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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

dezaoito de setembro de dous mil vinte, 

baixo a Presidencia do titular do cargo, 

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

señoras e señores Deputados na marxe 

relacionados, co obxecto de celebrar, en 

primeira convocatoria, sesión ordinaria 

convocada para o efecto, para tratar os 

asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

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

Rosa Abelleira Fernández. 

 

Non asiste a Sr. Deputada Dª. Mónica Freire Rancaño. 

 

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

CELEBRADA O DÍA ONCE DE SETEMBRO 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 

once de setembro de dous mil vinte que foi distribuída entre os mesmos; e ao non presentarse 

ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROCEDEMENTO DE 

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA 

SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO E MATERIAL INFORMÁTICO PARA A 

RACIONALIZACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO DA DEPUTACIÓN DE LUGO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Os efectos de aprobación do expediente de contratación da subministración de 

equipamento e material informático para a racionalización dos postos de traballo da Deputación de 

Lugo, consta no mesmo: 

 

Providencia de inicio do contrato con CSV: IV67E3JZFEMSXHO66AVA4AZ6JY. 

 

Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV67E3JZFEMSXHO66AVA4AZ6JY. 

 

Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV7GUT2ZBFXM374YCQOMEYROIA. 
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Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito con CSV: 

IV673WQ5OF7CYRNYQ5WBE7YTKM. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV7GU7IJFVZLVBOM7X5AMRPBEY. 

 

Informe xurídico firmado polo Xefe do Servizo de Contratación e Fomento, e conformado 

pola Secretaria Xeral Adxunta, con CSV: IV7GU7IPFXULLPNM2FPQKQBOIU. 

 

Fiscalización limitada previa do expediente, con CSV: 

IV7GUCH3ND5KYTGYYAYAKMPEME. 

 

Á vista do exposto, remítese o expediente correspondente a dito contrato e proponse que, 

pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar a contratación da subministración de equipamento e material informático para 

a racionalización dos postos de traballo da Deputación de Lugo, cunha duración de un ano- tempo 

que se considera axeitado e suficiente para o subministro contratado, con posibilidade de prórroga 

por outro ano. 

 

2º.- Aprobar o contido integro do expediente incluídos os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e prescricións técnicas que rexerán na licitación do contrato sinalado 

no parágrafo anterior, nos que se conteñen, da cordo co establecido na norma, e o informado no 

expediente, os criterios de solvencia técnica e económica de xeito adecuado e proporcionado á 

natureza da prestación, así como os criterios de puntuación, que se recollen de maior a menor 

considerando a adecuación do criterio e a puntuación relativa outorgada a cada un deles para a 

selección da mellor oferta calidade- prezo, e a satisfacción das necesidades que motivaron o 

contrato; tendo a súa motivación na satisfacción do mandato de eficiencia no gasto público. 

 

3º.- Aprobar e dispoñer o procedemento de adxudicación, que é o procedemento aberto con 

pluralidade de criterios de adxudicación, non suxeito a regulación harmonizada, de conformidade 

co establecido no artigo 131 da LCSP e de acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre 
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competencia recollidos no artigo 132 da mesma Lei; considerando o carácter ordinario da súa 

aplicación, de conformidade co previsto na normativa; dispoñer a apertura do mesmo, mediante a 

inserción do correspondente anuncio no perfil do contratante da Deputación Provincial de Lugo 

(Xunta de Goberno), aloxado na Plataforma de Contratación do Sector Público 

(www.contrataciondelestado.es). 

 

4º.- Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a 

94.862,87 euros. O orzamento base de licitación inclúe 16.463,80 euros en concepto de imposto 

sobre o valor engadido (IVE), na porcentaxe do 21%; importe que se engade aos 78.399,07 euros 

de base, e distribúese atendendo ao seguinte desglose: 

 

Anualidade 2020: 49.489,00 euros. 

 

Anualidade 2021:45.373,87 euros. 

 

Ao non estar definida con exactitude a contía total do contrato ao tempo da celebración do 

mesmo, por estar en función das necesidades da Administración contratante, a licitación 

adxudicarase polo orzamento máximo (orzamento de licitación), podendo adquirir a administración 

contratante o número de equipos e compoñentes de hardware que precise, sen necesidade de 

esgotar o orzamento total, e sempre e cando non supere o mesmo. 

 

A Deputación adquire o compromiso, supeditado a dispoñibilidade orzamentaria e ao 

cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, de incluír 

nos orzamentos da anualidade 2021 a cantidade anteriormente relacionada na aplicación 

correspondente. 

 

Por tratarse dun gasto plurianual, está sometido ás limitacións establecidas nos arts. 174 do 

R.D. lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das 

facendas locais e 79 a 88 do Decreto 500/1990 de 20 de abril, e regúlanse na base nº 19 de 

execución do Orzamento xeral vixente.” 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROCEDEMENTO DE 

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA 

SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE ARRENDAMENTO SEN OPCIÓN A COMPRA DOS 

EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIA E ESCANEO DA DEPUTACIÓN DE LUGO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de contratación da subministración en réxime de 

arrendamento sen opción a compra, dos sistemas de impresión, copia e escaneo de toda a 

Deputación de Lugo e centros vinculados. 

 

Anuncio previo publicado na Plataforma de Contratación do Sector Público o día 13-03-

2020. 

 

Declarado deserto en Xunta de Goberno celebrada o día 14 de agosto de 2020 o concurso 

público para a contratación da subministración mediante arrendamiento sen opción de compra dos 

equipos de impresión, copia e escaneo da Deputación Provincial de Lugo. Sendo a motivación a 

ausencia de presentación de ofertas, dentro do prazo establecido ao efecto (10 de agosto de 2020). 

 

Proposta de inicio de expediente de contratación, con CSV: 

IV67GW3ZH5UOSWWLTRFSCPXR54
1
. 

 

Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV67GW3ZPIGYYSX5UAYGE53W4Y. 

 

Prego de prescricións técnicas con CSV: IV67GW36LUW6TCESSX7EIXQF4A. 

 

Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito con 

CSV:IV675X2MF4B47WJ4QJV5I3T7K4. 
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Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV7GU62JD5PTT6HY4J7CGNQSCQ. 

 

Informe xurídico administrativo con CSV: IV7GU6ZPLRB4LKPNAMIBP5DQ7Y. 

 

Á vista do exposto, remítese o expediente correspondente a dito contrato e proponse que, 

pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar a contratación da subministración, en réxime de arrendamento sen opción a 

compra, dos sistemas de impresión, copia e escaneo de toda a Deputación de Lugo e centros 

vinculados. 

 

2º.- Aprobar o contido integro do expediente, incluídos os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e prescricións técnicas que rexerán na licitación do contrato sinalado 

no parágrafo anterior, nos que se conteñen, de acordo co establecido na norma, e o informado no 

expediente, os criterios de solvencia técnica e económica de xeito adecuado e proporcionado á 

natureza da prestación, así como os criterios de puntuación, que se recollen de maior a menor 

considerando a adecuación do criterio e a puntuación relativa outorgada a cada un deles para a 

selección da mellor oferta calidade- prezo, e a satisfacción das necesidades que motivaron o 

contrato; tendo a súa motivación na satisfacción do mandato de eficiencia no gasto público, e 

incorporar á contratación administrativa o obxectivo do efecto transversal mediante a incorporación 

dos aspectos socias como criterio de puntuación, así como a obtención de melloras na prestación a 

través das ofertas realizadas polos licitadores. 

 

3º.- Aprobar e dispoñer o procedemento de adxudicación, que é o procedemento aberto con 

pluralidade de criterios, de conformidade co establecido no artigo 131 da LCSP e de acordo cos 

principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da mesma Lei; 

considerando o carácter ordinario da súa aplicación, de conformidade co previsto na normativa; 

dispoñer a apertura do mesmo, mediante a inserción do correspondente anuncio no perfil do 

contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Goberno), aloxado na Plataforma de 

Contratación do Sector Público (www.contrataciondelestado.es). 

http://www.contrataciondelestado.es/
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4º.- Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a 

402.930,00 euros. O orzamento base de licitación inclúe 69.930,00 euros en concepto de imposto 

sobre o valor engadido (IVE), na porcentaxe do 21%; importe que se engade aos 333.000,00 euros 

de base. Na aplicación orzamentaria 9200.206 do vixente orzamento de gastos figura crédito 

disponible suficiente, nos RC indicados a continuación, segundo Informe de Intervención. 

 

Anualidade 2020 (2 meses): 33.577,50 € - RC: 220200015781 

 

Anualidade 2021 (12 meses): 201.465,00 € - RC: 220209000319 

 

Anualidade 2022 (10 meses): 167.887,50 € - RC: 220209000319 

 

Existe consignación nas Aplicacións Orzamentarias que se indican, do orzamento de gastos 

do 2020, pola cantidade de 33.577,50 €, para a anualidade 2020. 

