do mesmo, atopándose en proceso de incorporación 

de novos procedementos, que se verían interrompidos na súa implantación, para o que se necesita 

unha persoa con experiencia no nivel do posto de traballo, sen que o servizo dispoña de persoal que 

o substitúa, pois estase a desenvolver un proceso selectivo para incorporar efectivos do nivel de 

titulación deste funcionario (Técnico Superior de Informática e Programación) para garantir unha 

adecuada sucesión sen perda de eficacia na Sección de Informática de Recadación. 

 

Considerando que están debidamente acreditadas as causas organizativas e funcionais que 

xustifican a prolongación solicitada pola persoa funcionaria. 

 

Tomando en consideración que no que fai referencia a resultados da avaliación do seu 

desempeño correspondente ao último período avaliado (1 de decembro de 2017 a 30 de novembro 

do 2018) ten acadado unha valoración de Excepcional; e que, segundo informe dos rexistros do 

Sistema de Control horario e de presenza, o citado funcionario asiste regularmente ao seu posto de 

traballo, constatándose unha dedicación horaria superior; sen que exista constancia de absentismo 

inxustificado no seu expediente persoal. 

 

Á vista de canto antecede, vistos os informes dos servizos, considerando que se acreditan a 

existencia de parámetros obxectivos e suficientes que xustifican a decisión, procede que pola Xunta 

de Goberno se adopte acordo accedendo á pretensión do funcionario de carreira, D. Luis García 

Parada, de prolongar a permanencia no servizo activo, por un ano máis, é dicir, ata o 24 de outubro 

de 2020”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

29.- PROPOSTAS DE XUBILACIÓN FORZOSA, POR CUMPRIMENTO DA 

IDADE LEGAL ESTABLECIDA, DE DÚAS FUNCIONARIAS PROVINCIAIS. 
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Primeiro.- Proposta de xubilación forzosa, por cumprimento da idade legal establecida, 

da funcionaria provincial Dona María Celsa Rodríguez Pérez. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Réxime Interior, Promoción 

do Territorio e Turismo do seguinte teor: 

 

“Visto que Dona María Celsa Rodríguez Pérez, Auxiliar de Administración Xeral do Cadro 

de Persoal Funcionario da Deputación Provincial de Lugo, cumpre 65 anos o día 10 de outubro de 

2019. 

 

Tendo en conta que Dona María Celsa Rodríguez Pérez terá recoñecidos 38 anos, 6 meses 

e 5 días o día 10 de outubro de 2019, data previsible de xubilación forzosa e que se acredita un 

período de cotización á Seguridade Social superior aos 36 anos e 9 meses e que a citada funcionaria 

non solicitou inicialmente a prolongación de permanencia no servizo activo. 

 

Considerando que o artigo 2/2015 do 29 de abril do Emprego Público de Galicia establece: 

 

“1. A xubilación dos funcionarios poderá ser: 

a) Voluntaria, a solicitude do funcionario. 

b) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida. 

[…]. 

3. A xubilación forzosa do persoal funcionario declararase de oficio ao cumprir a persoa a 

idade legalmente establecida 

(…).” 

 

O artigo 67 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, preceptúa: 

 

“1. A xubilación dos funcionarios poderá ser: 

a) Voluntaria, a solicitude do funcionario. 

b) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida. 

[…]. 
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3. A xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario os sesenta e cinco 

anos de idade. 

(…) 

 

4.- Con independencia da idade de xubilación forzosa establecida no apartado 3, a idade da 

xubilación forzosa do persoal funcionario incluído no Réxime Xeral da Seguridade Social será, en 

todo caso, a que prevexa as normas reguladoras do dito réxime para el acceso á pensión de 

xubilación na súa modalidade contributiva sen coeficiente redutor por razón da idade.”.  

 

A Disposición Transitoria sétima.- Aplicación paulatina da idade de xubilación e dos anos 

de cotización, do Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro do Texto Refundido da 

Seguridade Social, sinala: 

 

“As idades de xubilación e o período de cotización a que se refire o artigo 205.1.a). así 

como as referencias a idade que se conteñen nos artigos 152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) e 2, 214.1a) e 

311.1 aplicaranse de forma gradual nos termos que resultan do seguinte cadro:  

 
Ano Períodos cotizados Idade esixida 

2019 
36 anos e 9 meses ou máis 65 anos. 

