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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

trece de marzo de dous mil vinte, 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 

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 o Ilmo. Sr. Presidente D. José Tomé Roca e a Sra. Deputada Dª. Mónica Freire 

Rancaño. 

 

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

CELEBRADA O DÍA SEIS DE MARZO DE DOUS MIL VINTE. 

 

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 seis 

de marzo de dous mil vinte que foi distribuída entre os mesmos; e ao non presentarse ningunha 

emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

2.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO ORZAMENTO DEFINITIVO REMITIDO 

POLO DIRECTOR TÉCNICO DA OBRA DE EMERXENCIA DE VIVEIRO.- 

ACTUACIÓNS DE REPARACIÓN DA LU-P-6604, P.K. 0+800. 

 

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: 

 

“Vista a documentación técnica descritiva remitida en data 06/03/2020, polo Director 

Técnico das obras de emerxencia sinalada, ao que acompaña memoria, planos, valoración 

definitiva das obras e recepción das mesmas, infórmase o seguinte: 

 

Pola Xunta de Goberno en sesión celebrada con data 22/11/2019 a vista dos informes dos 

Servizos en relación coa actuación de emerxencia sinalada, acordouse o seguinte:  

 

“(...) 
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Declarar de emerxencia a execución da obra de VIVEIRO.- Actuacións de reparación da 

LU-P-6604, P.K. 0+800, como consecuencia das incidencias do deslizamento da ladeira sobre a 

que discorre a estrada LU-P-6604, de acordo coa memoria redactada polo Servizo de Vías e Obras 

con un orzamento estimado e que ascende a cantidade de 52.732,04 euros. 

 

De acordo coa proposta do Servizo de Vías e Obras, ordenar a empresa Carferlo SL, por ser 

a empresa encargada da conservación da RVP da zona na que se atopa esta estrada, a execución das 

obras necesarias para remediar a incidencia, no orzamento estimado de 52.732,04€, o cal prestou a 

súa conformidade. 

 

As obras liquidaranse a súa terminación mediante relación valorada (articulo 179 do 

RXLCAP), para o cal o total resultante da suma dos produtos das medicións definitivas polos 

prezos unitarios incrementarase un 5 % en concepto de percepción económica para o empresario ao 

que se lle encomenda a execución da obra (artigos 176 e 178 do RXLCAP). 

 

Determinar que pola area de Xestión Territorial formulen as ordes necesarias para a 

execución das prestacións necesarias a fin de atender as necesidades derivadas das situacións de 

emerxencia e consecuentemente restituír a circulación e garantir a seguridade vial no menor prazo 

posible co acceso aos distintos núcleos de poboación e o tránsito pola amentada estrada. 

 

O artigo 120 da LCSP, en su apartado d) establece o seguinte: “Ejecutadas las actuaciones 

objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Lei sobre cumplimiento de 

los contratos, recepción y liquidación de la prestación … indicando ademais: “En el supuesto de 

que le libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizada a justificar, transcurrido el plazo 

establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los 

fondos no invertidos”.  

 

Pola dirección técnica con data 06/03/2020, trasladase a este Servizo de Contratación e 

Fomento documentación técnica descritiva da execución da obra indicada. 
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No caso que nos ocupa, entende o que subscribe que por “cuenta justificativa”, refírese ou 

debe entenderse a valoración definitiva das obras executadas –relación valorada-, memoria e a acta 

de recepción redactadas pola dirección técnica así como a factura, unha vez que sexa presentada 

polo contratista adxudicatario. 

 

Destacar que o propio acordo da Xunta de Goberno en sesión celebrada o 22/11/2019, no 

apartado terceiro do acordo di que “As obras liquidáranse á súa terminación mediante relación 

valorada (Artigo 179 do RD 1098/2001 para o cal, o total resultante da suma dos produto das 

medicións definitivas polos prezos unitarios incrementaránse un 5% en concepto de percepción 

económica para o empresario ao que se lle encomende a execución da obra (artigos 176 e 178 do 

RXLCAP)”; acordo que así figura na valoración definitiva das obras. 

 

O artigo 179 do RD 1098/2001, apartado 3, sinala “... A liquidación das obras executadas 

con colaboradores, de acordo co párrafo b) do artigo 176 do RXLCAP, “realizarase mediante 

relacións valoradas, acompañadas polo correspondente documento contractual donde figure o prezo 

concertado.” 

 

A vista do anterior, e tendo en conta o establecido no artigo 120 da LCSP, o artigo 322.3 da 

Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Admón. Local de Galicia, en relación co artigo 54.1 e concordantes 

do Regulamento orgánico da Deputación, infórmase favorablemente a aprobación do orzamento 

definitivo que figura na valoración definitiva das obras –relación valorada-, que ascende a 

cantidade de 40.891,43€, dos cales 7.096,86€ corresponden ao IVE, e o aboamento á empresa 

adxudicataria das obras, unha vez que polo contratista se presente a correspondente factura, 

conformada pola dirección técnica e, se achegue a conta xustificativa á Intervención desta entidade. 

 

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

acordo: 

 

1º.- Aprobar o orzamento definitivo que figura na valoración definitiva das obras– relación 

valorada- da obra de emerxencia indicada, VIVEIRO.- Actuacións de reparación da LU-P-6604, 

P.K. 0+800, que ascende a cantidade de 40.891,43€, dos cales 7.096,86€ corresponden ao IVE. 
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2º.- Proceder ao aboamento á empresa adxudicataria das obras, Carferlo SL, unha vez que 

polo contratista se presente a correspondente factura, e sexa aprobada a conta xustificativa polo 

órgano competente.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA EN RELACIÓN COA ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS 

INCLUÍDOS POR VARIOS CONCELLOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS 

CONCELLOS 2019. 

 

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: 

 

“Polos Concellos de Bóveda, Cospeito, Pantón e Viveiro achégase certificado de 

adxudicación de investimentos, incluídos no Plan Único 2019, e en relación co mesmo infórmase o 

seguinte: 

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019. 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídos os investimentos que 

se sinalan. 

 

As bases do Plan Único establecen na base 18 o prazo para adxudicar os investimentos, 

sinalando “... os concellos adxudicarán e formalizarán, de proceder, os contratos referentes as 
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actuacións incluídas no Plan ata o 31 de outubro de 2019. Non obstante, este prazo poderá ser 

prorrogado mediante acordo da Xunta de Goberno a solicitude motivada do Concello” 

 

Os concellos de Bóveda, Cospeito, Pantón e Viveiro, presentaron os correspondentes 

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

administración -anexos III ou IV, no que se sinalan as datas de adxudicación, figurando 

adxudicadas en data posterior ao prazo previsto nas bases, (31/10/2019), sen que conste solicitude 

de prórroga.  

 

As datas que figuran son: 

 

CONCELLO DE: OBRA PUC/19 Nº: DATA ADXUDICACIÓN 

BÓVEDA 43 27/12/2019 

COSPEITO 90 23/01/2020 

COSPEITO 91 23/01/2020 

COSPEITO 92 13/02/2020 

COSPEITO 93 13/02/2020 

COSPEITO 94 13/02/2020 

PANTÓN 209 19/12/2019 

VIVEIRO 325 02/03/2020 

 

Así mesmo os concellos acompañan informe xustificando os retrasos na adxudicación das 

obras. 

 

En relación coas adxudicacións, fora do prazo inicialmente previsto, das referidas obras, 

por parte dos Concellos indicados, cabe admitir a adxudicación, en virtude do establecido no artigo 

70.3 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da lei 38/2003, 

de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, (aplicable por analoxía e supletoriamente segundo o 

previsto na propia base 13 e de conformidade co previsto na disposición adicional oitava da Lei 

xeral de subvencións) que determina que “...transcorrido o prazo establecido de xustificación sen 

presentarse a mesma ante o órgano administrativo competente, este requirirá ao beneficiario para 

que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada...”, trámite que non se ten efectuado, no 

marco do procedemento de xustificación da achega concedida. Tampouco está iniciado o 
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procedemento para declarar a perda do dereito ao cobro da achega, toda vez que están en prazo 

para presentar a xustificación do investimento. 

 

Neste sentido e como regra xeral, os interesados sempre poden aportar alegacións antes do 

trámite de audiencia, garantizado polo artigo 42 da LXS, no procedemento de reintegro que se 

aplica ao procedemento para declarar a perda do dereito ao cobro dunha subvención (artigo 89 do 

RXLS). Neste caso non se ten producido nin un nin o outro. 

 

Doutra banda, e como argumento xeral aplicable, e reafirmando esta interpretación, o artigo 

73.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, sobre o cumprimento de trámites, na ordenación do 

procedemento, establece, en coincidencia co previsto no artigo 76.3 da Lei 30/1992, do 26 de 

novembro, (derrogada), “... Aos interesados que non cumpran o disposto nos apartados anteriores 

se lles poderá declarar decaídos no seu dereito ao trámite correspondente. Non obstante, admitirase 

a actuación do interesado e producirá os seus efectos legais, si se produce antes ou dentro do día 

que se notifique a resolución na que se teña por transcorrido o prazo”.. Neste caso concreto non se 

iniciou o trámite de declaración da perda do dereito ao trámite da adxudicación das obras incluídas 

no Plan Único de Cooperación 2019, e polo tanto debe entenderse que a actuación por iniciativa 

propia de adxudicar os investimentos indicados, incluídos no Plan Único 2019, dos Concellos 

indicados, e a achega a esta Deputación, debe entenderse presentadas e realizadas dentro do prazo 

do artigo 73.3 da Lei 39/2015 do 1 de outubro.  