 

A Deputación adquire o compromiso, supeditado a dispoñibilidade orzamentaria e ao 

cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, de incluír 

nos orzamentos da anualidade 2021 e 2022 as cantidades de 201.465,00 € e 167.887,50 € 

respectivamente. 

 

Os gastos plurianuais están sometidos ás limitacións establecidas no art. 174 do R.D. 

lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais e 79 a 88 do Decreto 500/1990 de 20 de abril, e regúlanse na base nº 19 de 

execución do Orzamento xeral vixente, dos que se deducen os seguintes requisitos: 

 

A execución do gasto debe iniciarse no propio exercicio. 

 

As anualidades non excederán de 4 anos. 

 

Contratos que non poden ser estipulados ou resulten antieconómicos por un ano. 
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Cúmprese os requisitos 2º e 3º e esta previsto que o gasto se inicie no presente exercicio. 

 

1. Accesible no seguinte enlace https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-

lugo/pages/verification-code.htm” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- PROPOSTAS DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE APLICACIÓN DE 

REMANENTES PLAN ÚNICO 2019. 

 

Primeiro.- Escrito do Concello de Chantada, solicitando a aplicación de remanentes 

producidos na adxudicación dos investimentos 86-87-88 do Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2019 e aceptación da adxudicación destes 3 investimentos fora do prazo inicialmente 

establecido. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos: 

 

“En relación co escrito da Alcaldía do Concello de Chantada, no que solicita a aplicación 

de remanentes producidos na adxudicación de investimentos (86,87 e 88) 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, fixándose nas 

mesmas, o prazo do 31 de outubro de 2019 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes aos investimentos incluídos no Plan. 

 

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
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Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “... os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello na mesma finalidade, e 

sempre que non supoña modificación orzamentaria (e dicir, con cargo ao mesmo programa de gasto 

que o investimento/actuación onde se producira a baixa), previa proposta do Concello …” 

 

Segundo o establecido na base 18, “Unha vez adxudicados os investimentos, o concello 

deberá presentar nesta deputación, de forma individual para cada investimento, a seguinte 

documentación: 

 

A certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de 

execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV) 

 

Declaración na que se indique o lugar exacto onde se prevé colocar o cartel identificativo 

do investimento...” 

 

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

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O concello indicado achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as 

baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan Único, a declaración 

responsable coas coordenadas UTM, así como solicitude de aplicación dos remanentes. 

 

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 

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”. 

 

Concello de Chantada 
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O Concello de Chantada presentou Anexo III de obras incluídas no Plan Único, expresando 

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

orzamentarias detalladas pola intervención, e que se sinalan seguidamente: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

REMANENTE ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

CHANTADA 
86 
87 
88 

MELLORA DO CAMIÑO DE COMEZO-FONTELA, INCLUÍDO HONORARIOS 
MELLORA DO CAMIÑO GARABELOS-PADERNE- SAN PAIO, INCLUÍDO HONORARIOS 

MELLORA DE CAMIÑOS PADERNE-LU-213, INCLUÍDO HONORARIOS 
1531.76201 

6.459,91 € 
5.221,92 € 
4.170.78 € 

 

O concello de Chantada, 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 

CHANTADA 

86 08/07/2020 

87 08/07/2020 

88 08/07/2020 

 

Así mesmo o concello acompaña documentación indicando os retrasos na adxudicación das 

obras, indicando como motivo “… carencia das autorizacións sectoriais precisas para a realización 

das obras así como pola insuficiencia de medios de persoal administrativo …” 

 

En relación coas adxudicacións, fora do prazo inicialmente previsto e prorroga concedidas 

ao efecto, das referidas obras, por parte do Concello indicado, 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. 
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Tampouco está iniciado o 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, do Concello 

indicado, 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 

paragrafo n) do apartado 3 do artigo 17 da lei ou, no seu caso, ás establecidas na normativa 

autonómica reguladora da subvención. 
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Neste sentido pode invocarse a sentencia 1342/2018, do 19 de xullo (Rec 3622/2017), 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. 

 

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

presentación de dita xustificación. 

 

Así mesmo, por escrito de data 21/08/2020, completándose a documentación o 15-09-2020 

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

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

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

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

baixa respectiva, polos importes e financiamento que se indican: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

ACHEGA CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

INVESTIMENTO 

CHANTADA REM PAVIMENTADO DE RÚA NO NÚCLEO DE CENTULLE 1531.76201 -- 14.194,87€ 14.194,87€ 

 

Tendo en conta a solicitude do sinalado concello, de ser vontade desta Corporación acceder 

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

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das do Plan Único 2019, “... Os 

investimentos así financiados con cargo aos aforros ou baixas de licitación someteranse a 

aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial unha vez recibida e tramitada a 

proposta municipal …”. 

 

Polo que va dito, 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 

ditos certificados, 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, 
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polo que se informa favorablemente a aceptación dos anexos III, inda adxudicados fora do prazo 

inicialmente establecido, e a financiación dos investimentos identificados, polos importes 

indicados, con cargo aos aforros ou remanentes producidos na adxudicación de investimentos 

incluídos inicialmente polo Concello de Chantada, no Plan Único 2019. 

 

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 polo 

concello indicado, no 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: 

 

CONCELLO DE: OBRA PUC/19 Nº: DATA ADXUDICACIÓN 

CHANTADA 

86 08/07/2020 

87 08/07/2020 

88 08/07/2020 

 

2º.-Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Chantada e incluír como 

investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos inicialmente 

incluídos, o investimento que deseguido se indica, debendo estar executado e xustificado nos 

prazos indicados inicialmente nas bases, co financiamento que se detalla: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 
ACHEGA 

CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

INVESTIMENTO 

CHANTADA REM PAVIMENTADO DE RÚA NO NÚCLEO DE CENTULLE 1531.76201 -- 14.194,87€ 14.194,87€ 

 

3º.- Dar traslado do presente ao Concello indicado 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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Segundo.- Escrito do Concello de Taboada, solicitando a aplicación de remanentes 

producidos na adxudicación dos investimentos 306 do 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 co escrito da Alcaldía do Concello de Taboada, no que solicita a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos (306) 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, fixándose nas 

mesmas, o prazo do 31 de outubro de 2019 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes aos investimentos incluídos no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “... os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello na mesma finalidade, e 

sempre que non supoña modificación orzamentaria (é dicir, con cargo ao mesmo programa de gasto 

que o investimento/actuación onde se producira a baixa), previa proposta do Concello …” 

 

Segundo o establecido na base 18, “Unha vez adxudicados os investimentos, o concello 

deberá presentar nesta deputación, de forma individual para cada investimento, a seguinte 

documentación: 

 

A certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de 

execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV). 
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Declaración na que se indique o lugar exacto onde se prevé colocar o cartel identificativo 

do investimento...”. 

 

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

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O concello indicado achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as 

baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan Único, a declaración 

responsable coas coordenadas UTM, así como solicitude de aplicación dos remanentes nas 

actuacións que se relacionan: 

 

Concello de Taboada 

 

O Concello de Taboada presentou Anexo III de obras incluídas no Plan Único, expresando 

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

orzamentarias detalladas pola intervención, e que se sinalan seguidamente: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

REMANENTE ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

TABOADA 306 
PAVIMENTACION DE ACCESOS A CARUDE, CIMA DE VILA-PIÑEIRA. DE IGLESIA DE CICILLON A VILARIÑO, 
SERNANDE-CARBOEIRO, AIREXE, SANTA MARTA, SAN MARTIÑO,MILLÁN, A VILA E A FENTEIRA 

1531.76201 48.759,79€ 

 

Pola Xunta de Goberno en sesión ordinaria celebrada o día 19 de xuño de 2020 aprobouse a 

concesión de remanentes ao Concello de Taboada nos seguintes termos: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 
ACHEGA CONCELLO 

ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

TABOADA REM 
PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A SILVA, O PENSO, 

XESTOSO E SOBRECEDO 
1531.76201 -- 33.759,79€ 33.759,79€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 07/09/2020 o concello solicita a aplicación destas baixas, e 

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

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

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

financiamento que se indican: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

ACHEGA CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

INVESTIMENTO 

TABOADA REM PAVIMENTACION DE ACCESO A ZOAS 1531.76201 -- 14.673,10 € 14.673,10 € 

 

Tendo en conta a solicitude do sinalado concello, de ser vontade desta Corporación acceder 

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

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das do Plan Único 2019, “... Os 

investimentos así financiados con cargo aos aforros ou baixas de licitación someteranse a 

aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial unha vez recibida e tramitada a 

proposta municipal …”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación dos investimentos identificados, 

polos importes indicados, con cargo aos aforros ou remanentes producidos na adxudicación de 

investimentos incluídos inicialmente polo Concello de Taboada no Plan Único 2019. 