Menos de 36 anos e 9meses 65 anos e 8 meses 

[…].” 

 

Á vista do sinalado e tendo presente que Dona María Celsa Rodríguez Pérez terá 

acreditado, á data do 10 de outubro de 2019, na que cumpre os 65 anos de idade, un período de 

cotización superior aos 36 anos e 9 meses e non tendo solicitada a  prolongación no servizo. 

 

Polo anteriormente exposto, vistos os informes dos Servizos, proponse á Xunta de Goberno 

desta Deputación Provincial, a adopción do seguinte acordo: 

 

Declarar a xubilación forzosa, por cumprimento da idade legalmente establecida, da 

funcionaria provincial, Dona María Celsa Rodríguez Pérez, con efectividade do día 10 de outubro 

de 2019 , último día que presta servizos a esta Entidade”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Proposta de xubilación forzosa, por cumprimento da idade legal establecida, 

da funcionaria provincial Dona Teresa Fernández Fernández. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Réxime Interior, Promoción 

do Territorio e Turismo do seguinte teor: 

 

“Visto que Dona Teresa Fernández Fernández, Administrativa de Administración Xeral do 

Cadro de Persoal Funcionario da Deputación Provincial de Lugo, cumpre 65 anos o día 16 de 

outubro de 2019. 

 

Tendo en conta que Dona Teresa Fernández López terá recoñecidos 42 anos, 9 meses e 15 

días o día 16 de outubro de 2019, data previsible de xubilación forzosa e que se acredita un período 

de cotización á Seguridade Social superior aos 36 anos e 9 meses e que a citada funcionaria non 

solicitou inicialmente a prolongación de permanencia no servizo activo. 

 

Considerando que o artigo 2/2015 do 29 de abril do Emprego Público de Galicia establece: 

 

“1. A xubilación dos funcionarios poderá ser: 

c) Voluntaria, a solicitude do funcionario. 

d) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida. 

[…]. 

3. A xubilación forzosa do persoal funcionario declararase de oficio ao cumprir a persoa a 

idade legalmente establecida 

(…)”. 

 

O artigo 67 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, preceptúa: 

 

“1. A xubilación dos funcionarios poderá ser: 
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c) Voluntaria, a solicitude do funcionario. 

d) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida. 

[…]. 

3. A xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario os sesenta e cinco 

anos de idade. 

 

(…) 

 

4.- Con independencia da idade de xubilación forzosa establecida no apartado 3, a idade da 

xubilación forzosa do persoal funcionario incluído no Réxime Xeral da Seguridade Social será, en 

todo caso, a que prevexa as normas reguladoras do dito réxime para el acceso á pensión de 

xubilación na súa modalidade contributiva sen coeficiente redutor por razón da idade.”.  

 

A Disposición Transitoria sétima.- Aplicación paulatina da idade de xubilación e dos anos 

de cotización, do Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro do Texto Refundido da 

Seguridade Social, sinala: 

 

“As idades de xubilación e o período de cotización a que se refire  o artigo 205.1.a). así 

como as referencias a idade que se conteñen nos artigos 152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a)  e 2, 214.1a) e 

311.1 aplicaranse de forma gradual nos termos que resultan do seguinte cadro:  

 

Ano Períodos cotizados Idade esixida 

2019 
36 anos e 9 meses ou máis 65 anos. 

Menos de 36 anos e 9meses 65 anos e 8 meses 

 

[…].” 

 

Á vista do sinalado e tendo presente que Dona Teresa Fernández Fernández terá acreditado, 

á data do 16 de outubro de 2019, na que cumpre os 65 anos de idade, un período de cotización 

superior aos 36 anos e 9 meses e non tendo solicitada a prolongación no servizo. 

 

Polo anteriormente exposto, vistos os informes dos Servizos, proponse á Xunta de Goberno 

desta Deputación Provincial, a adopción do seguinte acordo: 
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Declarar a xubilación forzosa, por cumprimento da idade legalmente establecida, da 

funcionaria provincial, Dona Teresa Fernández Fernández, con efectividade do día 16 de outubro 

de 2019 , último día que presta servizos a esta Entidade”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

30.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Dáse conta da Sentenza nº 180/2019 de 28 de xuño, ditada polo Xulgado do Contencioso 

Administrativo nº 1 de Lugo, no Procedemento Abreviado nº 101/2019, seguido a instancia de D. 