 

En relación coa adxudicación dos investimentos fora do prazo inicialmente fixado, ou fora 

da prórroga concedida, de ser o caso; de acordo co establecido no artigo 28 da Ordenanza Xeral de 

Subvencións da Deputación Provincial de Lugo, cando o incumprimento polo beneficiario se 

aproxime de modo significativo ao cumprimento total e se acredite por estes unha actuación 

inequivocamente tendente á satisfacción dos seus compromisos a cantidade a reintegrar vira 

determinada pola aplicación dos criterios enunciados no paragrafo n) do apartado III do artigo 17 

da lei ou, no seu caso, as establecidas na normativa autonómica reguladora da subvención, tendo en 

conta o grao de intencionalidade, a contía e a gravidade do incumprimento, os prexuízos que se 

podan causar a terceiros e o prexuízo para os intereses públicos.  
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O aludido artigo 17.3.n) da LXS establece que a norma reguladora das bases de concesión 

das subvencións concretará, entre outros, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos de 

condicións impostas con motivo da concesión das subvencións. Estes criterios resultarán de 

aplicación para determinar a cantidade que finalmente vaia percibir o beneficiario ou, no seu caso, 

o importe a reintegrar, e deberán responder ao principio de proporcionalidade.  

 

O Servizo de Contratación e Fomento ven aplicando en casos precedentes e semellantes ao 

exposto o principio de proporcionalidade e considera que procede aceptar a adxudicación fora do 

prazo inicialmente establecido, ou das súas prorrogas, de ser o caso, con base no establecido no 

artigo 37.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no artigo 28 da Ordenanza 

Xeral de subvencións da Deputación Provincial de Lugo ao amosarse unha actividade tendente ao 

cumprimento dos fins e obxectivos da subvención, polo beneficiario. A este respecto, cabe destacar 

o indicado no Informe da Intervención Xeral da Comunidade de Madrid, de 12 de marzo de 2013 

que, en relación coa presentación fóra do prazo establecido dos documentos xustificativos polo 

beneficiario, establece que: “ … acreditado como queda el cumplimiento de la finalidad de la 

subvención dentro del plazo establecido en la orden reguladora de la subvención objeto de 

discrepancia, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a juicio de esta Intervención General, 

no procede imponer el reintegro de las cantidades abonadas al beneficiario por la aportación 

extemporánea de los documentos justificativos de dicho cumplimiento, en tanto que, la 

inobservancia de un requisito de carácter formal no puede implicar una sanción de consecuencias 

patrimoniales desproporcionadas para aquel, como sería el caso del reintegro de la totalidad de la 

ayuda. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia más reciente, como es el caso de la 

sentencia de 29 de febrero de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que confirma la 

no aplicabilidad del reintegro de la subvención por el beneficiario que incumple sus deberes 

formales de justificación (…)”. 

 

O artigo 37.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, establece que 

cando o incumprimento polo beneficiario se aproxime de modo significativo ao cumprimento total 

e se acredite por estes unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos seus 

compromisos, a cantidade a reintegrar vira determinada pola aplicación dos criterios enunciados no 
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paragrafo n) do apartado 3 do artigo 17 da lei ou, no seu caso, ás establecidas na normativa 

autonómica reguladora da subvención. 

 

Neste sentido pode invocarse a sentencia 1342/2018, do 19 de xullo, do Tribunal Supremo, 

no sentido de que “non se pode ter por decaído no seu dereito ao solicitante que presenta a 

documentación requirida fora do prazo outorgado, pero antes da declaración de desestímento” ou a 

Sentenza 497/2018 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

 

A STS 6/6/2007 aclara que “el principio de proporcionalidad... permite emplear ciertos 

criteriosde graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas al conceder 

las subvenciones. Casos...en los que no existe un incumplimiento absoluto de la obligación de 

justificación, pueden no ser tratados del mismo modo que estos últimos. Si se trata de una 

justificación ligeramente tardía, resulta indiscutible la realización efectiva y material- y dentro de 

su plazo propio- de las condiciones sustantivas y concurren las circunstancias excepcionales que ya 

hemos descrito, habrá junto de las relaciones Administración- beneficiario”. 

 

A STSJ de Castilla e León, Valladolid, 103/2007 de 19/1, nun suposto en que a 

presentación dos xustificantes de gastos se fizo 2 días despois da finalización do prazo, declara que 

non é procedente a revogación por “desproporcionada en relación con la naturaleza del 

incumplimiento que se atribuye a la parte, pues de seguir esta interpretación cualquier 

incumplimiento, por mínimo que fuese, acarrearía necesariamente la revocación de la 

subvención..” pero matiza “salvo que se desprenda que el incumplimiento del plazo de 

presentación, en relación con las normas de la convocatoria haya tenido una naturaleza 

transcendente para el fin de la subvención, o haya podido tener influencia en el ejercicio por la 

Administración de sus potestades de control y fiscalización...” 

 

Neste sentido, cabe mencionar que as bases do Plan Único non indican consecuencias 

“fatales” ou de exclusión á circunstancia de non presentar en prazo as adxudicacións dos 

investimentos. Debe terse en conta o principio de “proporcionalidade” e a boa fe, xunto coa 

lealdade institucional, unido ao efecto útil do procedemento administrativo. 
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Ademais, na base 20 establécese que os investimentos deberán estar terminados na data 

límite do 30 de setembro de 2020, e a documentación xustificativa da súa execución deberá 

remitirse á Deputación antes do 15 de outubro de 2020, estando, polo tanto, en prazo para 

presentación de dita xustificación. 

 

Conclusión 

 

Visto o antedito, cos datos obrantes neste Servizo de Contratación e Fomento, e a xuízo do 

informante, e tendo en conta que non é finalidade da administración Provincial cernar 

procedementos canalizados para servir ao interese xeral, e moi especialmente no plan que nos 

ocupa, dando cumprimento á competencia e responsabilidade do ente Provincial de cooperar cos 

Concellos, e en consecuencia, non se observa un detrimento ou perda; non existe ningunha 

circunstancia competitiva na tramitación, senón unha ordenación procedemental para alcanzar os 

obxectivos do plan, sendo estas as pautas aplicadas, desde que se comezou a implantar e aplicar o 

Plan Único, de sorte que existen numerosos precedentes en distintas tramitacións dos plans 

precedentes, entende o que subscribe, que os trámites para a adxudicación, aínda que realizados 

con demora, non deben impedir, en aplicación do principio de proporcionalidade, que se acepte dito 

certificado, toda vez que, ademais, está en prazo para a presentación da conta xustificativa, que será 

a que determine a cantidade a aboar aos concellos en función da xustificación presentada, polo que 

se informa favorablemente a aceptación dos anexos III, inda adxudicados fora do prazo 

inicialmente establecido. 

 

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

 

1º.- Aceptar, á vista da súa xustificación e informe do Servizo de Contratación e Fomento, 

os anexos III de adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único 2019, achegados polos 

concellos indicados, nos que a adxudicación se ten realizada na data que se indica, con 

posterioridade a data límite fixada, tendo en conta que están en prazo para a presentación da conta 

xustificativa (30-09-2020), que será a que determine a cantidade a aboar ao concello: 
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CONCELLO DE: OBRA PUC/19 Nº: DATA ADXUDICACIÓN 

BÓVEDA 43 27/12/2019 

COSPEITO 90 23/01/2020 

COSPEITO 91 23/01/2020 

COSPEITO 92 13/02/2020 

COSPEITO 93 13/02/2020 

COSPEITO 94 13/02/2020 

PANTÓN 209 19/12/2019 

VIVEIRO 325 02/03/2020 

 

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

efectos expresados no acordo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- PROPOSTA EN RELACIÓN COS ESCRITOS DAS ALCALDÍAS DOS 

CONCELLOS DE FOLGOSO DO COUREL E SOBER, SOLICITANDO NOVA 

PRÓRROGA PARA O PRAZO DE ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS 

NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. 

 

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 Sober, no 

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

investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019. 
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Nas devanditas bases estableceuse que o prazo para a adxudicación das obras, ou o acordo 

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

adoptado na data límite do 31 de outubro de 2019. Non obstante este prazo poderá ser prorrogado 

mediante acordo da Xunta de Goberno, a solicitude motivada do Concello. 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria celebrada en data 21 de maio de 2019, figurando incluídos os 

investimentos para os que solicitan prórroga de adxudicación. 

 

As Alcaldías dos Concellos de Folgoso do Courel e Sober solicitan unha nova prórroga 

para a adxudicación e formalización dos contratos, de proceder, polos motivos e prazos que se 

sinalan: 

 

Concello de Folgoso do Courel 

 

O concello de Folgoso do Courel incluíu ao abeiro do Plan Único 2019, entre outros, o 

seguinte investimento: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO ACHEGA CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

FOLGOSO DO 
COUREL 

98 
EXECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA NO NÚCLEO DE SECEDA E PRAZA NO 

ALTO DE VILELA, INCLUÍDO HONORARIOS 
2.000,00 € 33.782,29 € 35.782,29 € 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 25/10/2019, acordouse conceder unha prórroga 

para a adxudicación dos investimentos nos termos sinalados: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO PRAZO ADXUDICACIÓN ATA: 

FOLGOSO DO 
COUREL 

98 
EXECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA NO NÚCLEO DE SECEDA E PRAZA NO ALTO DE VILELA, INCLUÍDO 

HONORARIOS 
31/03/2020 

 

A Alcaldía do Concello de Folgoso do Courel, a través de escrito con rexistro de entrada de 

data 03/03/2020, solicita unha nova prórroga para a adxudicación e formalización do contrato, de 

proceder, dos investimentos que deseguido se indican, segundo xustificación manifestada, que 
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consta no expediente e que en síntese indica “ ... afección da estrada titularidade da Deputación 

(...) ” ata os prazos que se sinalan: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO PRAZO ADXUDICACIÓN ATA: 

FOLGOSO DO 
COUREL 

98 
EXECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA NO NÚCLEO DE SECEDA E PRAZA NO ALTO DE VILELA, INCLUÍDO 

HONORARIOS 
30/06/2020 

 

Concello de Sober 

 

O concello de Sober incluíu ao abeiro do Plan Único 2019, entre outros, o seguinte 

investimento: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO ACHEGA CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

