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ACTA XUNTA DE GOBERNO 

SESIÓN ORDINARIA DE SEIS DE NOVEMBRO DE DOUS MIL DEZANOVE 

   (ACTA NÚMERO 50) 

 

 

 

 

 

Presidenta: 

Dª. Tareixa Antía Ferreiro Tallón 

 

Sres. Deputados:  

Dª. Mª. del Pilar García Porto 

D. Pablo Rivera Capón 

Dª. Mayra García Bermúdez 

D. Roberto Fernández Rico 

D. Xosé María Arias Fernández 

Dª. José Luís Raposo Magdalena 

 

Secretario: 

D. José Antonio Mourelle Cillero 

 

Interventor: 

D. Manuel Roel Hernández-Serrano 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

seis de novembro de dous mil 

dezanove, baixo a Presidencia da Sra. 

Vicepresidenta Dª. Tareixa Antía Ferreiro 

Tallón, por ausencia do titular do cargo, 

Ilmo. Sr. D. José Tomé Roca, reúnense as 

señoras e señores Deputados na marxe 

relacionados, co obxecto de celebrar, en 

segunda convocatoria, sesión ordinaria 

convocada para o efecto, para tratar os 

asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

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

como Interventor D. Manuel Roel Hernández-Serrano, Interventor Adxunto. 

 

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

Freire Rancaño. 

 

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

CELEBRADA O DÍA VINTE E CINCO DE OUTUBRO 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 e cinco de outubro de dous mil dezanove, que foi distribuída entre os mesmos; e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

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

TRABALLO E DE PLANS DE PREVENCIÓN PARA EXECUCIÓN DE DIVERSAS 

OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN NA REDE VIARIA PROVINCIAL. 

 

Primero.-Aprobación, se procede, de Plan de Seguridade e Saúde no Traballo. 

 

Logo de ver a proposta do seguinte teor: 

 

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

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

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

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

Deputado Delegado que subscribe propón á Xunta de Goberno que se adopte o seguinte acordo:  

 

1º.- Aprobar o Plan elaborado para a súa aplicación á obra que se relaciona.  

 

2º.- Comunicar esta aprobación ós directores técnicos e contratistas, para o seu 
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cumprimento durante a execución das obras.  

 

OBRA CUXO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE SE APROBA 

 

- ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-0302 “Antas de Ulla (N-640)- Santa 

Mariña- límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)”, P.K. 0+270- 4+800. 

 

Contratista: Arias Infraestructuras, S.A”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Aprobación, se procede, do Plan de Prevención para a execución de diversas 

operacións de conservación. 

 

Logo de ver a proposta do seguinte teor: 

 

“Visto o Plan de prevención do servizo que se indica, presentado polo contratista 

adxudicatario, en cumprimento do disposto no Prego de Prescricións Técnicas particulares e 

informe emitido polo director facultativo o Deputado Delegado que subscribe propón á Xunta de 

Goberno que se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar o Plan elaborado para a súa aplicación ó servizo que se relaciona.  

 

2º.- Comunicar esta aprobación ó director facultativo e contratista, para o seu cumprimento 

durante a execución da prestación. 

 

SERVIZO DO QUE SE APROBA O PLAN DE PREVENCIÓN 

 

- Conservación na R.V.P. 2019-2021. Zona 5: Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Ribeira de 

Piquín e Navia de Suarna. 
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Contratista: COMFICA Soluciones Integrales S.A.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA RELATIVA Á TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA O 

ALLEAMENTO DE DIVERSAS CABEZAS DE GANDO DA GRANXA PROVINCIAL 

GAYOSO CASTRO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Con data de 23 de maio e 4 de xullo o Deputado Delegado de Economía Rural e do Mar e 

posteriormente o 6 de setembro e 21 de outubro de 2019 o Deputado Delegado de Recursos 

Sostibles instan o inicio da tramitación do procedemento de alleamento dun total de 35 exemplares 

bovinos de raza cachena e 29 exemplares bovinos de raza frisoa que forman parte do fato de gando 

vacún existente na Granxa Provincial Gayoso Castro e segundo relación de semoventes bovinos 

sinalados pola dirección da Granxa e cuxa inscrición no Libro de Inventario Xeral de Bens e 

Dereitos desta Administración encádrase baixo o epígrafe 6 relativa aos semoventes. 