Francisco Ramón Pardo Blanco, contra esta Entidade, por desestimación presunta da reclamación 

de responsabilidade patrimonial formulada en data de 10 de agosto de 2018 por danos sufridos no 

vehículo a consecuencia dun accidente de circulación na LU-P-4102 P.K. 16,8 pola existencia 

dunha fochanca na calzada, en cuxo fallo dí o seguinte: “Estimo parcialmente el recurso 

contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Francisco Ramón 

Pardo Blanco frente a la Excma. Diputación Provincial de Lugo, seguido como proceso abreviado 

número 101/2019 contra la resolución administrativa, que se declara contraria a Derecho y se 

anula, y en consecuencia debo condenar y condeno a la Administración demandada al demandante 

en la suma de 534,84 euros, más los intereses legales devengados desde el 10 de agosto de 2018”.  

 

A Xunta de Goberno queda enterada, acordándose por unanimidade dos asistentes dar 

cumprimento á citada sentenza; e vista a proposta de Asesoría Xurídica, proceder ao aboamento na 

conta do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Lugo da cantidade de 300 euros en 

concepto de franquicia do seguro que ten contratado esta Deputación. 

 

A S U N T O S      D E      U R X E N C I A 

 

Fóra da Orde do Día, e previa declaración de urxencia acordada por unanimidade dos 

asistentes, adoptouse o seguinte acordo: 
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Proposta de aprobación, se procede, da segunda addenda ao convenio 

interadministrativo de cooperación entre esta Deputación Provincial e o Concello 

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

da Vía Rexia do Norte, Camiño de Peregrinación a Santiago de Compostela. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, de data 25 de setembro de 2019, 

relativo á segunda addenda do Convenio Interadministrativo entre a Deputación Provincial de Lugo 

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

Vía Rexía do Norte, camiño de peregrinación a Santiago de Compostela, no que literalmente se 

establece: 

 

En relación co asunto de referencia procede emitir o seguinte informe: 

 

Antecedentes de feito: 

 

A Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o 22 de marzo de 2019, adoptou, entre 

outros, o seguinte acordo: 

 

“1º.- Aprobar o texto do Convenio interadministrativo a subscribir entre a Deputación 

Provincial de Lugo e o Concello de Meira para a execución dos fins comúns consistentes na 

promoción e difusión da Vía Rexia do Norte, camiño de peregrinación a Santiago de Compostela, 

cun orzamento total de 32.670,00 €; a  achega da Deputación ascende a contía 15.000,00 €. 

 

2º.- Aprobar o gasto, en concepto de achega económica, por parte da Deputación, para o 

financiamento dos fins e actuacións contempladas  no convenio, que ascende á contía máxima de 

15.000,00€ con cargo as aplicacións orzamentarias 9430.76255 por 12.000,00 € do vixente 

Orzamento Xeral da Deputación de Lugo para a anualidade 2019, e o importe restante 3.000,00€ na 

aplicación 9420.76200 (queda supeditada a dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento do 
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principio de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, adquirindo o compromiso de 

engadir no orzamento do ano 2020 a citada contía”. 

 

O Convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello 

de Meira para a execución dos fins comúns consistentes na promoción e difusión da vía rexia do 

Norte, Camiño de Peregrinación a Santiago de Compostela, formalizouse o 27 de marzo de 2019. 

 

A Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o 22 de abril de 2019, adoptou, entre 

outros, o seguinte acordo: 

 

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

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

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

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

inalteradas o resto de cláusulas do Convenio interadministrativo de referencia”. 

 

A addenda ao Convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación de Lugo e o 

Concello de Meira para a execución dos fins comúns consistentes na promoción e difusión da vía 

rexia do Norte, Camiño de Peregrinación a Santiago de Compostela, formalizouse o 25 de abril de 

2019. 

 

O alcalde accidental do Concello de Meira remitiu escrito, o 22 de agosto de 2019 con 

número de rexistro no que solicita: “Unha prórroga de dous meses é dicir ata o 30 de novembro de 

2019 para a execución e xustificación destas actuacións”. 

 

Pretendese a modificación das seguintes cláusulas: 

 

A cláusula terceira, sobre obrigas e compromisos das partes. 

 

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

 

Deste xeito, as cláusulas referenciadas, quedarían redactadas do seguinte xeito: 
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Obrigas e compromisos das partes. 