SOBER 

302 SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO HONORARIOS 15.325,20 € 63.914,29 € 79.239,49 € 

303 
INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO 

HONORARIOS 
0,00 € 98.277,38 € 98.277,38 € 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 25/10/2019, acordouse conceder unha prórroga 

para a adxudicación dos investimentos nos termos sinalados: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO PRAZO ADXUDICACIÓN ATA: 

SOBER 
302 SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO HONORARIOS 

31/03/2020 
303 INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO HONORARIOS 

 

A Alcaldía do Concello de Sober, a través de escrito con rexistro de data 04/02/2020, 

solicita unha nova prórroga para a adxudicación e formalización do contrato, de proceder, dos 

investimentos que deseguido se indican, segundo xustificación manifestada, que consta no 

expediente e que en síntese indica “ ... unha vez aprobado definitivamente (o orzamento) 

deberemos proceder á liquidación do orzamento de 2019 e incorporar remanentes, o que impide 

que se poda proceder a iniciar os trámites para licitación (...) ” ata os prazos que se sinalan: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO PRAZO ADXUDICACIÓN ATA: 

SOBER 
302 SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO HONORARIOS 

31/05/2020 
303 INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO HONORARIOS 
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Tendo en conta a solicitude da Alcaldía do Concello de Sober, así como os motivos que 

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

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

conformidade co establecido na base 18 das bases reguladoras do Plan Único 2019, “... este prazo 

poderá ser prorrogado mediante acordo da Xunta de Goberno a solicitude motivada do concello”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a concesión dunha nova prórroga aos 

Concellos indicados para a adxudicación e formalización, de proceder, dos contratos dos referidos 

investimentos, concretos e numerados, e incluídos no Plan Único 2019, e ata os prazos indicados.  

 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado polas Alcaldías dos Concellos sinalados e, en consecuencia, 

concederlles a prórroga solicitada para a adxudicación, dos investimentos indicados 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 

declaración do lugar de colocación do cartel con coordenadas UTM), nos termos indicados nas 

bases.  

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO PRAZO ADXUDICACIÓN ATA: 

FOLGOSO DO 
COUREL 

98 
EXECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA NO NÚCLEO DE SECEDA E PRAZA NO ALTO DE VILELA, INCLUÍDO 

HONORARIOS 
30/06/2020 

SOBER 
302 SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO HONORARIOS 

31/05/2020 
303 INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO HONORARIOS 

 

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

efectos expresados no acordo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE GASTO REFERENTE A 

SERVIZOS E/OU SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL NON INVENTARIABLE. 

 

Aprobación das prestacións executadas, propias dun contrato administrativo, 

recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes ós servizos de teleasistencia da 

Deputación Provincial de Lugo, realizados nos meses de setembro, outubro e novembro do 2019, 

en execución da resolución da Presidencia de data 06/03/2020. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 10/03/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

xunto co expediente da súa razón, que na parte súa bastante sinala: 

 

“(…) 

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREDOR Nº FACTURA 
DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE FACTURAS IMPORTE 

DA 

FACTURA 

CONCEPTO DATA DE 

ENTRADA 
NÚMERO 

Servicios de 

Teleasistencia, 

S.A. 

GAL19 

2019/GAL19/599 
30/09/2019 01/10/2019 2019/3594 20.963,56 € 

Servizos de 

teleasistencia da 

Deputación Provincial 

de Lugo, realizados no 

mes de setembro do 

2019. 

Servicios de 

Teleasistencia, 

S.A. 

GAL19 

2019/GAL19/600 
31/10/2019 06/11/2019 2019/4138 20.500,27 € 

Servizos de 

teleasistencia da 

Deputación Provincial 

de Lugo, realizados no 

mes de outubro do 

2019. 

Servicios de 

Teleasistencia, 

S.A. 

GAL19 

2019/GAL19/717 
30/11/2019 02/12/2019 2019/4508 20.289,54 € 

Servizos de 

teleasistencia da 

Deputación Provincial 

de Lugo, realizados no 

mes de novembro do 

2019. 

TOTAL 61.753,37 €  
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Visto que consta: 

 

As propias facturas con Rexistro de Entrada de Facturas e con dilixencia da Sección de 

Benestar Social e Igualdade (de data 08/11/2019 no caso da factura GAL19 2019/GAL19/599, de 

data 20/12/2019 no caso da factura GAL19 2019/GAL19/600, e de data 20/01/2020 no caso da 

factura GAL19 2019/GAL19/717), de que os servizos están prestados, precisando o conforme coa 

cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as facturas polo Deputado Delegado da Área de 

Promoción Económica e Social. 

 

Declaración responsable asinada en data 29/01/2020, polo representante de Servicios de 

Teleasistencia, S.A., en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e 

dispón de habilitación profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa 

incursa na prohibición de contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e 

coa seguridade social, de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de 

Actividades Económicas nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas, explicitando as razóns 

polas que se incumpriu o procedemento administrativo e a necesidade de realización das 

prestacións, emitidas pola Xefa da Sección de Benestar Social e Igualdade. 

 

Solicitude de consignación orzamentaria por parte do Servizo de Contratación e Fomento, 

de data 31/01/2020 en relación coas dúas primeiras facturas relacionadas, na que consta a 

xustificación da necesidade de realización das prestacións, por parte do órgano de contratatación. 

 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento, de data 19/02/2020, en relación factura nº 

GAL19 2019/GAL19/717, no que consta a xustificación da necesidade de realización das 

prestacións, por parte do órgano de contratación. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas para cada unha das facturas, todos eles de 

data 17/02/2020, en relación coa existencia de crédito dispoñible, polo importe total das facturas, 
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no exercicio de procedencia no AD 22019/38370 da aplicación orzamentaria 19/2314.48910 

incorporado ao exercicio 2020 á aplicación 2020/2314.4891055. 

 

Resolución da Presidencia de data 06/03/2020, levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos. 

 

Na proposta de decreto sobre discrepancias en relación co recoñecemento de obrigas do 

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, de data 04/03/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

“(…) 

 

Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2019, con nota de reparo do artigo 216.2c) do 

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 

 

O obxecto do presente informe refírese ás facturas que seguidamente se relacionan: 

 

EMPRESA Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN O 

Servicios de 

Teleasistencia, S.A. 
GAL192019/GAL19/599 30/09/19 20.963,56 

Serv. Teleasistencia 

Domici. 
2314.4891055 92020/1572 

Servicios de 
Teleasistencia, S.A. 

GAL192019/GAL19/600 31/10/19 20.500,27 
Serv. Teleasistencia 
Domici. 

2314.4891055 92020/1573 

Servicios de 

Teleasistencia, S.A. 
GAL192019/GAL19/717 30/11/19 20.289,54 

Serv. Teleasistencia 

Domici. 
2314.4891055 92020/1574 

 SUMA  61.753,37    

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe da Xefa da Sección de 

Benestar, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan cas facturas, e así como efectuada 

a comprobación por parte desta Intervención de que as mesmas non constan aprobadas na 

contabilidade Provincial. 
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A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) do R.D. 128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 61.753,37 euros. 

 

Segundo o artigo 214 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (en adiante TRLRFL), a función interventora ten 

por obxecto entre outros, fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao 

recoñecemento e liquidación de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles 

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso. 

 

Polo exposto, e segundo os artigos 215 a 217 TRLRFL, artigos 14 e 15 do RD 424/2017, 

de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector 

Público Local (en adiante RD 424/2017), e base nº 36 de execución do orzamento, a que subscribe 

pon de manifesto nota de reparo de acordo co disposto no artigo 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten nas facturas obxecto 

de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os trámites de consignación orzamentaria 

previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e omitir outros requisitos e trámites esenciais dos 

procedementos de contratación ao non ter cobertura como contrato menor por ser gastos periódicos 

e repetitivos de duración superior ao ano e por superar as contías do contrato menor, incumprindo o 

artigo 29.8 e 118 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, en 

consecuencia, falta procedemento de contratación e aplicación das regras contidas na citada 

normativa contractual, ase como incumprimento da normativa orzamentaria por carecer da 
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autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou liquidación da obriga, segundo os artigos 

184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, polo tanto incumprindo requisitos 

esenciais ós efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como recolle a base 36 de execución do 

orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os extremos a verificar en réxeme 

de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en aplicación do artigo 13 do Rd 

424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte o 

reparo non este de acordo con este, plantexará ó Presidente da entidade local unha discrepancia no 

prazo de 15 días, esta deberá ser motivada, por escrito, con cita dos preceptos legais en que sustente 

o seu criterio. 

 

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando 

constancia en todo caso, da adecuación ao criterio fixado na resolución correspondente o, no seu 

caso, á motivación para a non aplicación dos criterios establecidos polo órgano de control. A 

resolución da discrepancia é indelegable, deberá recaer no prazo de 15 días, sendo executiva. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás consecuencias e 

responsabilidades das autoridades e persoal ao servizo das Administracións Públicas, que derivan 

da realización de gastos sen consignación orzamentaria e da vulneración total ou parcial do 

procedemento de contratación, a aplicación do disposto na Disposición Adicional 28 da Lei 9/2017, 

de 8 de novembro, de contratos do sector público “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

De acordo co artigo 218.3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao 

Tribunal de Contas todas as resolucións e acordos adoptados polo Presidente da Entidade Local e 

polo Pleno contrarios ós reparos formulados. 

 

Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención do 28 de febreiro de 2020, 

sobre recoñecemento de obrigacións con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL. 
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En relación coa factura seguinte: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN O 

Servicios de Teleasistencia, S.A. GAL192019/GAL19/599 30/09/2019 20.963,56 € 2314.4891055 92020/1572 

Servicios de Teleasistencia, S.A. GAL192019/GAL19/600 31/10/2019 20.500,27 € 2314.4891055 92020/1573 

Servicios de Teleasistencia, S.A. GAL192019/GAL19/717 30/11/2019 20.289,54 € 2314.4891055 92020/1574 

 TOTAL  61.753,37 €   

 

Procede informar: 

 

Que tendo en conta o informe emitido polo servizo de Intervención do 28 de febreiro do 

2020. 