 

Con dita finalidade o procedemento será de concorrencia pública mediante a celebración de 

poxa publica e se levara a cabo por esta Deputación Provincial, baixo a coordinación da dirección 

da Granxa Provincial para o que se redacta o prego reitor coas condicións xerais que servirán para a 

adxudicación dos semoventes pretendidos. 

 

Tendo en conta o informe emitido ao efecto pola Secretaría Xeral Adxunta, proponse á 

Xunta de Goberno: 

 

Iniciar a tramitación do procedemento para o alleamento de diversas cabezas de gando da 

Granxa Provincial Gayoso Castro mediante a celebración de poxa pública. 
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Aprobar o prego de cláusulas administrativas que rexerán o procedemento de concorrencia 

pública de alleamento mediante a celebración dunha poxa e a súa adxudicación. 

 

Proceder á publicación das bases que regularán o presente procedemento de alleamento no 

Boletín Oficial da Provincia.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- 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-2018/002. 

 

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-2018/002, correspondente a Luís Remonde López 

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

1,2229 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 611,45 €, 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. 

 

Luís Remonde 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 (a parte efectiva da actuación é de 1,0120 Has, o que supón un 

82,75% 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 
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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 Luís Remonde López, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/002, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 506,00 €, así como ao aboamento da mesma”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

5.- 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-2018/023. 

 

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-2018/023, correspondente a Luís Celeiro Pereiro 

(Sarria), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha superficie de 1,80 

Has, concedéndolle unha subvención por importe de 900,00 €, 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. 

 

Luís Celeiro Pereiro, 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. 



 
 

7 
 

 

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 Luís Celeiro Pereiro, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/023, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 900,00 €, así como ao aboamento da mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6.- 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-2018/040. 

 

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-2018/040, correspondente á sociedade civil 

Ganadería Piquín, S.C. (A Fonsagrada), destinada á incorporación de terras para a súa posta en 

produción, cunha superficie de 2,52 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.260,00 

€, 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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A sociedade civil Ganadería Piquín, 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 

Piquín, S.C., tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/040, destinada á “Incorporación 

de terras para a súa posta en produción” por un importe de 1.260,00 €, así como ao aboamento da 

mesma.”  

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.- 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-2018/041. 

 

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-2018/041, correspondente a Jesús Pérez Quiroga (A 

Fonsagrada), destinada á incorporación de terras para a súa posta en produción, cunha superficie de 
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1,60 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 800,00 €, 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. 

 

Jesús Pérez Quiroga, 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 Jesús Pérez Quiroga, 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/041, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 800,00 €, así como ao aboamento da mesma.” 

 

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 

INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN DE RECURSOS 

AGROGANDEIROS”; EXPEDIENTE SUBAGR-2018/044. 

 

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

Concellos do seguinte teor: 
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“Con data 21 de decembro de 2018 a Xunta de Goberno acordou estimar a solicitude 

tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/044, correspondente a Mª Mercedes Boado 

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

de 1,15 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 575,00 €, 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 Mercedes Boado Sánchez, 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 Mercedes Boado 

Sánchez, tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/044, destinada á “Incorporación de 

terras para a súa posta en produción” por un importe de 575,00 €, así como ao aboamento da 

mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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-2018/122. 
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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-2018/122, correspondente á sociedade civil 

Ganadería Manolito, S.C. (Triacastela), destinada á incorporación de terras para a súa posta en 

produción, cunha superficie de 2,77 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.385,00 

€, 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. 

 

Con data 1 de marzo de 2019 a Xunta de Goberno acordou aprobar a corrección erros da 

mencionada solicitude, cunha superficie de 5,19 Has, e unha subvención por importe de 2.595,00 €  

 

A sociedade civil Ganadería Manolito, 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 

Manolito, S.C., tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/122, destinada á 

“Incorporación de terras para a súa posta en produción” por un importe de 2.595,00 €, 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. 

 

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-2018/131. 

 

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-2018/131, correspondente a Mª Elena Díaz Mon (A 

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

2,47 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1.235,00 €, 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 Elena Díaz Mon, 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 Elena Díaz Mon, 
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tramitada co número de expediente SUBAGR-2018/131, destinada á “Incorporación de terras para 

a súa posta en produción” por un importe de 1.235,00 €, 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 RELATIVA Á SOLICITUDE ANTE A CONSELLERÍA DE 

ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DAS AXUDAS REGULADAS NA ORDE DO 18 

DE SETEMBRO DE 2019 PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E 

DESENVOLVEMENTO LOCAL. 