 

Deputación Provincial de Lugo 

 

En cumprimento do presente convenio interadministrativo de cooperación, a Deputación 

Provincial comprométese ao seguinte: 

 

Efectuar a achega económica prevista na cláusula cuarta. 

 

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

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

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

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

o financiamento comprometido polo Deputación Provincial. 

 

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

resulten aplicables. 

 

O Concello de Meira: 

 

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

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

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

 

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

obxecto último de lograr o fin do presente convenio.  

 

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

actuacións obxecto deste convenio. 
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Tramitar as autorizacións, licenzas e permisos necesarios para a execución das actuacións 

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

o correspondente custe. 

 

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

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

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

que sexan preceptivas. 

 

Executar as actuacións relacionadas co obxecto deste convenio: 

 

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

2019. 

 

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

 

Facilitar a información requirida para desenvolver a publicidade institucional referente a 

este convenio de cooperación, o  seu obxecto e fin. 

 

Autorizar cantas inspeccións e comprobacións se determinen pola Deputación Provincial, 

en relación a execución e cumprimento deste convenio. 

 

Difundir a cooperación de ambas entidades no formato máis adecuado (cartel ou dixital, 

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

Comunicación da Deputación. 

 

Ambas administracións comprométense, reciprocamente, a facilitar os soportes de 

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

actividade e funcións conveniadas. 
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Os representantes de ambas partes, comparecerán, por medio dos seus representantes legais 

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

resultados. 

 

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

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

facendo constar a colaboración de ambas administracións públicas”. 

 

Réxime económico. 

 

“Achegas: 

 

Achega da Deputación: 

 

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

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

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

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

 

Achega do Concello: 

 

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

630,00 € no ano 2020, e asumirá o importe que reste, e resulte necesario para dar cumprimento ao 

fin común perseguido e a súa adecuada execución por conta propia e dos concellos de A 

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

convenio de colaboración asinado o 22 de marzo de 2017. 

 

Titularidade do resultado da cooperación: 

 

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

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

termos e condicións do convenio asinado o 22 de marzo de 2017. 
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Xustificación da achega económica. 

 

Unha vez finalizada cada actuación o Concello de Meira, achegará á Deputación de Lugo 

unha conta xustificativa dos gastos realizados, que terá o seguinte contido: 

 

Memoria de actuacións das actividades realizadas. 

 

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

conterá: 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

atópase executado, as obrigas recoñecidas ou liquidadas polo órgano competente e pagadas. 

 

Certificación expedida Interventor ou o Secretario de que a actuación foi realizada na súa 

totalidade co cumprimento das condicións estipuladas neste convenio. 

 

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

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

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

 

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

ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á seguridade social. 
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Declaración das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións públicas ou 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

documentación xustificativa do reintegro da parte non executada na conta da Deputación. Tamén 

procedera a esixencia do xuro de demora correspondente dende o momento do pagamento da 

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

procedencia do reintegro, ou ata a data na que o debedor ingrese o reintegro si é anterior a esta. 

 

Fotografías dos carteis/ pegatinas ou medios dixitais usados na difusión da relación 

interadministrativa de cooperación. 

 

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

aboamento da cantidade que resulte fiscalizada favorablemente. 

 

O prazo para a presentación da conta xustificativa é o seguinte: 

 

Para a actuación correspondente á anualidade do 2019 a data límite é o 30 de novembro de 

2019. 
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Para a actuación correspondente á anualidade do 2020 a conta xustificativa deberá 

aportarse no prazo de dous meses a contar dente a finalización da actuación. 

 

Anticipo. 

 

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

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

caso o concello de Meira deberá achegar a seguinte documentación:  

 

Solicitude do anticipo. 

 

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

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

Deputación Provincial de Lugo e Seguridade Social. 

 

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

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

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

 

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

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

achegada. 

 

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

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

probatorio no tráfico mercantil. 

 

Non se concederá anticipo ata que estea xustificada a anualidade anterior.” 

 

As cláusulas restantes do convenio de referencia, en tanto non queden afectadas por esta 

segunda addenda, permanecerían invariables, acordando ambas partes, incorporar ao Convenio de 
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Cooperación subscrito con data 27 de marzo de 2019, esta segunda addenda, a cal se rexiría polas 

condicións estipuladas no convenio do que trae causa, formando parte integrante do mesmo. 