 

Que os servizos foron estritamente necesarios para dar cumprimento a: 

 

Os convenios de colaboración marco entre a Deputación e os Concellos da provincia de 

Lugo para o desenvolvemento dun Programa de Teleasistencia Domiciliaria dende o 1 de xaneiro 

de 2013. Estes convenios atópanse vixentes a data de hoxe. 

 

A Ordenanza do Servizo de Teleasistencia Social no Fogar, en cumprimento do disposto no 

artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, sendo publicada 

definitivamente no B.O.P. de Lugo núm. 204 do 05.09.2016 e as resolucións de concesión do 

servizo ao abeiro da mesma. 

 

Así mesmo, salientar que os prezos e condicións das prestacións facturadas foron correctos 

e axeitados conforme ao estipulado no contrato do citado Servizo de Teleasistencia Domiciliaria na 

Provincia de Lugo EXP0003SE13-ABO, do cal foi adxudicataria Servicios de Teleasistencia,S.A., 

e cuxa vixencia rematou o 31.07.2019. 

 

Non se achega decreto de novas altas co presente documento dado que dende a última 

factura tramitada dentro da vixencia do contrato sinalado correspondente ao Servizo de 

Teleasistencia Domiciliaria, non se produciron novas altas no servizo (xullo de 2019). 
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Asemade, informar que previamente á conformidade da factura que ocupa este informe, se 

deu traslado a todos os Concellos da provincia, adheridos e asinantes do convenio regulador do 

programa de Teleasistencia Domiciliaria, dos partes de baixas e dos usuarios en activo 

correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, sen que se recibise 

contestación nin oposición no prazo de 5 días hábiles concedidos ao efecto, polo que enténdese a 

súa conformidade en relación ás prestacións facturadas. 

 

En Xunta de Goberno de data 21 de febreiro de 2020, adxudicouse a contratación da 

prestación do servizo de teleasistencia á empresa Servicios de Teleasistencia, S.A., non estando 

formalizado o contrato na presente data. 

 

En todo caso, non se cumpriu o procedemento xurídico – administrativo correspondente 

debido á carga de traballo da sección de Benestar Social e Igualdade, a cal impediu poder cumprir 

cos tempos necesarios para poder levar a cabo este expediente, xa que a posta en marcha dos 

Centros de Atención a persoas Maiores de Trabada, Pol e Ribadeo dende esta sección, sen contar 

con máis persoal do habitual, fixo totalmente inviable e materialmente imposible axilizar mais, dita 

tramitación. 

 

Que os servizos de teleasistencia foron prestados, segundo se detalla: 

 

Para a factura nº GAL2019/GAL19/599 os servizos prestados foron dende o 01.09.2019 ata 

o 30.09.2019. 

 

Para a factura nº GAL2019/GAL19/600 os servizos prestados foron dende o 01.10.2019 ata 

o 31.10.2019. 

 

Para a factura nº GAL2019/GAL19/717 os servizos prestados foron dende o 01.11.2019 ata 

o 30.11.2019. 
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Que a cantidade a aboar por estes servizos á empresa ascende a un total de 61.753,37 € 

(C/IVE), desglosándose por cada unha das facturas: 

 

Para a factura nº GAL2019/GAL19/599 a cantidade ascende a 20.963,56 €. 

 

Para a factura nº GAL2019/GAL19/600 a cantidade ascende a 20.500,27 €. 

 

Para a factura nº GAL2019/GAL19/717 a cantidade ascende a 20.289,54 €. 

 

Quen non procede a esixencia de garantía pola propia natureza das prestacións facturadas. 

 

Que este gasto foi estritamente necesario, xa que deixar de prestar tal servizo social, 

podería poñer en risco a seguridade psicosocial de moitas das persoas usuarias que dependen 

nalgunha medida deste servizo. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación, actualmente ao orzamento do 

exercicio 2020, informa que non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do 

gasto en relación coas restantes necesidades e atención da partida durante todo o ano en curso.” 

 

Consideracións 

 

Na citada solicitude de consignación deste Servizo de data 31/01/2020, e no informe tamén 

deste Servizo de data 19/02/2020, explicítase que procede a validación das facturas, ó terse 

constatado que non existen contratos en vigor que as amparen, de modo que levantado o reparo, o 

recoñecemento das obrigas facturadas debería tramitarse por este procedemento específico, 

establecido nas bases de execución do orzamento para situacións ou eventualidades, como a que 

nos ocupa. 

 

Xa que existe unha prestación cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e da 

que consta a súa realización e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento inxusto, 

aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 
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semellantes supostos ós analizados, isto é, derivadas aquelas de contratos cuxo prazo de duración 

rematou (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 7396; e Sentenza 203/2011 do 

3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producíndose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

ase mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo. 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións e as condicións nas que se desenvolven, idénticas as do último contrato adxudicado 

antes da realización das mesmas (EXP003SE13-ABO). 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións nas condicións descritas, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir 

cando se dan situacións como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

A factura relacionada neste informe, é obxecto de tramitación, aplicando analóxicamente 

(artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do Orzamento desta 

Deputación para o ano 2020, coas mesmas condicións económicas e prestacións que no último 

contrato. 

 

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da 

Deputación Provincial que resulta ser o órgano de contratación, unha vez levantados os reparos 

suspensivos da Intervención Provincial formulados consonte ao establecido no artigo 216.2.c do 

TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do mesmo texto legal. 
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Dita atribución competencial, se produce considerando o caracter anual das prestacións e o 

carácter repetitivo das mesmas, a factura non é susceptible de tramitarse como contrato menor, 

unido a que as prestacións que reflicten se corresponden con procedementos de licitación naquela 

época en fase de adxudicación/ou sen formalizar o contrato ou a acta de inicio, cuxa competencia é 

da Xunta de Goberno. 

 

Neste senso, o Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no 

B.O.P. de Lugo Nº 056 do 10 de marzo de 2011, establece no artigo 59 as atribucións da Xunta de 

Goberno, Adxudicar todos os contratos de obras, servizos, subministracións e xestión de servizos 

públicos, especiais e privados, de contía superior á determinada para contratos menores e cuxa 

competencia non estea reservada ao Pleno da Corporación. 

 

Así mesmo a competencia sobre contratos alcanzará a aprobación do gasto, a 

interpretación, modificación, suspensión e a súa resolución, agás cando se trate de indemnizacións 

cuxa competencia lle corresponderá ao órgano orixinariamente competente. 

 

Conclusión 

 

Por todo o exposto, coas matizacións e consideracións formuladas ao longo deste informe, 

existindo saldo dispoñible no exercicio de referencia segundo os xa mencionados informes do 

Servizo de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente 

consonte co informe de intervención invocado, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose de 

gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía os requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de servizos, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das seguintes 

facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 
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ACREDOR Nº FACTURA 
DATA DE 
EMISIÓN 

CONCEPTO 
IMPORTE DA 

FACTURA 

Servicios de 

Teleasistencia, S.A. 

GAL19 

2019/GAL19/599 
30/09/2019 

Servizos de teleasistencia da Deputación 

Provincial de Lugo, realizados no mes de 
setembro do 2019. 

20.963,56 € 

Servicios de 

Teleasistencia, S.A. 

GAL19 

2019/GAL19/600 31/10/2019 

Servizos de teleasistencia da Deputación 

Provincial de Lugo, realizados no mes de outubro 
do 2019. 

20.500,27 €  

Servicios de 

Teleasistencia, S.A. 

GAL19 

2019/GAL19/717 30/11/2019 

Servizos de teleasistencia da Deputación 

Provincial de Lugo, realizados no mes de 

novembro do 2019. 

20.289,54 € 

TOTAL 61.753,37 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito. 

 

(…).” 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de servizos, 

recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Servicios de Teleasistencia, 

S.A., dun importe total de 61.753,37 €: 

 

Nº GAL19 2019/GAL19/599, de data 30/09/2019, dun importe total de 20.963,56 €, 

correspondente ós servizos de teleasistencia da Deputación Provincial de Lugo, realizados no mes 

de setembro do 2019. 

 

Nº GAL19 2019/GAL19/600, de data 31/10/2019, dun importe total de 20.500,27 €, 

correspondente ós servizos de teleasistencia da Deputación Provincial de Lugo, realizados no mes 

de outubro do 2019. 
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Nº GAL19 2019/GAL19/717, de data 30/11/2019, dun importe total de 20.289,54 €, 

correspondente ós servizos de teleasistencia da Deputación Provincial de Lugo, realizados no mes 

de novembro do 2019. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo ó centro xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO LEVANTAMENTO DA 

SUSPENSIÓN DO COMEZO DA OBRA “RENOVACIÓN CUBERTAS PALACIO SAN 

MARCOS”. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor. 

 

“A Xunta de Goberno, en sesión celebrada o 1 de febreiro de 2019 aprobou o proxecto de 

“Reparación dá cuberta do Pazo Provincial de San Marcos”. 

 

A obra foi adxudicada á empresa Construcións López Urdi SLU por acordo da Xunta de 

Goberno en sesión ordinaria celebrada o día 7 de xuño de 2019. 

 

Por Decreto da Presidencia de data 15 de outubro de 2019 nomeouse aos seguintes técnicos 

para formar parte da Dirección Facultativa da devandita obra: Mónica Marras Mosquera (Director 

de Obra) e José López- Cancelos Rodríguez (Director de execución de obra) e José Manuel López 

Fernández (Coordinador de Seguridade e Saúde). 

 

A Xunta de Goberno en sesión celebrada o 22 de novembro de 2019, aprobou o Plan de 

Seguridade e Saúde para a obra de referencia, redactado pola empresa adxudicataria do contrato 

López Urdi SLU, e informado favorablemente o Coordinador de Seguridade e saúde José Manuel 

López Fernández. 
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Con data 2 de decembro de 2019, a dirección de obra envía unha comunicación vía correo 

electrónico á empresa adxudicataria á dirección facilitada para notificacións 

lopezurdi@hotmail.com na que se lle achega a notificación da aprobación do plan de seguridade e 

saúde e solicítanselle nos informe en que prazo mínimo están en disposición de asinar a acta de 

comprobación de reformulo, dando comezo así ao prazo de execución de obra. 