 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Taboada e incluír como 

investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos inicialmente 

incluídos, o investimento que deseguido se indica, debendo estar executado e xustificado nos 

prazos indicados inicialmente nas bases, co financiamento que se detalla: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

ACHEGA 
CONCELLO 

ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

TABOADA REM PAVIMENTACION DE ACCESO A ZOAS 1531.76201 -- 14.673,10 € 14.673,10 € 

 

2º.- Dar traslado da presente ao Concello indicado para ao seu coñecemento e aos efectos 

expresados.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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Terceiro.- Escrito do Concello de A Fonsagrada, solicitando a aplicación de remanentes 

producidos na adxudicación dos investimentos 106 do 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 co escrito da Alcaldía do Concello de A Fonsagrada, no que solicita a 

aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos (106) 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, fixándose nas 

mesmas, o prazo do 31 de outubro de 2019 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes aos investimentos incluídos no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “... os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello na mesma finalidade, e 

sempre que non supoña modificación orzamentaria (e dicir, con cargo ao mesmo programa de gasto 

que o investimento/actuación onde se producira a baixa), previa proposta do Concello …” 

 

Segundo o establecido na base 18, “Unha vez adxudicados os investimentos, o concello 

deberá presentar nesta deputación, de forma individual para cada investimento, a seguinte 

documentación: 

 

A certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de 

execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV) 
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Declaración na que se indique o lugar exacto onde se prevé colocar o cartel identificativo 

do investimento...”. 

 

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

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O concello indicado achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as 

baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan Único, a declaración 

responsable coas coordenadas UTM, así como solicitude de aplicación dos remanentes nas 

actuacións que se relacionan: 

 

Concello de A Fonsagrada 

 

O Concello de A Fonsagrada presentou Anexo III de obras incluídas no Plan Único, 

expresando os importes de baixas ou aforros que se indican a continuación, e en relación coas 

aplicacións orzamentarias detalladas pola intervención, e que se sinalan seguidamente: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

REMANENTE 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

A FONSAGRADA 106 REPOSICION E CUBERTA EN ANTIGA CASA CONSISTORIAL DESTINADA A SERVIZOS MÚLTIPLES 9330.76201 10.874,00 € 

 

Así mesmo, por escrito con RE de data 10/09/2020 o concello solicita a aplicación destas 

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

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

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

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

financiamento que se indican: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

ACHEGA CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

INVESTIMENTO 

A FONSAGRADA REM 
RETIRADA DE INSTALACIÓN E DIVISIÓNS INTERIORES 

NA ANTIGA CASA CONSISTORIAL 
9330.76201 -- 10.874,00 € 10.874,00 € 
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Tendo en conta a solicitude do sinalado concello, de ser vontade desta Corporación acceder 

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

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das do Plan Único 2019, “... Os 

investimentos así financiados con cargo aos aforros ou baixas de licitación someteranse a 

aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial unha vez recibida e tramitada a 

proposta municipal …”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación dos investimentos identificados, 

polos importes indicados, con cargo aos aforros ou remanentes producidos na adxudicación de 

investimentos incluídos inicialmente polo Concello de A Fonsagrada, no Plan Único 2019. 

 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de A Fonsagrada e incluír como 

investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos inicialmente 

incluídos, o investimento que deseguido se indica, debendo estar executado e xustificado nos 

prazos indicados inicialmente nas bases, co financiamento que se detalla: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

ACHEGA 
CONCELLO 

ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

A FONSAGRADA REM 
RETIRADA DE INSTALACIÓN E DIVISIÓNS INTERIORES NA 

ANTIGA CASA CONSISTORIAL 
9330.76201 -- 10.874,00 € 10.874,00 € 

 

2º.- Dar traslado da presente ao Concello indicado para ao seu coñecemento e aos efectos 

expresados.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACEPTACIÓN DA 

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DA ACTUACIÓN RECOLLIDA DENTRO DO 

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DE FEIRAS, MERCADOS E OUTROS, INCLUÍDO NO 
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PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020, REALIZADA POLA 

ALCALDÍA DE CONCELLO DE GUNTÍN. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor. 

 

“En relación co escrito da Alcaldía do Concello de Guntín, de data 20 de agosto de 2020 no 

que se solicita a modificación da actuación recollida dentro do Programa de celebración de Feiras, 

Mercados e outros, incluído no Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020 e, visto 

o informe do Servizo de Contratación e Fomento que di: 

 

“Antecedentes de feito: 

 

En data 02 de abril de 2020 o Pleno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión 

extraordinaria, acordou a aprobación das Bases do Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos 2020.  

 

Nas anteditas, que foron publicadas no BOP nº 77 de data 3 de abril de 2020, recollíase - 

Base 3.B.7 - que os Concellos podían destinar, con carácter xeral, a feiras, mercados e análogos, 

con cargo ao Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020, a cantidade que cada 

concello determinase, correspondente ao exercicio natural de 2020. 

 

Na Base 13 das Bases reguladoras do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 

2020, establecíase como prazo de presentación de solicitudes telemáticas, un mes contado a partir 

do día seguinte ao da publicación das Bases no Boletín Oficial da Provincia.  

 

Cando o 14 de marzo de 2020 entrou en vigor o estado de alarma, os prazos 

administrativos de tramitación de procedementos quedaron “conxelados”. Co avance das diferentes 

fases de desescalada e visto o obxectivo de acadar a nova normalidade, mediante o Real Decreto 

537/2020 acordouse o levantamento da suspensión e interrupción xeral dos prazos administrativos 

dente o día 1 de xuño de 2020, inclusive, reanudándose os prazos onde quedaron, polo que o prazo 

para a presentación de solicitudes polos concellos finalizaba o 1 de xullo de 2020. 
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O Concello de Guntín presentou, en data 26 de xuño de 2020, solicitude de participación 

no Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020. 

 

No relativo ao Programa de celebración de Feiras, Mercados e outros, o Concello de 

Guntín solicitou unha achega da Deputación Provincial por importe de 6.000,00 € para a 

realización da actuación “Festa de Pemento de Mougán”. Na memoria que se achegou coa 

solicitude consta que a actuación consistiría na celebración no mes de agosto, na Carballeira de 

Meixaboi (Guntín), desta festa de exaltación deste produto característico da zona, e que as 

actuacións que se pretendían levar cabo estaban relacionadas coa publicitación, organización e 

celebración da propia festa. 

 

En data 28 de xullo de 2020 o Pleno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión 

ordinaria, acordou a aprobación do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020.  

 

Este Plan foi sometido á aprobación pública mediante anuncio no BOP de data 29 de xullo 

de 2020. 

 

En data 30 de xullo de 2020 publicouse no BOP a aprobación de modificación de crédito 

para financiar o Plan Único de Cooperación cos Concellos 2020. 

 

En data 20 de agosto de 2020 tivo entrada nesta Deputación Provincial escrito do Concello 

de Guntín, no que solicitan a modificación da actuación recollida dentro do Programa de 

celebración de Feiras, Mercados e outros, incluído no Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos 2020. 

 

O Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020 contempla, na súa Base 

reguladora 17.2, a posibilidade de solicitar motivadamente, por parte dos Concellos, a 

modificación/ substitución das actividades, actuacións ou eventos dos distintos programas, con 

anterioridade á data límite de vencemento de cada programa. 

 

A data de vencemento do programa de celebración de Feiras, Mercados e Outros está 

establecida na Base reguladora 18.7, que recolle que será o 31 de decembro de 2020. 
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Resulta necesario, polo tanto, modificar a identificación da actuación a realizar, polo 

Concello de Guntín, dentro do Programa de celebración de Feiras, Mercados e outros, que consta 

no Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020 aprobado, para incluír o cambio 

solicitado; sen que se produza modificación no importe económico a subvencionar pola Deputación 

de Lugo, nin na aplicación orzamentaria correspondente. 

 

Deste xeito, o Programa de celebración de Feiras, Mercados e outros, recollido no Plan 

Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020, a desenvolver polo Concello de Guntín, 

quedaría da seguinte maneira: 

 

CONCELLO PROGRAMA IDENTIFICACIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

ACHEGA 

TERCEIROS 

IMPORTE 

TOTAL 

GUNTÍN B7 

FEIRAS E MERCADOS: 

ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN 

DO PEMENTO DE MOUGÁN; 

PUBLICIDADE EN PRENSA 

RADIO E TELEVISIÓN E EN 

FOLLETOS INFORMATIVOS 

4190.46201 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00€ 

 

Consideracións 

 

Establece a Base 1.1 das Bases Reguladoras do Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos 2020 que este é: “un Plan propio da Deputación Provincial de Lugo para o exercicio 

2020 destinado aos 67 concellos da provincia, que se elabora no marco do previsto no artigo 36.2.a 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e nos artigos 32 e 33 do Real 

Decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións 

legais vixentes en materia de réxime local, que establecen a obriga das deputacións provinciais de 

“aprobar anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 

municipal, en cuxa elaboración deben participar os Concellos da provincia. O plan, que deberá 

conter unha memoria xustificativa dos seus obxectivos e dos criterios de distribución dos fondos, 

criterios que en todo caso han de ser obxectivos e equitativos e entre os que estará a análise dos 

custes efectivos dos servizos dos concellos poderá financiarse con medios propios da Deputación, 

as achegas municipais e as subvencións que acorden a comunidade autónoma e o Estado con cargo 

aos seus respectivos presupostos ...”. 
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A finalidade que se persegue coa elaboración do Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos 2020 é procurar solucións específicas ás situacións e necesidades concretas de cada 

Concello “reforzando a súa autonomía e responsabilidade”. 