 

Proposta de ratificación, se procede, da resolución de presidencia en relación coa 

solicitude ante a consellería de economía, emprego e industria das axudas reguladas na orde do 

18 de setembro de 2019 para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Tendo en conta a urxencia de remitir a solicitude da axuda, mediante resolución da 

Presidencia de 4 de novembro de 2019 foi aprobada a tramitación electrónica, ante a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, da solicitude das axudas establecidas por esta 

na Orde de 18 de setembro de 2019, para a contratación dos catro axentes de emprego e 

desenvolvemento local que prestan servizos nesta Entidade, que textualmente di: 

 

Con data 3 de outubro de 2019 publícase no Diario Oficial de Galicia a Orde de 18 de 

setembro de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se convocan 

subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de 

emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2019. 

 

De conformidade co artigo 1º da mesma, as devanditas axudas están destinadas á 

contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), no ámbito de colaboración 

da Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais, a través dos programas de 
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cooperación, como instrumento para promover a configuración dunha rede especializada na 

implantación das políticas activas de emprego e a xeración de emprego no contorno local. 

 

No artigo 2 determina que poderán ser beneficiarias destas subvencións as entidades locais 

ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración Local sempre que todas 

elas dispoñan da capacidade técnica e de xestión suficientes para a execución dos correspondentes 

proxectos e non incorran nas circunstancias establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 

subvencións de Galicia. 

 

No artigo 4 establece que a contía máxima das subvencións que se concederán por cada 

axente de emprego e desenvolvemento local poderá ser, co límite máximo de 27.046 euros anuais 

por cada contratación subvencionada, a equivalente ata o 35% dos custos salariais totais, incluída a 

cotización empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos, cando as entidades 

beneficiarias teñan unha media de paro rexistrado no ano 2018 igual ou superior a 500 persoas 

desempregadas. 

 

O ámbito territorial da Deputación é o provincial e a provincia de Lugo ten, segundo os 

datos oficiais publicados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, unha media de paro 

rexistrado no ano 2018 de 17.051 desempregados. 

 

O artigo 12 determina os criterios de valoración das solicitudes establecendo, entre outros, 

como criterio a existencia de AEDL contratados ao abeiro da Orde do ano 2018 da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria. Nesta Entidade está a traballar unha axente de emprego e 

desenvolvemento local contratada ao abeiro da devandita Orde (M. Carmen Lage Fernández). 

 

Facendo unha retrospectiva, ao abeiro da Orde do ano 2017 traballaban catro AEDL nesta 

entidade. Por volume de poboación desempregada e pola propia idiosincrasia do posto o labor dun 

equipo consolidado e con experiencia en desenvolvemento local resultaba clave. De aí que nas 

axudas de 2018 se mantivera a solicitude de catro AEDL. Nembargantes, a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria ditou resolución pola que concedía tan só a subvención para a 

prórroga dun deles. Na devandita resolución non figura motivación algunha para denegar as tres 

restantes.  
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Se observamos a exposición de motivos da Orde reguladora das axudas, a implementación 

da Rede de técnicos de emprego de Galicia, como infraestrutura especializada na promoción do 

emprego, adquire precisamente o seu maior potencial, grazas á súa distribución por todo o territorio 

da Comunidade Autónoma. Porén, esta vantaxe estratéxica precisa de canles de comunicación 

axeitadas que confiran fluidez ao intercambio de experiencias e de información interna, para 

converter en sinerxías colectivas o traballo individual realizado por cada técnico. 

 

Coa resolución ditada o ano pasado, e considerando que nas administracións locais da 

cidade de Lugo non existen máis AEDL subvencionados que a da Deputación, esta asume unha 

importante carga de traballo dando cobertura e apoio ao 36% da totalidade dos desempregados 

provinciais.  

 

Polo exposto, entendemos coherente e imprescindible unha vez máis a solicitude nesta 

nova convocatoria de subvención para a prórroga da axente de emprego e desenvolvemento local 

contratada así como para a contratación de tres AEDL máis. 

 

O artigo 5º da aludida Orde, establece que as solicitudes presentaranse obrigatoriamente 

por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da 

Xunta de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes remata o 4 de novembro de 2019. 

 

A Xunta de Goberno celebrará sesión ordinaria en primeira convocatoria o 1 de novembro 

de 2019. De non celebrarse na data indicada, a sesión terá lugar en segunda convocatoria o 

mércores seguinte, que coincide co día 6 de novembro de 2019. De adoptar o acordo en Xunta de 

Goberno, órgano competente na materia, o mesmo estaría fora do prazo determinado pola Xunta de 

Galicia para a solicitude de axudas. 