 

O 12 de decembro de 2019 Julio López González, en representación da empresa 

adxudicataria Lopez–Urdi SLU contesta tamén por correo electrónico á dirección 

mmaras@deputacionlugo.org solicitando unha suspensión do comezo da obra baseándose nunha 

serie de razóns que a Dirección Facultativa considerou que xustificaban esta petición. 

 

Finalmente, a Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada ou día dez de xaneiro de 

2020, adopto ou seguinte acordo: 

 

"…… realizar unha suspensión do inicio da obra "Reparación da cuberta do Pazo 

Provincial de San Marcos" dende o 10 de decembro de 2019 ata pasadas as festas e a finalización 

do desmontado do Mercado do Nadal da Praza de San Marcos así cono la iluminación ornamental 

da fachada, establecendo como prazo razoable para todo iso o mes de xaneiro, e dicir, a obra 

podería dar comezo o 1 de febreiro do 2020, salvo que as condicións metereolóxicas que se 

produzan nese momento o desaconsellen". 

 

O 6 de marzo de 2020, a empresa adxudicataria comunícanos que está en disposición de 

dar comezo á obra e solicítanos que se lle confirme a data para a firma da Acta de Reinicio de obra, 

quedando de acordo nunha conversación posterior en que dita sinatura se produza o vindeiro luns 

16 de marzo, salvo que as actuais condicións meteorolóxicas (novamente copiosas choivas e fortes 

ventos) persistan nesta data. 

 

Para poder proceder ao comezo da obra, a Dirección Facultativa remite informe no que 

solicita se adopte o correspondente acordo que permita asinar a acta de reinicio da obra o próximo 

16 de marzo sempre que se produza a mellora das condicións meteorolóxicas actuais. 
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Tendo en conta as razóns expostas, o Presidente propón á Xunta de Goberno que se adopte 

o seguinte acordo: realizar o levantamento da suspensión do inicio da obra “Reparación dá cuberta 

do Pazo Provincial de San Marcos” aprobado pola Xunta de Goberno de 10 de xaneiro do 2020, 

para que se poida proceder a asinar a Acta de reinicio da obra o vindeiro 16 de marzo, sempre que 

se produza a mellora das condicións meteorolóxicas actuais.”  

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE INICIO DE 

PROCEDEMENTO DE REINTEGRO DUNHA ENTIDADE DO BEN EMPREGADO III. 

 

Logo de ver o informe do Axente de Emprego e Desenvolvemento Local da Área de 

Promoción Económica e Social, en relación co epígrafe do presente asunto, no que manifesta que 

se produciu un erro na redacción do mesmo, e proponse a súa corrección; a Xunta de Goberno, por 

unanimidade dos asistentes, acorda aprobar dita corrección, quedando redactado o epígrafe como 

segue: PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE INICIO DE PROCEDEMENTO DE 

REINTEGRO DUNHA ENTIDADE DO BEN EMPREGADO IV. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Promoción Económica e 

Social do seguinte teor: 

 

“Considerando que con data 8 de setembro do 2017 a Deputación de Lugo aprobou as 

bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de 

fomento de emprego da provincia de Lugo, Ben empregado IV Fase I. As devanditas bases, así 

como a súa convocatoria foron publicadas no Boletín da provincia de Lugo (BOP) o 25 de 

setembro de 2017 con Nº 221. 

 

Considerando que con data 29 de decembro de 2017 aprobouse en Xunta de Goberno as 

listaxes das entidades beneficiarias- reserva, entidades excluídas e perfís, publicándose no BOP 

Nº 001 de data 2 de xaneiro de 2018. 
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Considerando que con data 2 de febreiro de 2018 apróbanse en Xunta de Goberno as 

bases da fase II do programa publicándose o extracto da convocatoria no BOP do 3 de febreiro 

de 2018, a cal recolle o procedemento de selección dos desempregados beneficiarios. 

 

Considerando que con data 6 de abril de 2018 noméanse os membros da Comisión de 

Valoración do programa Ben Empregado IV, para o proceso de selección dos candidatos, coa 

publicación do Anexo II, (documento de asignación do traballador a empresa) as empresas 

beneficiarias están obrigadas a contratar o candidato nun prazo de 5 días na modalidade 

contractual e pola xornada laboral establecida na solicitude. 

 

Considerando que con data 15 de maio do 2018 publícase ó Anexo II, nel a entidade 

aparece como Deserta, significa que non ten candidato para cubrir o posto ofertado. 

 

Considerando que de acordo á Base 6 do Programa Ben empregado IV fase II “Para o 

caso daqueles postos de traballo que queden desertos, en canto a candidatos, por falta de perfil 

axeitado e/ou por falta de solicitudes, a Deputación de Lugo utilizará a Axencia de 

Colocación ,coma mecanismo mais áxil para a localización dos mesmos”.  

 

Considerando que de acordo do párrafo anterior o resultado para a entidade e seguinte: 

 

Data Publicación Anexo II 

/Comunicación 
Traballador Data de Contratación 

Data Remate Período 

Subvencionado 

28/06/2018 Rocío Barreira Villamayor 02/07/2018 01/07/2019 

 

Considerando que unha vez comprobada e verificada a documentación aportada pola 

entidade, requirida na base 16 da fase I do programa Ben Empregado IV, con data 7 de agosto de 

2018 emítese resolución da presidencia relativa ao pago do primeiro anticipo, que se fai efectivo 

con data 13 de agosto de 2018. 
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Considerando que con data 4 de setembro de 2019, atendendo ó indicado na base 16 do 

programa Ben empregado IV fase I, a entidade beneficiaria presenta no rexistro da deputación 

Provincial de Lugo documentación xustificativa da subvención concedida. 

 

Considerando que a mencionada entidade Embutidos Buenavista S.L. foi beneficiaria 

do programa Ben Empregado na edición III, con dous postos de traballo; 

 

Carniceiro, posto que foi cuberto polo candidato Don Abel Rodríguez Fernández. 

 

Comercial, posto que foi cuberto polo candidato Don Antonio Fernández Fernández. 

 

Considerando que segundo se recolle na Base 15 do Programa, Dereitos e Obrigas das 

Entidades Beneficiarias, as entidades beneficiarias están obrigadas a: 

 

(…) 

 

Manter o cadro de persoal, incluíndo os traballadores subvencionados o amparo das 

edicións do Ben Empregado I, II e III, no caso de que existan, durante a vixencia deste programa, 

para pequenas empresas e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica 

 

(…) 

 

Considerando que da revisión da documentación presentada para a conta xustificativa, 

comprobase que, na vida laboral da conta de cotización da entidade, os traballadores Don Abel 

Rodríguez Fernández e Don Antonio Fernández Fernández non continúan no postos de traballo 

creados ao abeiro do Ben Empregado III. 

 

Considerando que ante o exposto no paragrafo anterior, solicítase a entidade informe 

no que detalle o acontecido. A entidade beneficiaria presenta escrito con data 7 de novembro de 

2019 (achégase escrito) no que comunica que: 
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(…) 

 

Unha vez finalizado o período subvencionado e visto que a estes traballadores no lles 

interesou a continuidade nos seus postos de traballo, (xa que ámbolos dous residían en Lugo), 

esta empresa intentou substituíalos e manter así os 2 postos creados. Non obstante, e como é 

de sobra coñecida nesa Deputación a Dificultade para encontrar traballadores nesta comarca ou 

que queiran desplazarse á mesma, non se puideron substituír inmediatamente. Así Abel 

Rodríguez Fernández, foi substituído en data 13-09-2019 por Andrés Castaño Pérez e o posto 

de Antonio Fernández Fernández aínda non puido ser substituído. 

 

(…) 

 

Considerando que segundo se recolle na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 

Subvencións no seu artigo 37.1 b) Causas de reintegro: 

 

1. Tamén procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia dos xuros de 

demora correspondente dende o momento do pago da subvención ata a data na que se acorde a 

procedencia do reintegro, ou a data na que o debedor ingrese o reintegro se é anterior a esta, nos 

seguintes casos: 

(…) 

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade, do proxecto ou a non 

adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención. 

(…) 

 

Polo exposto anteriormente, atendendo ó estipulado na Base 15 do programa de 

fomento do emprego da provincia de Lugo– Ben Empregado IV, no artigo 28 b) da Ordenanza 

Xeral de Subvencións da Deputación Provincial de Lugo, así como no artigo 37.1 b) da Lei 

38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, no artigo 94 do, Real decreto 887/2006, 

polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, xeral de subvencións e de acordo ó contido 

no titulo IV, Capitulo IV da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento administrativo 

común e das administracións publicas na tramitación deste procedemento, a xuízo da que 
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informa e ante o posible “Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade, do 

proxecto ou a non adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención”, 

proponse á Xunta de Goberno a adopción dos seguintes acordos: 

 

1º.- O inicio do procedemento de reintegro da subvención concedida á entidade A-17-

29781 Embutidos Buenavista S.L. polo importe anticipado de 7.200,00€, debido a un posible 

incumprimento do artigo 37.1 b) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, ó 

non manter o cadro de persoal, incluíndo os traballadores subvencionados o amparo das 

edicións do Ben Empregado I, II e III, no caso de que existan, durante a vixencia deste 

programa, tal e como se indica na base 15 do programa de fomento do emprego da provincia de 

Lugo – Ben Empregado IV. 

 

2º.- A apertura do trámite de audiencia ao interesado, dentro do cal porase de 

manifesto o contido do expediente elaborado pola Área de Promoción Económica e Social, 

para que no prazo dos 15 días hábiles seguintes a recepción da notificación do presente acordo, 

poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES DO GASTO E 

DOS MODELOS DE SOLICITUDE PARA A POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA 

MUSIQUEANDO POLA PROVINCIA, NA ANUALIDADE 2020. 