 

As achegas da Deputación Provincial teñen a natureza xurídica de axudas integradas nun 

Plan de Cooperación e apoio municipal e rexeranse polas Bases Reguladoras do Plan; de xeito 

supletorio seralle de aplicación a lexislación relativa as subvencións e as Leis 39/2015, do 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime 

Xurídico do Sector Público, o Real Decreto 835/2003, do 27 de xuño que regula a cooperación 

económica do Estado aos investimentos das entidades locais, así como a Ordenanza Xeral de 

Subvencións da Deputación Provincial de Lugo (BOP nº 53, de 7 de marzo de 2005, con unha 

modificación publicada en data 13 de xullo de 2006, BOP nº160). 

 

Dende a Alcaldía do Concello de Guntín, en data 20 de agosto de 2020, achégase escrito no 

que se solicita a modificación da actuación recollida dentro do Programa de celebración de Feiras, 

Mercados e outros -“Festa do Pemento de Mougán”- incluído no Plan Provincial Único de 

Cooperación cos Concellos 2020. Motivan a solicitude expoñendo o seguinte: 

 

“(...) 2.- No mes de xuño rematou o Estado de Alarma Sanitaria xerado polo Covid- 19, e 

por distintos organismos oficiais e institucións a previsión era que durante o verán non tería gran 

incidencia a pandemia (...). 

 

3.- As previsións anteriormente mencionadas non se cumpriron, e a Covid- 19 provocou 

non só unha crise sanitaria, senón que tamén xerou unha crise económica de dimensión 

descoñecida (...). 

 

4.- Debido a previsión inicial e a necesidade de reactivación da economía foi polo que se 

solicitaron os fondos do Plan Único para a Festa do Pemento de Mougán, (...). 

 

5.- Para loitar contra a Covid- 19 tomáronse unha serie de medidas (limitación de horarios, 

de aforos, de distancia de seguridade, etc) que afectaron á hostalería, familias que viron reducidos 

os seus ingresos etc. Que son os demandantes do pemento neste caso, por tanto reduciuse en gran 
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medida a súa demanda, polo que repercutiu directamente na economía dos produtores do pemento 

de Mougán. 

 

6.- Por todo o exposto é aínda máis necesario promocionar o Pemento de Mougán, e xa que 

non se pode levar a cabo a Festa do Pemento de Mougán na data que se indicaba na solicitude 

(último fin de semana de agosto) e non se pode predicir o que vai a pasar no futuro próximo.” 

 

E en virtude do antedito, o Concello de Guntín solicita: 

 

“Que se nos permita a utilización dos 6.000 € contemplados para a Festa do Pemento en 

actuacións de promoción do Pemento de Mougán: publicidade en prensa, radio e televisión e en 

folletos informativos sobre o Pemento”. 

 

A solicitude de modificación da actuación relativa á “Festa do Pemento de Mougán” 

pretendida polo Concello de Guntín, foi presentada con anterioridade á data límite de vencemento 

do programa (Base reguladora 18.7), tal e como se esixe na Base reguladora 17.2 do Plan 

Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020. 

 

Cabe traer a colación a este respecto, para resolver sobre a solicitude do Concello de 

Guntín, as competencias do Ente Provincial recollidas no art. 36 da LBRL, os principios recollidos 

no art. 31.2 LBRL e no art. 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro de Réxime Xurídico do Sector 

Público, así como o resto de normativa concordante de aplicación (entre outros, o artigo 109 da Lei 

de Administracións Local de Galicia). 

 

En canto ao órgano competente sinalar que, de ser vontade desta Entidade acceder ao 

solicitado, deberá adoptarse o devandito acordo pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial 

de Lugo; tal e como se prevé na Base reguladora 17.2 das Bases Reguladoras do Plan Provincial 

Único de Cooperación cos Concellos 2020. 

 

En consecuencia, infórmase favorablemente a solicitude de modificación da actividade 

“Festa do Pemento de Mougán” recollida no Programa de celebración de Feiras, Mercados e 

outros, dentro do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020, presentada polo 
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Concello de Guntín, polas actuacións identificadas no presente informe como “Actuacións de 

promoción do Pemento de Mougán; publicidade en prensa, radio e televisión e en folletos 

informativos”, dadas as razóns de interese xeral expostas e tomando en consideración a necesidade 

de conservar o alcance dos fins e obxectivos perseguidos a medio do Plan Único de Cooperación 

cos Concellos 2020. 

 

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

acordo: 

 

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

conceder a modificación da actuación recollida dentro do Programa de celebración de Feiras, 

Mercados e outros, incluído no Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020 

solicitada, quedando establecida nos seguintes termos:  

 

CONCELLO PROGRAMA IDENTIFICACIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

ACHEGA 

TERCEIROS 

IMPORTE 

TOTAL 

GUNTÍN B7 

FEIRAS E MERCADOS: ACTUACIÓNS DE 

PROMOCIÓN DO PEMENTO DE MOUGÁN; 

PUBLICIDADE EN PRENSA RADIO E 

TELEVISIÓN E EN FOLLETOS 

INFORMATIVOS 

4190.46201 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00€ 

 

2º.- Dar traslado do presente acordo ao Concello de Guntín aos oportunos efectos.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

MODIFICACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. 

 

Convenio de cooperación entre a Deputación de Lugo e a Fundación Feiras e Exposicións 

de Lugo para a execución dos fins comúns consistentes na celebración de Equigal, Salón 

Internacional do Cabalo de Galicia 2020. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o informe – proposta do Servizo de Contratación e Fomento, relativo ao convenio 

de cooperación entre a Deputación Provincial de Lugo e a Fundación Feiras e Exposicións de 

Lugo, coa finalidade común de cooperar na execución dos fins comúns na celebración de 

EQUIGAL, Salón internacional do cabalo de Galicia 2020, que dispón o seguinte: 

 

“En relación co asunto de referencia emito o seguinte informe: 

 

Antecedentes de feito: 

 

Proposta de borrador de convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Lugo e 

a Fundación Feiras e Exposición de Lugo. 

 

O 6 de xullo de 2020 D. Rubén López Fernández, xerente da Fundación Feiras e 

Exposición de Lugo, achegou unha solicitude de convenio interadministrativo de cooperación, que 

foi rexistrado, para unha relación interadministrativa de cooperación (Público-Público) para a 

realización conxunta pola Fundación Feiras y Exposiciones de Lugo, e a Deputación Provincial de 

Lugo dunha actividade na que conflúen os respectivos títulos competenciais para o fin común de 

EQUIGAL, Salón Internacional do Cabalo de Galicia.  

 

Coa amentada solicitude achegou ademais: 

 

Declaración responsable de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa 

AEAT, a Facenda Autonómica e a Seguridade Social, impostas polas disposicións legais vixentes, 

e de telas, que as mesmas están garantidas; estar ao corrente de pago e non ter, por tanto, débeda 

algunha en período executivo coa Deputación Provincial de Lugo; estar ao corrente de pago e non 

ter débeda algunha coa Xunta de Galicia; e non ser debedor por resolución algunha de procedencia 

de reintegro, derivada de procedemento de reintegro de axudas públicas. 

 

Memoria proxecto da actuación para a realización conxunta, pola Fundación Feiras e 

Exposición de Lugo e a Deputación de Lugo, do eventos/obxectivos compartidos consistentes na 
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celebración de EQUIGAL, Salón Internacional do Cabalo de Galicia 2020. Na memoria explícanse 

os fins e obxectivos perseguidos con este convenio.  

 

Fotocopia do CIF da entidade. 

 

Certificado de que a entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias, 

expedido pola AEAT. 

 

Certificado de que a entidade está ao corrente nas obrigas de Seguridade Social, expedido 

pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. 

 

Certificado de que a entidade non ten débedas coa Axencia Tributaria de Galicia. 

 

Certificado de que a entidade non ten débedas tributarias pendentes en período executivo 

coa Deputación de Lugo. 

 

O Convenio ten por obxecto realizar unha exhaustiva exposición e posta en valor do cabalo 

e do sector ecuestre en Galicia, como xerador de recursos económico e emprego, e por ende, para a 

provincia de Lugo, como sector fundamental para a súa economía, e que contribúe ao 

desenvolvemento sostible do medio rural e do turismo. A través do mesmo canalízase o proxecto, 

que constitúe fins comúns ás dúas entidades participantes (Deputación de Lugo e Fundación Feiras 

e Exposición de Lugo). 