 

Polo exposto, e á vista dos informes emitidos polos diferentes Servizos, considerando que 

existe crédito orzamentario suficiente e considerando que esta Deputación, como entidade local e 

cumprindo os requisitos establecidos no artigo 13.2 da lei 38/2003 de 17 de novembro xeral de 

subvencións, pode acceder ao devandito programa, e está interesada en acceder as devanditas 

axudas, proponse que pola Presidencia se adopte a seguinte resolución: 
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A tramitación electrónica, ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta 

de Galicia, da solicitude das axudas establecidas por esta na Orde de 18 de setembro de 2019, para 

a contratación dos catro axentes de emprego e desenvolvemento local que prestan servizos nesta 

Entidade. 

 

A aprobación da memoria proxecto que desenvolverá a axencia de emprego e do 

orzamento das actuacións, por un importe total de cento noventa e sete mil cento trinta e seis euros 

con cincuenta e tres céntimos (197.136,53 €). 

 

A aprobación, así mesmo, da disposición de financiamento deste Organismo Provincial e, 

en consecuencia ao orzamento ao que se fai mención no punto anterior, para custear a parte non 

subvencionada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

APLICACIÓN ORZAMENTARIA ANUALIDADE 2019 ANUALIDADE 2020 TOTAIS 

2410,13100 6.851,77 € 147.392,37 € 154.244,14 € 

2410,16000 2.520,53 € 40.371,86 € 42.892,39 € 

TOTAIS 9.372,30 € 187.764,23 € 197.136,53 € 

 

A ratificación do presente acordo ante a Xunta de Goberno. 

 

O Deputado da Área de Promoción Económica e Social. Pablo Rivera Capón (asinado 

dixitalmente). 

 

Polo anteriormente exposto formulase á Xunta de Goberno a seguinte proposta de acordo: 

 

Ratificar a resolución de Presidencia de data 4 de novembro de 2019.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONVOCATORIA E 

BASES XERAIS E ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O CONCURSO-OPOSICIÓN AO 
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OBXECTO DE CONSTITUÍR UNHA LISTAXE DE EMPREGO TEMPORAL PARA A 

CATEGORÍA DE AUXILIAR DE ARQUIVO, AO OBXECTO DE ATENDER AS 

NECESIDADES DESTE TIPO DE PERSOAS NOS SUPOSTOS PREVISTOS NO 

ARTIGO 10.1 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. 

 

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

do Territorio e Turismo do seguinte teor: 

 

“Obxecto da convocatoria. 

 

O obxecto desta convocatoria é a de realizar un proceso selectivo, mediante o sistema de 

concurso- oposición, para constituír unha listaxe de emprego temporal de Auxiliar de Arquivo 

(Escala de Administración Especial, Subescala Servizos Especiais, Grupo C, Subgrupo C1) para 

atender ás necesidades urxentes de incorporación de efectivos destas características, nas 

circunstancias recollidas no artigo 10.1 do EBEP. 

 

Características do tipo de praza/emprego/posto obxecto da convocatoria: 

 

Denominación: Auxiliar de Arquivo 

 

Clasificación: 

 

Réxime xurídico funcionarial. 

 

Grupo C.- Subgrupo C1. 

 

Escala de Administración Especial. Subescala Servizos Especiais.  

 

Normativa de aplicación ao obxecto da convocatoria. 
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Visto o disposto pola normativa de aplicación: 

 

Artigo 10.1 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

do Estatuto Básico do Empregado Público, polo que se establece que “son funcionarios interinos os 

que, por razóns expresamente xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados para o 

desempeño de funcións propias de funcionarios de carreira, cando se dea algunha das seguintes 

circunstancias:  

 

a) A existencia de prazas vacantes cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios 

de carreira. 

b) A substitución transitoria dos titulares. 

c) A execución de programas de carácter temporal. 

d) O exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun 

período de doce meses. 

 

Artigo 19.Dous da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 

2018, esixe que: “non se poderá proceder á contratación de persoal temporal, así como ao 

nomeamento de persoal estatutario temporal e de funcionarios interinos agás en casos excepcionais 

e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables”. 