 

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

Histórico Artístico e Normalización Lingüística do seguinte teor: 

 

“A Área de Cultura ten entre as súas competencias as de contribuír á difusión da música 

tradicional na vertente de música de banda, música coral e música tradicional das entidades 

pertencentes á provincia de Lugo e ao mesmo tempo a de potenciar as festas patronais e de 

marcado carácter popular que se levan a cabo na provincia de Lugo. 
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Ao tratarse de actividades de natureza artística, organizados por promotores alleos á 

Deputación de Lugo, considérase que non resulta conveniente establecer un procedemento de 

concorrencia competitiva para a selección dos beneficiarios, ante a dificultade de obxectivar os 

criterios de selección. Por tal motivo, e ao abeiro no disposto no artigo 22.2 c) da lei xeral de 

subvencións, establécese un procedemento de concorrencia pública, pero de carácter non 

competitivo, no que se seleccionarán aos beneficiarios do programa. 

  

No Programa “Musiqueando” poderán participar (previa solicitude de inclusión dentro dos 

grupos participantes no programa) as agrupacións das seguintes categorías, que teñan residencia na 

provincia de Lugo, que estean legalmente constituídas, e que cumpran todos os requisitos que 

figuran nestas bases: 

 

Bandas de música. 

Grupos corais.  

Grupos de música tradicional. 

 

Non poderán participar grupos infantís, cuxos compoñentes sexan menores de 13 anos. Se 

nalgún dos grupos existisen membros menores de idade, o grupo deberá contar coa autorización 

paterna/materna correspondente. 

 

Do mesmo xeito, en caso de existir integrantes menores de idade deberase asinar unha 

declaración responsable pola que se fará cargo da súa seguridade e demáis responsabilidades 

derivadas, a persoa responsable do grupo de música, banda ou coral participante neste Programa. 

 

Este Programa vai dirixido tanto aos Concellos da provincia, os cales poderán solicitar 

actuacións para acollerse a este programa. De igual xeito, poderán solicitar actuacións aquelas 

entidades sen ánimo de lucro da provincia, que estean xuridicamente constituídas, e que teñan entre 

as súas finalidades a promoción da cultura, do mesmo xeito que as comisións de festas que se 

encarguen de organizar as festas patronais no ámbito xeográfico da provincia de Lugo.  

 

Os cachés das actuacións serán os seguintes: 
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Bandas de música:  

 

Bandas de menos de 15 integrantes : 750 euros.  

Bandas entre 15 e 24 integrantes: 1.100 euros 

Bandas entre 25 e 39 integrantes: 1.500 euros 

Bandas entre 40 e 50 integrantes: 2.000 euros 

Bandas de máis de 50 integrantes :2.500 euros 

 

Grupos de música tradicional:  

 

Grupos de música tradicional con menos de 10 integrantes: 500 euros 

Grupos de música tradicional entre 10 e 20 integrantes: 750 euros 

Grupos de música tradicional con máis de 20 integrantes: 900 euros. 

 

Corais: 

 

Corais hasta 20 integrantes: 600 euros 

Corais con máis de 20 integrantes: 800 euros 

 

A Área de Cultura establece que, tendo en conta os cachés de actuacións, que os 

solicitantes (os concellos, as asociacións legalmente constituídas e as comisións de festas) deberán 

contribuír ao pago do 20% do custo de cada unha das actuacións solicitadas e concedidas, o que 

representa: 

 

BANDAS DE MÚSICA: 

150 euros no pago das actuacións de bandas de música con menos de 15 integrantes. 

220 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 15 e 24 integrantes 

300 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 25 e 39 integrantes 

400 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 40 e 50 integrantes. 

500 euros no pago das actuacións de bandas de música con máis de 50 integrantes. 
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GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL: 

100 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con menos de 10 integrantes. 

150 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional entre 10 e 20 integrantes. 

180 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con máis de 20 integrantes. 

CORAIS: 

120 euros no pago das actuacións de corais con hasta 20 integrantes. 

160 euros no pago das actuacións de corais con máis de 20 integrantes. 

 

O resto do caché, é dicir, o 80% do custo das actuacións correrá a cargo da Deputación de 

Lugo (Área de Cultura). Neste senso, os grupos actuantes deberán facturar á Deputación de Lugo, o 

80% do custo da actividade musical; é dicir: 

 

BANDAS DE MÚSICA: 

600 euros no pago das actuacións de bandas de música con menos de 15 integrantes. 

880 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 15 e 24 compoñentes 

1200 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 25 e 39 integrantes. 

1600 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 40 e 50 integrantes. 

2.000 euros no pago das actuacións de bandas de música con máis de 50 integrantes. 

 

GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL: 

400 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con menos de 10 integrantes. 

600 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional entre 10 e 20 integrantes. 

720 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con máis de 20 integrantes. 

 

CORAIS: 

480 euros no pago das actuacións de corais con hasta 20 integrantes. 

640 euros no pago das actuacións de corais con máis de 20 integrantes. 

 

O período de realización deste Programa será o ano 2020. Non obstante, as actuacións 

realizaranse dende o día 16 de maio até o 31 de outubro de 2010. 

 

Por todo elo, proponse a aprobación – se procede- pola Xunta de Goberno dos seguintes 

puntos: 
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1º.- Aprobación das bases do Programa “Musiqueando pola provincia” na anualidade 2020. 

 

2º.- Aprobación do gasto total do Programa por importe de 180.000 euros, desglosado do 

seguinte xeito: 

 

170.000 € para a pago das actuacións concedidas. 

10.000 € para publicidade: anuncios en M.C.S e/ou carteis , rollers, … nos que se incluirá o 

logo da Deputación Provincial de Lugo (Servizo de Cultura). 

 

3º.- Aprobación dos modelos de solicitude para adherirse ao programa.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

9.- 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, celebrada o día 28 de novembro de 2019, onde se resolveu o concurso convocado, 

segundo o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 78, do día 4 de abril de 2019, 

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

para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2019. 

 

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

 

ENTIDADE SUBVENCIÓN 

ASOC. CULTURAL PUNTO DE CRUZ 542 

ASOC. DE MULLERES RURAIS SANTA ISABEL 857 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA 

PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA COMPETITIVA. 

 

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

Deseño e Memoria Histórica, 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 27 de setembro de 2019, onde se resolveu o concurso convocado, 

mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 046, do sábado 23 de febreiro 

de 2019, para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de 

Lugo en concorrencia competitiva. 

 

Propoño 

 

Que o beneficiario relacionado a continuación, presentou na Excma. Deputación Provincial 

de Lugo, a súa renuncia do citado concurso: 

 

Categoría Nome Entidade Nome Actividade Subvención 

Organización de Eventos 

2019 
Petanca Ribadeo 

Torneo de Petanca Cuatro 

Estaciones 
741,00 
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Por todo o exposto procede aceptar de plano a mencionada renuncia polos importe citado.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

11.- PROPOSTA DE COMPATIBILIDADE, SE PROCEDE, DUN FUNCIONARIO 

INTERINO. 

 

Logo de ver o informe do Servizo de Recursos Humanos e Asistencia a Concellos onde di 

textualmente: 

 

“Desde o Servizo de Recursos Humanos enviouse á Sección de Actas e Asuntos Xerais, 

para incluír na orde do día, da Xunta de Goberno do 13/03/2020, o asunto “Proposta de 

compatibilidade, se procede, dun Administrativo Funcionario Interino”. 

 

Á vista de que o 12/03/2020, desde o Servizo de Fiscalización se require ao Servizo de 

RRHH a emisión de informe sobre o asunto, e tendo en conta que é improbable que a tramitación 

do expediente, que é previa ao acordo de Xunta de Goberno, estea rematada a tempo, proponse que 

o asunto “Proposta de compatibilidade, se procede, dun Administrativo Funcionario Interino”, 

quede sobre a mesa.” 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda deixar o presente asunto 

sobre a mesa. 

 

12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES QUE 

REXERÁN OS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS DO 

CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL, RESERVADAS A PROMOCIÓN 

INTERNA (VERTICAL E/OU HORIZONTAL) NESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 
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“As Ofertas de Emprego Público da Deputación Provincial de Lugo correspondentes ós 

anos 2017, 2018 e 2019 conteñen diferentes prazas vacantes dotadas, reservadas a promoción 

interna, que neste momento aínda non foron provistadas, xa que están pendentes de tramitar os 

correspondentes procesos selectivos. Os procesos de promoción interna realizados ata a data 

rexéronse polas Bases Xerais aprobadas na Xunta de Goberno de 4 de novembro de 2016, 

publicadas no BOP de 9 de decembro de 2016. 

 

A implantación da administración electrónica require cambios na configuración das bases 

xerais respecto á articulación dos trámites a realizar co obxectivo de facilitar ós interesados a 

participación nos procesos selectivos correspondentes e que estes poidan relacionarse con esta 

Administración por medios electrónicos. 

 

Por outra banda, revisado o baremo de méritos polo que se rexe a fase de concurso, 

considérase axeitado adecualo ó novo réxime de titulacións e, mesmo, ás variacións que se teñen 

producido na formación non regrada ó tempo que implementar a súa valoración conxunta, 

potenciando os aspectos referidos á valoración do traballo desenvolvido, elemento central na 

carreira profesional dos empregados públicos. 

 

Constatándose a necesidade de cobertura de prazas reservadas a persoal laboral, proponse á 

Presidencia que eleve a presente proposta á Xunta de goberno para que segundo as facultades que 

lle confire o artigo 59.5 do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo de data 9 de 

marzo de 2011 (publicado no BOP nº 056, do 10 de marzo de 2011), acorde: 

 

Aprobar as bases que rexerán os procedementos selectivos para cubrir prazas do cadro de 

persoal funcionario e laboral, reservadas a promoción interna (vertical e/ou horizontal) na 

Deputación Provincial de Lugo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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13.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONVOCATORIA E 

BASES ESPECÍFICAS PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR 

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A, RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Vista a Oferta de Emprego desta Entidade para o anos 2017 (BOP 298, do 30.12.2017 e 

234, do 11.10.2018). 