 

Fundamento de dereito: 

 

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

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

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

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

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

favor de ditas Entidades”. 
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O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, define 

os convenios, dicindo que “son convenios os acordos con efectos xurídicos adoptados polas 

Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou 

dependentes ou as Universidades públicas ente si ou con suxeitos de dereito privado para un fin 

común. 

 

Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a 

súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector público” 

(...) 

 

Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que 

subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público 

vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún dos seguintes 

tipos: 

 

Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou 

ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou 

dependentes de distintas administracións públicas...  

 

(...). 

 

Convenios asinados entre unha Administración Pública ou organismo ou entidade de 

dereito público, e un suxeito de dereito privado.” 

 

Neste caso, a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, pertence como fundación pública 

ao sector público autonómico, adscrita, segundo certificación da Subdirección Xeral de 

Coordinación Administrativa da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 31-10-2016, á 

Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Esta fundación consta no catálogo de entidades integrantes do sector público autonómico. 

 



 

31 
 

Deste modo, ten encadre na tipoloxía de convenio asinado entre unha administración do 

sector público, nos termos do artigo 6 da LCSP, salientando que se trata dunha entidade do sector 

público, coa cualificación de poder adxudicador, nos termos do artigo 3.3 da citada Lei. Neste 

sentido, figura como poder adxudicador, rexistrado na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. 

 

 

 

En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei 

40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios con suxeito de 

dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou competencia; (...); 3. 

A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización 

conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de actividades de utilidade pública 

e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os 

convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, debendo 

quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio; 6. 

As aportacións financeiras que se comprometan a facer os asinantes non poderán ser superiores aos 

gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación 

do consentimento das partes. (...)” 

 

En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, sinala que “deberán incluír, 

polo menos: 
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Suxeitos que subscriben o convenio e a capacidade xurídica con que actúa cada unha das 

partes. 

 

A competencia na que se fundamente a actuación da Administración Pública. 

 

O Obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito para o seu cumprimento, 

indicando, no seu caso, a titularidade do resultado obtido. 

 

Obrigas e compromisos económicos asumidos por cada unha das partes , se os houbera, 

indicando a súa distribución temporal por anualidades e a súa imputación concreta ao orzamento, 

de acordo co previsto na lexislacións orzamentaria. 

 

Consecuencias aplicables no caso de incumprimentos das obrigas e compromisos asumidos 

por cada unha das partes, e no seu caso os criterios para determinar a posible sanción por 

incumprimento. 

 

Mecanismos de seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e dos 

compromisos adquiridos polos asinantes. 

 

Réxime de modificación do convenio. 

 

Prazo de vixencia do convenio, tendo en conta: 

 

Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a catro 

anos, salvo que por norma se prevea un prazo superior. 

 

En calquera momento, antes de finalizar o prazo previsto, os asinantes poderán acordar de 

forma unánime a súa prórroga por un período de ata catro anos adicionais ou a súa extinción. 

 

(...)” 
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O capítulo VI da LRSP non se aplica as encomendas de xestión, nin tampouco aos acordos 

de terminación convencional de procedementos administrativos. 

 

A relación de cooperación prodúcese coa Fundación Feiras e Exposición de Lugo, entidade 

sen ánimo de lucro, que foi constituída o 29 de decembro de 1992, e cuxo obxecto é destinar o 

Pazo de Feiras e Congresos de Lugo a fins xerais de interese galego. A construción do Pazo foi 

promovida polas seguintes institucións: Consellería de Economía e Industria, Deputación 

Provincial de Lugo, Concello de Lugo, Confederación de Empresarios de Lugo e Cámara de 

Comercio de Lugo.  

 

Desde o momento da súa constitución, o Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de 

Lugo marcouse como obxectivos esenciais a promoción de actividades agropecuarias, 

agroalimentarias, comerciais, agroindustriais, sociais, educacionais e culturais, así como calquera 

outra que teña por obxecto a promoción e o desenvolvemento dos sectores de Galicia, o nivel 

profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro e a elevación do nivel de vida no medio urbano 

e rural. 

 

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é unha institución que naceu co fin de recuperar 

e potenciar a tradición feiral da provincia. Dada a actual proliferación de feiras e recintos feirais en 

Galicia e a coincidencia dos sectores na maior parte delas, por unha banda, e as tendencias deste 

sector, por outra, é polo que a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo acometeu un novo modelo, 

que polos estudos realizados, preséntase como a solución máis rendible nun futuro próximo como a 

alternativa máis plausible á feira tradicional. Este recinto funciona como exposición permanente de 

produtos á vez que como centro de contratación de negocios e centro de formación. 

 

Dita fundación foi declarada de interese galego por Orde de 16 de marzo de 1993 (DOG 

núm. 64, de 5 de abril), inscrita no rexistro de fundacións de interese galego co número 1993/9. 

Dita Fundación está adscrita á Consellería de Industria. 

 

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, está integrada no sector público autonómico, 

atendendo aos criterios fixados no artigo 113 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación coa 
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Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego. O amentado artigo 113 

determina: 

 

“1. Son fundacións do sector público autonómico aquelas fundacións en que concorra 

algunha das seguintes circunstancias: 

a) Que se constitúan, directa ou indirectamente, cunha achega maioritaria ou exclusiva da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e/ou das entidades integrantes do sector 

público autonómico. 

b) Que o seu patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, estea formado en máis 

dun 50% por bens e dereitos achegados ou cedidos polas referidas entidades. 

c) Que cuxos ingresos proveñan maioritariamente dos orzamentos da Comunidade 

Autónoma sempre que, neste caso, posúase a maioría ou se exerza control análogo sobre os seus 

órganos de goberno e dirección. 

 

(..) 

 

Dende o momento da súa constitución, o Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de 

Lugo marcouse como obxectivos esenciais a promoción de actividades agropecuarias, 

agroalimentarias, comerciais, agroindustriais, sociais, educacionais e culturais, así como calquera 

outra que teña por obxecto a promoción e o desenvolvemento dos sectores de Galicia, o nivel 

profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro e a elevación do nivel de vida no medio urbano 

e rural. 

 

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo está constituída por: 

 

Xunta de Galicia 

Deputación de Lugo. 

Concello de Lugo. 

Confederación de Empresarios de Lugo. 

 

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas, para a 

satisfacción dos intereses xerais, nun sistema multinivel de poder público, e por ende, con intereses, 
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obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada 

en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración 

local, precisa no seu artigo 3.3 que “non se entenderán como o exercicio de novas competencias, 

(...), f) a colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para solventar os 

problemas comúns que poidan formularse alende o concreto reparto competencial entre os distintos 

sectores da acción pública de acordo co artigo 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto éste, que 

regula a colaboración entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio 

administrativo do artigo 193.4 da LALGA, conceptuado legalmente como o deber que teñen 

tódalas administracións de prestarlle apoio e asistencia activa as demais, para que estas poidan 

exercer axeitadamente as súas competencias.  

 

En calquera caso, a colaboración coa fundación é anterior a entrada en vigor da Lei 

27/2013, do 27 de decembro, de modo que se continúa co exercicio dunha acción colaborativa 

realizada xa con anterioridade. 

 

O artigo 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:  

“ 1.- A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos 

obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b) 

subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...) 

2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias 

económicas dos Municipios interesados 

3.- Os servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados 

como mínimos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril 

(...) 

6.- As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición de convenios administrativos; (...)” 

 

Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei 45/2007, do 13 de decembro, para 

o desenvolvemento sostible do medio rural, que ten, entre os seus obxectivos, manter e ampliar a 

base económica do medio rural, manter e mellorar o nivel de poboación do medio rural e elevar o 

grao de benestar dos seus cidadáns, asegurando uns servizos públicos básicos axeitados e 

suficientes, que garantan a igualdade de oportunidades e a non discriminación, especialmente das 
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persoas más vulnerables ou en risco de exclusión, conservar e recuperar o patrimonio e os recursos 

naturais e culturais do medio rural a través de actuacións públicas e privadas, que determinan a súa 

utilización compatible cun desenvolvemento sostible, diversificación da actividade económica, 

conservación da natureza e xestión dos recursos naturais, e creación e mantemento do emprego. 

 

Son fins propios e específicos da Provincia, garantir os principios de solidariedade e 

equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 LBRL). De acordo co 

establecido no artigo 36 LBRL, modificado pola LRSAL, unha competencia propia da Deputación 

é “a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no 

territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste 

ámbito”. No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, 

ao sinalar que “é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a 

administración dos intereses peculiares da provincia”, subliñando que as competencias propias das 

Deputacións son, ademais das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto 

polas lei das Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción).  

 

A estes efectos, lembrar como a STC 41/2016, do 3 marzo, interpreta o artigo 25 da LBRL 

(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír 

competencias propias, ao igual que outras leis estatais sectoriais. Entre outros, cabe citar a Lei 

5/2014 do 27 de maio, e tamén a Lei 45/2007, do 13 de decembro, básica estatal. 