 

Consideracións 

 

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

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

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

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

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

favor de ditas Entidades”. 

 

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica 

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

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

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. Este sistema 

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

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

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

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

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

conxunta de contratacións específicas (...). 

 

Esta acción pública colaborativa enmarcase nas relacións de cooperación 

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

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

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

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

relacións interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da mesma Lei, citando no seu 
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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 recadar para o eficaz exercicio das súas competencias”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local. 

 

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

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

lexislación sectorial autonómica. Neste sentido compre citar a Lei 5/2016, do 4 de maio, do 

Patrimonio Cultural de Galicia, estable o seu obxecto a definicións, precisando no paragrafo 2º 

dese artigo primeiro que o patrimonio cultural de Galicia esta constituído polos seus mobles, 

inmobles, ou manifestación inmateriais que polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, 

arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico documental 

ou bibliográfico debeu ser considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e 

identidade na cultura galega a través do tempo (...). 

 

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

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

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

 

Protexer, difundir e fomentar o seu valora cultural (...). 
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Exercer, asemade, as demais funcións que teñan expresamente en virtude desa mesma Lei 

do Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

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

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

 

Esta lexislación sectorial autonómica é título idóneo para atribuír competencias as 

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

 

Resultan plenamente aplicables os fundamentos competenciais reflectidos no informe deste 

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

 

No Convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello 

de Meira para a execución dos fins comúns consistentes na promoción e difusión da vía rexia do 

Norte, Camiño de Peregrinación a Santiago de Compostela, establecese o seguinte: 

 

Cláusula quinta.- Duración do convenio interadministrativo. 

 

“A vixencia do presente convenio xurdirá efecto a partir da data da súa sinatura, aínda que 

con efectos económicos desde o 1 de xaneiro de 2019 e manterase ata o cumprimento dos 

compromisos e obrigas asumidos no mesmo.  

 

A data límite da vixencia do convenio será coa aprobación da conta xustificativa e o seu 

pagamento que, salvo prórroga expresa antes da súa finalización, será o 31 de xaneiro de 2021, 

debendo estar aprobada a conta xustificativa na data límite do 31 de decembro de 2020, 

respectando en todo caso o límite temporal do artigo 19, letra h) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, 

do Réxime Xurídico do Sector Público”.  

 

Cláusula sexta.- Modificación 
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“A modificación deste convenio poderá realizarse por mutuo acordo das partes, acreditando 

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

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

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

 

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

 

Polo que cabe a súa modificación dado que o convenio aínda está vixente. 

 

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

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

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

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

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

horizontal. 

 

O órgano competente do ente provincial para a aprobación desta segunda addenda do 

convenio de Cooperación é á Xunta de Goberno, en base ao establecido no artigo 59.b)18. do 

regulamento orgánico da Excma. Deputación Provincial (BOP, núm. 056 de data 10 de marzo de 

2011), así como o establecido –por analoxía- na base 24.4º das Bases de Execución do Orzamento 

provincial para o ano 2019, que recolle que o órgano competente é a Xunta de Goberno para 

importes individuais iguales ou superiores a 15.000,00 €. 

 

Por todo o exposto, infórmase favorablemente a modificación da cláusula terceira e da 

cláusula cuarta do Convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación de Lugo e o 

Concello de Meira para a execución dos fins comúns consistentes na promoción e difusión da vía 

rexia do Norte, Camiño de Peregrinación a Santiago de Compostela nos termos da segunda 

addenda do convenio incorporada ao expediente, e mantendo inalteradas o resto das cláusulas do 

Convenio de referencia. 

 

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

acordo: 
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1º.- Modificar a cláusula terceira e a cláusula cuarta do Convenio interadministrativo de 

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

consistentes na promoción e difusión da vía rexia do Norte, Camiño de Peregrinación a Santiago de 

Compostela, nos termos da segunda addenda incorporada ao expediente e mantendo inalteradas o 

resto de cláusulas do Convenio interadministrativo de referencia. 

 

2º.- Vista a finalidade do convenio, isto é a execución da actuación correspondente á 

anualidade do 2019, a urxencia queda debidamente xustificada a fin de evitar ao Concello de Meira 

os prexuízos que se derivarían de non adoptar o presente acordo”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

31.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

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

horas e trinta minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico. 