 

Visto que no cadro de persoal está vacante e dotada á praza denominada Auxiliar técnico/a 

informático/a, reservada a promoción interna vertical. 

 

Visto que na RPT esta vacante o posto denominado Auxiliar técnico/a informático/a 

asociado á praza antes mencionada. 

 

Constatándose a necesidade da cobertura da praza que a continuación se relaciona, 

proponse á Presidencia que eleve a presente proposta á Xunta de Goberno para que segundo as 

facultades que lle confire artigo 59.5 do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo 

de data 09.03.2011 (publicado do BOP núm. 056, do 10.03.2011), acorde: 

 

1º.- Aprobar a convocatoria para prover a seguinte praza/posto, reservada a promoción 

interna vertical: 

 

OEP 
NÚMERO 

VACANTES 
DENOMINACIÓN 

PRAZA 
DENOMINACIÓN 

POSTO 
CLASIFICACIÓN 

GRUPO/ 
SUBGRUPO 

Nº 
PRAZA 

Nº POSTO 
ASOCIADO 

2017 1 
Auxiliar técnico/a 

informático/a 

Auxiliar técnico/a 

informático/a 

Escala 

administración 
especial. subescala 

servizos especiais. 

clase cometidos 
especiais. 

C/C1 769 1135 
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2º.- Que a presente convocatoria se rexa polas bases xerais aprobadas para os procesos 

selectivos para cubrir prazas de persoal funcionario e laboral, reservadas a promoción interna 

(vertical e/ou horizontal) na deputación provincial de Lugo. 

 

3º.- Aprobar as bases específicas que complementarán as bases xerais para os 

procedementos selectivos que se convoquen para cubrir prazas/postos coa denominación sinalada 

no apartado anterior, reservadas a promoción interna.  

 

4º.- Convocar publicamente a quen, cumprindo os requisitos enumerados nas bases xerais e 

específicas, desexe participar nos correspondentes procesos selectivos.  

 

5º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria, nos boletíns oficiais que sinalen as 

bases xerais. 

 

6º.- Realizar cantos trámites sexan necesarios para levar a cabo o correspondente 

procedemento selectivo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

BASES ESPECÍFICAS PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE DESEÑADOR/A 

INFOGRAFISTA, RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Vista a Oferta de Emprego desta Entidade para o anos 2017 (BOP 298, do 30.12.2017 e 

234, do 11.10.2018). 
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Visto que no cadro de persoal está vacante e dotada á praza denominada Diseñador/a 

infografista, reservada a promoción interna vertical. 

 

Visto que na RPT esta vacante o posto denominado Responsable coordinador III deseño e 

comunicación gráfica asociado á praza antes mencionada. 

 

Constatándose a necesidade da entidade de proceder á cobertura da praza/posto, proponse á 

Presidencia que eleve a presente proposta á Xunta de Goberno para que segundo as facultades que 

lle confire artigo 59.5 do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo de data 

09.03.2011 (publicado do BOP núm. 056, do 10.03.2011), acorde: 

 

1º.- Aprobar a convocatoria para prover a seguinte praza/posto, reservada a promoción 

interna vertical: 

 

NÚMERO 
VACANTES 

DENOMINACIÓN 
PRAZA 

DENOMINACIÓN 

POSTO CLASIFICACIÓN 
GRUPO/ 

SUBGRUPO 
Nº 

PRAZA 
Nº POSTO 

ASOCIADO 

1 
Diseñador/a 

infografista 

Responsable 

coordinador III 

deseño e 
comunicación 

gráfica 

Escala administración 
especial. subescala servizos 

especiais. clase cometidos 

especiais. 

C/C1 887 1431 

 

2º.- Que a presente convocatoria se rexa polas bases xerais aprobadas para os procesos 

selectivos para cubrir prazas de persoal funcionario e laboral, reservadas a promoción interna 

(vertical e/ou horizontal) na deputación provincial de Lugo. 

 

3º.- Aprobar as bases específicas que complementarán as bases xerais para os 

procedementos selectivos que se convoquen para cubrir prazas/postos coa denominación sinalada 

no apartado anterior, reservadas a promoción interna.  

 

4º.- Convocar publicamente a quen, cumprindo os requisitos enumerados nas bases xerais e 

específicas, desexe participar nos correspondentes procesos selectivos.  
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5º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria, nos boletíns oficiais que sinalen as 

bases xerais. 

 

6º.- Realizar cantos trámites sexan necesarios para levar a cabo o correspondente 

procedemento selectivo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

BASES ESPECÍFICAS PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE RESTAURADOR/A 

CONSERVADOR/A ARQUIVO, RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Vista a Oferta de Emprego desta Entidade para o anos 2017 (BOP 298, do 30.12.2017 e 

234, do 11.10.2018). 

 

Visto que no cadro de persoal está vacante e dotada á praza denominada Restaurador/a 

conservador/a arquivo, reservada a promoción interna vertical. 

 

Visto que na RPT esta vacante o posto denominado Restaurador/a conservador/a arquivo 

asociado á praza antes mencionada. 

 

Constatándose a necesidade da cobertura da praza que a continuación se relaciona, 

proponse á Presidencia que eleve a presente proposta á Xunta de Goberno para que segundo as 

facultades que lle confire artigo 59.5 do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo 

de data 09.03.2011 (publicado do BOP núm. 056, do 10.03.2011), acorde: 
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1º.- Aprobar a convocatoria para prover a seguinte praza/posto, reservada a promoción 

interna vertical: 

 

OEP 
NÚMERO 

VACANTES 

DENOMINACIÓN 

PRAZA 

DENOMINACIÓN 

POSTO 
CLASIFICACIÓN 

GRUPO/ 

SUBGRUPO 

Nº 

PRAZA 

Nº POSTO 

ASOCIADO 

2017 1 

Restaurador/a 

conservador/a 

arquivo 

Restaurador/a 

conservador/a 

arquivo 

Escala 

administración 

especial. subescala 
servizos especiais. 

clase cometidos 

especiais. 

C/C1 886 1430 

 

2º.- Que a presente convocatoria se rexa polas bases xerais aprobadas para os procesos 

selectivos para cubrir prazas de persoal funcionario e laboral, reservadas a promoción interna 

(vertical e/ ou horizontal) na Deputación Provincial de Lugo. 

 

3º.- Aprobar as bases específicas que complementarán as bases xerais para os 

procedementos selectivos que se convoquen para cubrir prazas/postos coa denominación sinalada 

no apartado anterior, reservadas a promoción interna. 

 

4º.- Convocar publicamente a quen, cumprindo os requisitos enumerados nas bases xerais e 

específicas, desexe participar nos correspondentes procesos selectivos.  

 

5º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria, nos boletíns oficiais que sinalen as 

bases xerais. 

 

6º.- Realizar cantos trámites sexan necesarios para levar a cabo o correspondente 

procedemento selectivo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

16.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES XERAIS 

POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A ELABORACIÓN DE LISTAXES 
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PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE CARÁCTER TEMPORAL NESTA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Antecedentes. 

 

A Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de dar resposta máis áxil ás necesidades 

de nomeamento de persoal funcionario interino ou de contratación de persoal laboral temporal que 

se presenten para atender os requirimentos de efectivos que formulen os distintos servizos e 

unidades para poder desenvolver as súas actividades, ten articulado un sistema de Listaxes de 

Emprego Temporal que permiten o chamamento de efectivos cunha maior eficacia e aforro de 

tempo sen realizar en cada momento novos procesos selectivos facendo compatible o principio de 

eficacia e celeridade cos principios constitucionais, de acceso ao emprego público, de igualdade, 

mérito e capacidade. 

 

O dito sistema de Listaxes de Emprego Temporal foi sometido a negociación coa 

representación dos empregados públicos da Entidade, na Mesa Xeral de Negociación , e regulado 

logo da dita negociación a través das Resolucións da Presidencia, de data 29 de setembro do 2009 

(BOP nº 231, do 8 de outubro do 2009); que foi modificada parcialmente polas Resolucións, de 

data 16 de decembro de 2011 (BOP nº 294, do 26 de decembro do 2011); e de 14 de febreiro de 

2019 (BOP nº 39, do 15 de febreiro de 2019), na que se recollen os criterios de incorporación de 

persoal temporal para prestar servizos na Entidade Provincial. 

 

Mediante Acordo da Xunta de Goberno, de 4 de decembro do 2015 (BOP nº 289, do 7 de 

decembro de 2015), foron aprobadas as bases xerais que rexeron nos últimos anos os procesos 

selectivos para constituír ou ampliar as Listaxes de Emprego Temporal das categorías, titulacións 

ou oficios nos que foron xurdindo necesidades de adquisición de efectivos. 
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A implantación da administración electrónica, derivada da vixencia da Lei 39/2015, de 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; e outras 

circunstancias sobrevidas no tempo transcorrido dende a aprobación das ditas Bases Xerais de 

selección de Listaxes de Emprego Temporal, fan necesario unha actualización das mesmas e a 

introdución de cambios na súa configuración respecto á articulación dos trámites a realizar co 

obxectivo de facilitar ós interesados a participación nos procesos selectivos correspondentes e que 

estes poidan relacionarse con esta Administración por medios electrónicos. 

 

Normativa de aplicación. 

 

Visto o disposto pola normativa de aplicación: 

 

Artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 

Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, no 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: (…)”; e artigo 11.1 no que se establece que: “é persoal laboral o que 

en virtude do contrato de traballo formalizado por escrito, en calquera das modalidades de 

contratación previstas na lexislación laboral, presta servizos retribuídos polas Administracións 

Públicas” 

 

Artigo 55.1 do Real Decreto Lexislativo 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 Real Decreto Lexislativo 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 



 
 

 

47 
 

 

seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral mediante procedementos nos que se garantan os 

principios constitucionais antes expresados, así como os establecidos a continuación: 

 

Publicade das convocatorias e das súas bases. 