 

En particular, son obxectivos da Fundación os seguintes: 

 

A promoción e o fomento de feiras e exposicións de calquera ámbito, local, provincial, 

autonómico, nacional e ata internacional e particularmente a promoción e o fomento da feira de 

Lugo. 

 

A promoción de salóns monográficos, certames técnicos, industriais, comerciais, agrícolas 

ou gandeiros. 

 

Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver en Lugo e a súa provincia de calquera 

ámbito territorial, ata internacional. 
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Promocionar museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos, palacios de congresos e 

exposicións. 

 

Cantas máis manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, promóvanse, tanto 

nos entes integrados na Fundación como por entidades particulares que redunden no beneficio do 

comercio, industria e navegación da provincia no seu conxunto. 

 

A realización de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos. 

 

Cantas actividades culturais ou doutra orde que puidesen servir para o apoio e 

desenvolvemento das actividades feirais, exposicións e demais, contempladas nos estatutos 

fundacionais. 

 

Calquera actividade que afecte ou incida en calquera forma e ámbito cos intereses xerais ou 

peculiares, efectivos ou expectativas, da Fundación ou das entidades que a integran. 

 

Sinalar que este convenio cunha entidade do sector público configúrase como unha relación 

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

tanto pola causa, como polos fins, e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración 

horizontal inter-administrativa e bilateral contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público 

compartido, colaboración admitida tanto pola lexislación do réxime local estatal e autonómico, 

como polo artigo 12.4 da Directiva 2014/24, UE, do Parlamento Europeo, segundo se recolle na 

guía de colaboración pública horizontal (público – público), da lexislación xurídica xeral da Xunta 

de Galicia. E que adquire carta de natureza no artigo 31 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, sobre a 

potestade de autorganización e sistemas de cooperación, neste caso horizontal. 

 

Así, para a consecución do fin común perseguido por ambas institucións, que é a 

realización da XIII edición do Salón internacional do cabalo de Galicia, EQUIGAL, a celebrar no 

Pazo de Feiras e Congresos de Lugo na anualidade 2020, as actividades van dirixidas a promoción 

e difusión do mundo do cabalo, e indirectamente ao mercado de produtos relacionados con este 

sector, fundamental para o desenvolvemento económico da provincia de Lugo, establécese esta 

relación bilateral de colaboración e cooperación nas que se inclúe a seguinte previsión de 
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financiamento e achegas, cunha valoración económica total 44.000,00€ e distribuído do seguinte 

xeito: 

 

ACTUACIÓN 
ORZAMENTO 

TOTAL 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

ACHEGA 

FUNDACION FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO 

XIII EDICION EQUIGAL, SALÓN INTERNACIONAL 
DO CABALO DE GALICIA 2020 

44.000,00€ 40.000,00€ 4.000,00€ 

 

A titularidade dos resultados será compartida no termos da cláusula quinta letra C, do 

convenio de cooperación. 

 

O presente convenio ten natureza administrativa e non lle é de aplicación a Lei de contratos 

do sector público, á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

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

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014: “Quedan excluídos 

do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos 

regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebrados entre si pola Administración 

Xeral do Estado, as Entidades Xestoras e os Servizos Comúns da Seguridade Social, as 

Universidades Públicas, as Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, 

as Entidades locais, as entidades con personalidade xurídico pública dependentes delas e as 

entidades con personalidade xurídico privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición de 

poder adxudicador. A súa exclusión queda condicionada ao cumprimento das seguintes condicións 

(…)”. Neste caso, cúmprense as condicións fixadas ao efecto polo paragrafo 1º deste artigo sexto 

(letras a, b, c) xa que as entidades intervintes non teñen vocación de mercado (…), o convenio 

establece unha cooperación entre as entidades coa finalidade de garantir que os servizos públicos 

que lles incumben se presten para acadar os obxectivos que teñen en común, a cooperacións a 

desenvolver unicamente por consideracións relacionadas co interese público. Ademais, no artigo 

31.1 desta Lei, relativo á potestade de autorganización e sistemas de cooperación pública vertical e 

horizontal, establécese que:  

 

“As entidades pertencentes ao sector público poderán cooperar entre sí dalgunha das 

seguintes formas, sen que o resultado desa cooperación poida calificarse de contractual: 

 



 

39 
 

(…) b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertencentes ao sector 

público, previa celebración dos correspondentes convenios, nas condicións e cos límites que se 

establecen no apartado 1 do artigo 6. (…)”. 

 

Nestes supostos de relacións de cooperación entre entidades do sector público, con 

contraprestacións entre os beneficiarios, ou que as administracións que os subscriben ostentan 

competencias compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), non é de 

aplicación a lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia na 

xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 de 

xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación. Pode terse en 

conta na CCAA de Galicia, o artigo 2.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 

Regulamento Xeral da Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta 

aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia. 

 

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

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

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

convenio ten unha contía superior á dos contratos menores (art. 59.8 ROD). 

 

Así pois, a proposta de convenio é axustada á regulamentación específica que se contempla 

nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente. 

 

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

acordo: 

 

1º.- Aprobar o texto do convenio de cooperación a subscribir entre a Deputación Provincial 

de Lugo e a Fundación Feireas e Exposicións de Lugo, coa finalidade común de colaborar na 

execución dos fins comúns da Celebración de EGUIGAL, Salón Internacional do Cabalo de Galicia 

2020, cun orzamento total de 44.000,00 €; a achega da Deputación ascende a contía de 40.000,00 €. 

 

2º.- Aprobar o gasto, en concepto de achega económica, por parte da Deputación, para o 

financiamento dos fins e actuacións contempladas no convenio, que ascende á contía máxima de 
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40.000,00€ con cargo á aplicación orzamentaria 4311.48903 do vixente Orzamento Xeral da 

Deputación de Lugo para a anualidade 2020.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO GASTO REFERENTE A 

SERVIZOS E/OU SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL NON INVENTARIABLE. 

 

Primeiro.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes á Comercial 

Rafael, S.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 15/09/2020, 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 XERAL 
CONCEPTO E Nº DE 

EXPEDIENTE DO GTM 

IMPORTE 

DA 

FACTURA 
DATA DE 

ENTRADA 
NÚMERO 

Comercial 
Rafael, S.L. 

FR 26857 30/06/2019 11/07/2019 16.398 

Subministración ao Parque Móbil, 
no mes de xuño do 2019, dunha 

bomba de auga e dunha correa para 

a reparación dun camión. 

2020/FAC_01/000208 

1.046,53 € 

Comercial 

Rafael, S.L. 
FR 27637 30/12/2019 10/01/2020 

2020RPE00

0560 

Subministración ao Parque Móbil, 

no mes de decembro do 2019, de 

materiais diversos para un 

camión.2020/FAC_01/000267 

71,66 € 

Comercial 
Rafael, S.L. 

FR 27770 31/01/2020 11/02/2020 
2020RPE00

2875 

Subministración ao Parque Móbil, 

no mes de xaneiro do 2020, dun 

tapón para o depósito de 
combustible dun camión. 

2020/FAC_01/000672 

64,74 € 

Comercial 

Rafael, S.L. 
FR 27914 29/02/2020 09/03/2020 

2020RPE00

4482 

Subministración ao Parque Móbil, 

no mes de febreiro do 2020, dun 

tapón para o depósito de 

combustible dun camión. 

2020/FAC_01/000682 

58,26 € 

TOTAL 1.241,19 € 
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Visto que consta: 

 

As propias facturas con Rexistro de Entrada e con dilixencia do Parque Móbil (de data 

09/08/2019 na factura Nº FR 26857, de data 23/01/2020 na factura Nº FR 27637, e de data 

18/03/2020 nas facturas Nº FR 2770 e Nº FR 27914) de que as subministracións están verificadas, 

precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as facturas pola 

Presidencia. 

 

Declaración responsable asinada en data 15/09/2020, polo representante de Comercial 

Rafael, S.L., 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, comprometéndose 

a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante todo o procedemento, e a comunicar 

calquer variación nas mesmas. 

 

Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas (de data 06/04/2020 no 

caso da factura Nº FR 26857, de data 23/01/2020 no caso da factura Nº FR 27637, e de data 

20/03/2020 no caso das facturas Nº FR 2770 e Nº FR 27914), explicitando as razóns polas que se 

incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a necesidade de realización das 

prestacións, emitidas dende o Parque Móbil. 

 

Informes do Servizo de Contabilidade e Contas, en relación ás facturas Nº FR 26857 e Nº 

FR 27637, de datas 15/04/2020 e 14/04/2020 respectivamente, nos que se di que existía crédito 

dispoñible no exercicio de procedencia no saldo de vinculación correspondente á aplicación 

orzamentaria 19/9201.214, polo importe total das dúas facturas. 