 

Artigo 55.1 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

do Estatuto Básico do Empregado Público que sinala que “todos os cidadáns teñen dereito ao 

acceso ao emprego público de acordo cos principios constitucionais de igualdade, mérito e 

capacidade, e de acordo co previsto no presente Estatuto e no resto do ordenamento xurídico”.  

 

Artigo 55.2 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

do Estatuto Básico do Empregado Público que preceptúa que “as Administracións Públicas, 

entidades e organismos a que se refire o artigo 2 do presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal 

funcionario e laboral mediante procedementos nos que se garantan os principios constitucionais 

antes expresados, así como os establecidos a continuación: 

 

a) Publicade das convocatorias e das súas bases. 
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b) Transparencia. 

c) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección. 

d) Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección. 

e) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a 

desenvolver. 

f) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.”. 

 

Artigo 61.1 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

do Estatuto Básico do Empregado Público, que dispón que “os procesos selectivos terán carácter 

aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo do establecido para a promoción interna e das 

medidas de discriminación positiva previstas neste Estatuto”. 

 

Artigo 27 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento 

xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos 

de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, 

sobre a selección e nomeamento dos funcionarios interinos. 

 

Listaxes de emprego temporal conformadas por aspirantes que participaron en procesos 

selectivos.  

 

Nestes momentos non existe Listaxe de Emprego Temporal de “Auxiliar de Arquivo” ao 

obxecto de poder cubrir provisionalmente as necesidades de nomeamentos interinos a través da 

devandita Listaxe, polo que resulta necesario a súa constitución para atender as necesidades que se 

poidan producir. 

 

Proposta de acordo. 

 

Considerando que se teñen constatado que existe na Entidade a necesidade de contar cunha 

listaxe de emprego temporal para poder xestionar axilmente a incorporación de efectivos deste tipo 

de titulación cando sexa precisa e estea xustificada a súa incorporación conforme ás esixencias da 

normativa vixente, en particular as referidas no artigo 19.Dous da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de 

Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018; en uso das facultades que lle confire á Xunta de 
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Goberno, por delegación da Presidencia, o Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de 

Lugo, publicado no BOP nº 056, de 10 de marzo de 2011, propoño á Xunta de Goberno a adopción 

do seguinte, 

 

Acordo: 

 

1º.- Aprobar as Bases Específicas que rexerán o procedemento selectivo, mediante o 

sistema de concurso- oposición libre para a creación dunha listaxe de emprego temporal de 

Auxiliar de Arquivo (Grupo C, subgrupo C1) para xestionar de xeito áxil as necesidades deste tipo 

de persoal e poder efectuar nomeamento de persoal funcionario/a interino/a polas causas reguladas 

no art. 10.1 da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.  

 

Con respecto ás Bases Xerais que rexerán neste procedemento selectivos estarase ás 

aprobadas por acordo da Xunta de Goberno na súa sesión do día 04 de decembro de 2015 

(publicadas no BOP nº 289 de data 17/12/2015). 

 

2º.- Convocar publicamente a quen desexe participar nestas probas selectivas, para 

constituír unha listaxe para emprego temporal das seguintes características:  

 

Denominación praza/ emprego/ posto: Auxiliar de Arquivo. 

 

Grupo/ Subgrupo: C/ C1. 

 

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servizos Especiais. 

 

3º.- Ordenar que se realicen cantos trámites sexan necesarios para desenvolver este 

procedemento selectivo”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

13.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 
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Dáse conta pola Secretaría Xeral Adxunta do seguinte contido: 

 

“O Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo con data 8 de 

novembro de 2018 ditaba resolución sobre o expediente 6/2017 na que clasificaba como veciñal en 

man común o Monte Abuime- Ampliación no Concello do Saviñao. 

 

Contra esta Resolución, a Deputación Provincial de Lugo interpuxo un recurso de 

reposición que o Xurado Provincial de Montes Veciñais en man Común de Lugo estima excluíndo 

das parcelas obxecto da ampliación, aquelas de titularidade provincial, do que se deu conta á Xunta 

de Goberno na sesión celebrada o 3 de maio de 2019. 

 

A Resolución do expediente 6/2017 referente á clasificación como veciñal en man común 

do monte Abuime- Ampliación, resulta firme en vía administrativa segundo certificación emitida 

pola Secretaría do Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo con data 14 de 

outubro de 2019”.  

 

A Xunta de Goberno queda enterada. 

 

14.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

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

horas e trinta minutos do día de referencia, de todo o cal eu, o Secretario, certifico. 