 

Transparencia. 

 

Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección. 

 

Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección. 

 

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

 

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

 

Artigo 61.1 do Real Decreto Lexislativo 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; e artigo 34, referido a persoal laboral 

temporal. 

 

Artigo 35 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 contratación de persoal laboral non permanente. 

 



 

 

48 
 

 

Resolución de data 29 de setembro do 2009 (BOP nº 231, de 8 de outubro do 2009), 

modificada parcialmente polas Resolucións, de data 16 de decembro de 2011, pola que se aproba a 

modificación dos criterios polos que se rexe a incorporación de persoal temporal á Deputación 

provincial de Lugo (BOP nº 294, de 26 de decembro do 2011); e de 14 de febreiro de 2019 (BOP nº 

39, do 15 de febreiro de 2019), na que se recollen os criterios de incorporación de persoal temporal 

para prestar servizos na Entidade Provincial. 

 

Proposta 

 

En consideración a canto antecede, en uso das facultades que lle confire 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.- Deixar sen efecto as Bases Xerais aprobadas pola Xunta de Goberno, na súa sesión do 

día 4 de decembro de 2015, relativas á selección de persoal, con carácter temporal, para prestar 

servizos á Deputación Provincial de Lugo (cota xeral ou cota de discapacitados), que foron 

publicadas no BOP nº 289, do xoves 17 de decembro de 2015.  

 

2º.- Aprobar a proposta de Bases Xerais que se achegan e que rexerán, no sucesivo, os 

procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso- oposición libre, para a elaboración de 

listaxes de aspirantes que serán chamados para prestar servizos como funcionarios interinos ou 

como persoal laboral temporal, para atender ás necesidades de xurdan das distintas unidades da 

Deputación Provincial, que serán publicadas no BOP e nos demais medios habituais de difusión 

deste tipo de documentos (páxina web e taboleiro de anuncios) para xeral coñecemento.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

17.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONVOCATORIA E 

BASES ESPECÍFICAS PARA CONSTITUÍR UNHA LISTAXE DE EMPREGO PARA 



 
 

 

49 
 

 

PRESTAR SERVIZOS TEMPORAIS NESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL EN 

PRAZAS/POSTOS/EMPREGOS DE VETERINARIO/A. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Vistos os criterios polos que se rexe a incorporación de persoal para prestar servizos 

temporais na Deputación Provincial de Lugo, regulados polas resolucións da presidencia das 

seguintes datas: 29.09.2009 (BOP núm. 231, do 08.10.2009); 16.12.2011 (BOP núm. 294, do 

26.12.2011) e 14.02.2019 (BOP núm. 039, do 15.02.2019). 

 

Constatando que a entidade ten necesidade de contar cunha listaxe de emprego temporal de 

veterinario/a para poder atender ás necesidades dos servizos e xestionar axilmente a incorporación 

de efectivos deste tipo funcional, cando sexa precisa e estea xustificada a súa incorporación 

conforme ás esixencias da normativa vixente, en particular ás referidas no artigo 19.2 da Lei 

6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, proponse á Xunta de 

Goberno para que, segundo as facultades que lle confire artigo 59.5 do Regulamento Orgánico da 

Deputación Provincial de Lugo de data 09.03.2011 (publicado do BOP núm. 056, do 10.03.2011), 

acorde: 

 

1º.- Aprobar a convocatoria do procedemento selectivo para a elaboración dunha listaxe de 

emprego temporal de Veterinario/a, grupo A– sugrupo A1, para xestionar de xeito áxil as 

necesidades deste tipo de persoal e poder efectuar nomeamentos ou contratacións de persoal 

interino/a polas causas reguladas no art. 10.1 da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público ou, 

no seu caso, polo artigo 15 do Estatuto dos Traballadores. 

 

2º.- Que a presente convocatoria se rexa polas bases xerais polas que se establecen as 

normas para a selección de persoal, con carácter temporal, para prestar servizos na Deputación 

Provincial de Lugo (cota xeral ou cota de discapacitados). 
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3º.- Aprobar as bases específicas, que complementarán as bases xerais, que rexeran o 

procedemento selectivo para a elaboración da listaxe de emprego temporal da praza sinalada no 

apartado primeiro. 

 

4º.- Convocar publicamente a quen, cumprindo os requisitos enumerados nas bases xerais e 

específicas, desexe participar no correspondente procedemento selectivo. 

 

5º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria e bases específicas no Boletín Oficial 

da Provincia e nos lugares determinados nas bases xerais. 

 

6º.- Realizar cantos trámites sexan necesarios para levar a cabo o correspondente 

procedemento selectivo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

18.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONVOCATORIA E 

BASES ESPECÍFICAS PARA CONSTITUÍR UNHA LISTAXE DE EMPREGO PARA 

PRESTAR SERVIZOS TEMPORAIS NESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL EN 

PRAZAS/POSTOS/EMPREGOS DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRÍCOLA. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Vistos os criterios polos que se rexe a incorporación de persoal para prestar servizos 

temporais na Deputación Provincial de Lugo, regulados polas resolucións da presidencia das 

seguintes datas: 29.09.2009 (BOP núm. 231, do 08.10.2009); 16.12.2011 (BOP núm. 294, do 

26.12.2011) e 14.02.2019 (BOP núm. 039, do 15.02.2019). 

 

Constatando que a Entidade ten necesidade de contar cunha listaxe de emprego temporal de 

Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola para poder atender as necesidades dos servizos e xestionar 
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axilmente a incorporación de efectivos deste tipo funcional, cando sexa precisa e estea xustificada a 

súa incorporación conforme ás esixencias da normativa vixente, en particular ás referidas no artigo 

19.2 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, proponse á 

Xunta de Goberno para que, segundo as facultades que lle confire artigo 59.5 do Regulamento 

Orgánico da Deputación Provincial de Lugo de data 09.03.2011 (publicado do BOP núm. 056, do 

10.03.2011), acorde: 

 

1º.- Aprobar a convocatoria do procedemento selectivo para a elaboración dunha listaxe de 

emprego temporal de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola, grupo A– sugrupo A2, para xestionar de 

xeito áxil as necesidades deste tipo de persoal e poder efectuar nomeamentos ou contratacións de 

persoal interino/a polas causas reguladas no art. 10.1 da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público ou, no seu caso, polo artigo 15 do Estatuto dos Traballadores. 

 

2º.- Que a presente convocatoria se rexa polas bases xerais polas que se establecen as 

normas para a selección de persoal, con carácter temporal, para prestar servizos na Deputación 

Provincial de Lugo (cota xeral ou cota de discapacitados). 

 

3º.- Aprobar as bases específicas, que complementarán as bases xerais, que rexeran o 

procedemento selectivo para a elaboración da listaxe de emprego temporal da praza sinalada no 

apartado primeiro. 

 

4º.- Convocar publicamente a quen, cumprindo os requisitos enumerados nas bases xerais e 

específicas, desexe participar no correspondente procedemento selectivo.  

 

5º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria e bases específicas no Boletín Oficial 

da Provincia e nos lugares determinados nas bases xerais. 

 

6º.- Realizar cantos trámites sexan necesarios para levar a cabo o correspondente 

procedemento selectivo.” 
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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, DA CONVOCATORIA E 

BASES ESPECÍFICAS PARA AMPLIAR A LISTAXE DE EMPREGO PARA PRESTAR 

SERVIZOS TEMPORAIS NESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL, EN 

PRAZAS/POSTOS/EMPREGOS DE ADMINISTRATIVO VIXENTE. 

 

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

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Vistos os criterios polos que se rexe a incorporación de persoal para prestar servizos 

temporais na Deputación Provincial de Lugo, regulados polas resolucións da presidencia das 

seguintes datas: 29.09.2009 (BOP núm. 231, do 08.10.2009); 16.12.2011 (BOP núm. 294, do 

26.12.2011) e 14.02.2019 (BOP núm. 039, do 15.02.2019). 

 

Visto que está vixente unha listaxe de emprego temporal de Administrativo, na que neste 

momento non existen efectivos que podan incorporarse a prestar servizos, constatándose a 

necesidade de que a Entidade amplíe a citada listaxe para poder atender as necesidades dos servizos 

e xestionar axilmente a incorporación de efectivos cando sexa precisa e estea xustificada a súa 

incorporación conforme ás esixencias da normativa vixente, en particular ás referidas no artigo 

19.2 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, proponse á 

Xunta de Goberno para que, segundo as facultades que lle confire artigo 59.5 do Regulamento 

Orgánico da Deputación Provincial de Lugo de data 09.03.2011 (publicado do BOP núm. 056, do 

10.03.2011), acorde: 

 

1º.- Aprobar a convocatoria do procedemento selectivo para a ampliación da listaxe de 

emprego temporal vixente de Administrativo/a, grupo C – subgrupo C1, para xestionar de xeito áxil 

as necesidades deste tipo de persoal e poder efectuar nomeamentos ou contratacións de persoal 

interino/a polas causas reguladas no art. 10.1 da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público ou, 

no seu caso, polo artigo 15 do Estatuto dos Traballadores. 



 
 

 

53 
 

 

 

2º.- Que a presente convocatoria se rexa polas bases xerais polas que se establecen as 

normas para a selección de persoal, con carácter temporal, para prestar servizos na Deputación 

Provincial de Lugo (cota xeral ou cota de discapacitados). 

 

3º.- Aprobar as bases específicas, que complementarán as bases xerais, que rexeran o 

procedemento selectivo para a ampliación da listaxe de emprego temporal da praza sinalada no 

apartado primeiro. 

 

4º.- Convocar publicamente a quen, cumprindo os requisitos enumerados nas bases xerais e 

específicas, desexe participar no correspondente procedemento selectivo. 

 

5º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria e bases específicas no Boletín Oficial 

da Provincia e nos lugares determinados nas bases xerais. 

 

6º.- Realizar cantos trámites sexan necesarios para levar a cabo o correspondente 

procedemento selectivo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

20.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

21.- 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 e sete minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico. 