 

Informes – Proposta do Servizo de Contratación e Fomento (de data 07/04/2020 en relación 

á factura Nº FR 26857, e de data 15/06/2020 en relación as outras tres facturas), nos que consta a 

xustificación da necesidade por parte do órgano de contratación. 
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Resolución da Presidencia de data 11/09/2020, levantando os reparos de Intervención e os 

seus efectos suspensivos. 

 

Na proposta de decreto de data 02/09/2020, sobre discrepancias en relación co 

recoñecemento de obrigas dos anos 2019 (facturas Nº FR 26857 e Nº FR 27637) e do ano 2020 

(facturas Nº FR 27770 e Nº FR 27914) con notas de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, reflíctense 

os seguintes antecedentes: 

 

“(…) 

 

En relación coa factura Nº FR 26857 

 

“Informe de intervención 

 

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

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 

 

O obxecto do presente informe refírese á factura da empresa Comercial Rafael, S.L., por 

reparación do vehículo matrícula 3734HYY, do Parque Móbil, que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

FR 26857 30/06/19 1.046,53 9201.214 92020/2430 

SUMA 1.046,53   

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Xefe do Parque Móbil, e do 

Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así como efectuada a comprobación 

por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada na contabilidade Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1.a) do R.D. 

128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 



 

43 
 

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 ano en curso. 

 

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

se indica na relación anterior, polo importe total de 1.046,53 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 na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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 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. 
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Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 e 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 ou, no seu 

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

resolución da discrepancia e 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 de data 17 de abril do 

2020, sobre recoñecemento de obrigacións con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

COMERCIAL RAFAEL, S.L. FR 26857 30/06/19 1.046,53 9201.214 

 SUMA  1.046,53  

 

Procede informar: 
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Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 17 

de Abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros son os seguintes: 

 

Debido a que está en trámite un contrato para subministro de materiais para o mantemento 

e reparación dos vehículos e maquinaria do Parque Móbil, así como que os subministros eran 

urxentes para poder seguir traballando en boas condicións, foi necesario validar a factura. 

 

O período do aludido subministro foi xuño de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 1.046,53 euros (IVE incluído).  

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de 

garantía. 

 

A valoración corresponde ás estritamente necesarias para a prestación do servizo, e os 

prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

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

2020, informa de 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. 

 

En base ao exposto proponse: 

 

O levantamento do reparo valorado pola Intervención Provincial en data 17 de abril de 

2020 e o aboamento da factura FR 26857.”  

 

En relación coas facturas Nº FR 27637, Nº FR 27770, e Nº FR 27914. 

 

“Informe de intervención 
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Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2019 e 2020, con nota de reparo do artigo 

216.2.c) do TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 

 

O obxecto do presente informe refírese a facturas da empresa Comercial Rafael, S.L. que 

seguidamente se relacionan: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

FR 27637 GTM 
2020/FAC_01/000267 

30/12/2019 71,66 

Subministración ao Parque Móbil, no 

mes de decembro do 2019, de materiais 

diversos para un camión 

9201.214 92020/2125 

FR 27770 GTM 
2020/FAC_01/000672 

31/01/2020 64,74 

Subministración ao Parque Móbil, no 

mes de xaneiro do 2020, dun tapón para 

o depósito de combustible dun camión. 

9201.214 92020/3037 

FR 27914 GTM 

2020/FAC_01/000682 
29/02/2020 58,26 

Subministración ao Parque Móbil, no 
mes de febreiro do 2020, dun tapón 

para o depósito de combustible dun 

camión do Parque Móbil. 

9201.214 92020/3038 

SUMA 194,66    

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do Parque Móbil, e do 

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

comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobadas na contabilidade 

Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1.a) do R.D. 

128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

No que se refire aos gastos do 2019, 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 ano en curso. 

 

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

se indica na relación anterior, polo importe total de 194,66 €. 
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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 na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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 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 216.2c) 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 ou, no seu 
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caso, á motivación para a non aplicación dos criterios establecidos polo órgano de control. A 

resolución da discrepancia e 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 de data 17 de xuño do 

2020, sobre recoñecemento de obrigacións con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

COMERCIAL RAFAEL, S.L. FR 27637 30/12/19 71,66 9201.214 

COMERCIAL RAFAEL, S.L. FR 27770 31/01/20 64,74 9201.214 

COMERCIAL RAFAEL, S.L. FR 27914 29/02/20 58,26 9201.214 

SUMA 194,66  

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 17 

de xuño de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros son os seguintes: 
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Debido a que está en trámite un contrato para subministro de materiais para o mantemento 

e reparación dos vehículos e maquinaria do Parque Móbil, así como que os subministros eran 

urxentes para poder seguir traballando en boas condicións, foi necesario validar a factura. 

 

O período do aludido subministro foi decembro de 2019, xaneiro e febreiro de 2020. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 194,66 euros (IVE incluído).  

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de 

garantía. 

 

A valoración corresponde ás estritamente necesarias para a prestación do servizo, e os 

prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

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

2020, informa de 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. 

 

En base ao exposto proponse: 

 

O levantamento do reparo valorado pola Intervención Provincial en data 17 de xuño de 

2020 e o aboamento das facturas FR 27637, FR 27770 e FR 27914.”  

 

Consideracións 

 

Levantados os reparos, 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. 
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Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das 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 

semellantes supostos ós analizados (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 

así 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. 

 

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

as prestacións, 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 os 

reparos que unha vez levantados conservan os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

As catro facturas relacionadas neste informe, son 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. 

 

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 carácter repetitivo das 

prestacións, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato menor, unido a que as 

prestacións que reflicten se corresponden con procedementos de licitación 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 á 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 (en relación ás facturas Nº FR 26857 e Nº FR 27637), e 

existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente consonte cos informes de intervención 

invocados, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose de gastos realizados no exercicio 

orzamentario de 2019 (no caso das facturas Nº FR 26857 e Nº FR 27637) e no exercicio 

orzamentario 2020 (no caso das facturas Nº FR 27770 e Nº FR 27914), e xustificados por analoxía 

ós 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 subministración, 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 

Comercial Rafael,S.L. FR 26857 30/06/2019 
Subministración ao Parque Móbil, no mes de xuño do 2019, 
dunha bomba de auga e dunha correa para a reparación dun 

camión. 

1.046,53 € 

Comercial Rafael,S.L. FR 27637 30/12/2019 
Subministración ao Parque Móbil, no mes de decembro do 
2019, de materiais diversos para un camión. 

71,66 € 

Comercial Rafael,S.L. FR 27770 31/01/2020 

Subministración ao Parque Móbil, no mes de xaneiro do 

2020, dun tapón para o depósito de combustible dun 

camión. 

64,74 € 

Comercial Rafael,S.L. FR 27914 29/02/2020 

Subministración ao Parque Móbil, no mes de febreiro do 

2020, dun tapón para o depósito de combustible dun 

camión. 

58,26 € 

TOTAL 1.241,19 € 

 

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

 

(…).” 

 

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

 

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

subministración, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Comercial 

Rafael, S.L., por un importe total de 1.241,19 €: 

 

Nº FR 26857 de data 30/06/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no 

mes de xuño do 2019, dunha bomba de auga e dunha correa para a reparación dun camión, dun 

importe total de 1.046,53 €. 

 

Nº FR 27637 de data 30/12/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no 

mes de decembro do 2019, de materiais diversos para un camión, dun importe total de 71,66 €. 

 

Nº FR 27770 de data 31/01/2020, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no 

mes de xaneiro do 2020, dun tapón para o depósito de combustible dun camión, dun importe total 

de 64,74 €. 
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Nº FR 27914 de data 29/02/2020, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no 

mes de febreiro do 2020, dun tapón para o depósito de combustible dun camión, dun importe total 

de 58,26 €.” 

 

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. 

 

Segundo.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes á Aytos. 

Soluciones Informáticas, S.L.U. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 17/09/2020, 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 

Nº DE 

ENTRADA 

CONCEPTO E Nº DE EXPEDIENTE 

DO GTM 

IMPORTE 

DA 
FACTURA 

Aytos. 
Soluciones 

Informáticas, 

S.L.U. 

FAV-18100 

3563 
30/09/2018 2018/3729 

Mantemento da aplicación informática 

Wingtreca/ Wingt, do Servizo de 

Xestión Tributaria, Recadación e 

Inspección, dende o 15/05/2018 ata o 

05/08/2018. 2020/FAC_01/000430 

5.080,29 € 

Aytos. 

Soluciones 
Informáticas, 

S.L.U. 

FAV-18100 
3570 

30/09/2018 2018/3730 

Mantemento da app de lectura de 
contadores, do Servizo de Xestión 

Tributaria, Recadación e Inspección, 

dende o 01/04/2018 ata o 05/08/2018. 
2020/FAC_01/000432 

1.273,02 € 

TOTAL 6.353,31 € 
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Visto que consta: 

 

As propias facturas con entrada no Rexistro de Facturas e con dilixencia cada unha delas, 

do Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, de data 15/03/2019, de que os servizos 

están prestados, precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as 

facturas pola Deputada Delegada de Economía, Recadación e Facenda. 

 

Declaración responsable asinada en data 07/09/2020, polo representante de Aytos. 

Soluciones Informáticas, S.L.U., 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, 

comprometéndose a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante todo o procedemento, e a 

comunicar calquera variación nas mesmas. 

 

Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas de data 15/03/2019, 

explicitando as razóns polas que se incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a 

necesidade de realización das prestacións, emitidas polo Xefe do Servizo de Xestión Tributaria, 

Recadación e Inspección. 

 

Os seguintes informes do Xefe do Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección: 

 

Informe para cada unha das facturas relacionadas, xustificando a necesidade de realización 

das prestacións. 

 

Informe de data 13/04/2020, no que se di que a unidade administrativa informa que non 

existe impedimento ou limitación algunha á aplicación do gasto das dúas facturas, ó orzamento do 

ano 2020, en relación coas restantes necesidades e atencións da partida durante todo o ano en curso. 
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Informe do Servizo de Contabilidade e Contas para cada unha das facturas, de data 

10/07/2019, nos que se di que existía crédito dispoñible no saldo de vinculación correspondente á 

aplicación orzamentaria 18/9320.216 polo importe total das dúas facturas. 

 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento, de data 02/06/2020, no que dí que 

analizados os arquivos existentes neste Servizo, constátase que non existían contratos en vigor no 

momento de realización das prestacións incluídas nas facturas. 

 

Resolución da Presidencia de data 11/09/2020, levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos: 

 

Na proposta de decreto de data 07/09/2020, sobre discrepancias en relación co 

recoñecemento de obrigas do ano 2018 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, reflíctense 

os seguintes antecedentes: 

 

“(…) 

 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2018, con nota de reparo do artigo 216.2.c) do 

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 

 

O obxecto do presente informe refírese ás facturas da empresa Aytos. Soluciones 

Informáticas, S.L.U. que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

FAV-18100 3563 GTM 

2020/FAC_01/000430 
30/09/2018 5.080,29 

Mantemento da aplicación 
informática Wingtreca/Wingt dende 

o 15/05/2018 ata o 05/08/2018. 

9320.216 92020/3241 

FAV-18100 3570 GTM 

2020/FAC_01/000432 
30/09/2018 1.273,02 

Mantemento da app de lectura de 

contadores dende o 01/04/2018 ata o 
05/08/2018. 

9320.216 92020/3242 

SUMA 6.353,31    
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Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do Servizo de Xestión 

Tributaria, Recadación e Inspección, 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. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1.a) 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 2018, 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 de 6.353,31 €. 

 

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 216.2.c) 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 



 

57 
 

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 

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 e 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 ou, no seu 

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

resolución da discrepancia e 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.” 
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Informe da unidade xestora, de data 04/08/2020, relativo ao informe de intervención de 

data 9 de xuño do 2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do 

TRLRFL: 

 

“Plantéxase un reparo con efectos suspensivos na tramitación das facturas cuxo detalle se 

determina no encabezamento, <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, incumprindo o artigo 29.8 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>, polo que se emite a 

seguinte discrepancia ao abeiro do artigo 217 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, 

aprobada por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre a base do seguinte: 

 

Situación anterior á factura 

 

Factura mantemento da aplicación informática. 2020/FAC_01/000430 

 

Os traballos de mantemento adaptativo e correctivo da aplicación informática que constitúe 

a base de datos do Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, estábanse a realizar 

sobre a base do contrato asinado coa empresa adxudicataria Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U., 

como consecuencia da licitación dun procedemento negociado por razóns técnicas. O devandito 

contrato formalízase o día 15.05.2014 e ten unha duración de dous anos máis unha prórroga anual 

ate un máximo de dous anos. O dito contrato finaliza o 15.05.2018. 

 

Con data 14.02.18 asínase a proposta de inicio do novo expediente de contratación polo 

procedemento negociado por razóns técnicas (se procedía) dos traballos de mantemento, 

documento que se remite para licitar o contrato, xuntamente co informe do Servizo en relación á 

necesidade dos traballos, duración, importes e o Prego de condicións técnicas (a cal inclúe o 

módulo de mantemento da App lectura de contadores). 
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O novo contrato formalízase en data 06.08.2018. A tramitación do procedemento conleva 

un prazo de seis meses. 

 

A dita factura representa os traballos efectuados nese período intermedio (é dicir, entre o 

15.05.2018 e o 06.08.2018). 

 

Factura App letura de contadores, mantemento. 2020/FAC_01/00432.  

 

Prestacións 01.04.18 ao 06.08.18 

 

Este módulo incorpórase á xestión recadatoria como medio para facilitar os traballos de 

volcado de datos realizado entre a Deputación e os Concellos. Dado que a migración require de 

actuacións compatibles e interoperables, proponse a adquisición desta App á empresa que xestiona 

o mantemento da base de datos. Xa que logo os traballos de mantemento desta App non estaban 

incluídos no contrato da aplicación principal, dende a súa adquisición emprégase a figura do 

contrato menor para o mantemento. 

 

Se ben no primeiro momento non plantexa incidencia de xeito que son varios os contratos 

menores tramitados, posteriormente existe un reparo da Intervención Provincial en relación a estas 

actuacións considerando a situación como un gasto periódico e repetitivo polo que segundo di, non 

procede a figura do contrato menor. 

 

En informe de discrepancia de data 24/06/2019 (referida a outra factura) determinábase en 

relación a esta situación, o seguinte: 

 

<Para solucionar esta situación xa se puxo de manifesto no seu momento (informe de data 

5 de decembro de 2017), que esta actuación de mantemento da APP de letura de contadores estaría 

incluída no clausulado dos pregos de condicións para o futuro contrato principal de mantemento da 

aplicación informática do Servizo de xestión tributaria, recadación e inspección, que xa foi licitado, 

adxudicado e formalizado o 6 de agosto de 2018. A dificultade estribaba en como tramitar o que xa 

estaba prestado, e que se trata de actuacións que son moi importantes para os concellos, en tanto 
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que deixar de realizar esta prestación, asumida en virtude de convenio de delegación, causaría un 

prexuízo importante nos correspondentes orzamentos e nas súas partidas orzamentarias. 

 

(…) Por outra banda volcar sobre a presente factura, que recolle os traballos de 

mantemento por un período de 6 meses (dende o 01/04/2017 a 30/09/2017), e por importe de 1.515 

euros máis IVE, un reparo suspensivo, fundamentado quizá no feito de que se trata dunha actuación 

contínua e así manifestada ao sinalar que non é un contrato menor por duración, resultaría del todo 

incoherente, cando o último contrato que se fixo para amparar estas actuacións (xa era) é un 

contrato menor con data de execución do 01/11/2016 a 31/03/2017 sobre o que non existe ningún 

tipo reparo>. 

 

Co obxecto de non inducir a erros, sinalar que, como se pode deducir, non estamos a falar 

da mesma prestación realizada dúas veces, estamos a falar por un lado de actuacións na base de 

datos WINGTRECA/WINGT que implican traballos de mantemento adaptativo correctivo segundo 

condicións estipuladas nos pregos aprobados, e por outra banda os traballos de mantemento 

realizados sobre a App de lectura de contadores. 

 

Motivación técnica da utilización de figuras propias dos procedementos de contratación 

menor para o caso da factura da App de lectura de contadores ao longo destes anos. 

 

Os avances tecnolóxicos (desenvolvemento de software libre) neste tipo de operativa 

determinan decantarse por solucións a curto prazo (actuacións de procedementos menores). Estes 

contratos permitirían adoptar solucións non só máis factibles e eficaces que terían un resultado 

práctico inminente debido á súa axilidade na tramitación, senón tamén evitar que debido ás 

características do obxecto (actividade cambiante e variable debido a rápidos avances en curtos 

espazos de tempo) ou unha falta de concreción ou unha imprevisión nun contrato de larga duración, 

ou simplemente unha modificación nas condicións da prestación (Baixa de Concellos, baixa de 

prestación), derive en obsolescencia, en ineficacia, en definitiva, nun coste de oportunidade, é dicir, 

o coste asumido por adoptar unha fórmula en vez doutra, todo elo, sen prexuízo da oferta e a 

demanda neste eido. 
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O feito de efectuar contratacións menores viña determinado técnicamente, a parte do 

sinalado nos parágrafos anteriores, polo feito de non quedar vinculado dun xeito permanente na 

contratación e coa posibilidade de atopar un software libre que permitira a súa substitución. Non 

obstante, os requirimentos de intervención determinan a inclusión no contrato global de 

mantemento que se volve a licitar polo procedemento negociado por razóns técnicas, o cal ven a 

ratificar que, en todo caso, non se vulnerarían no procedemento de licitación menor o trámite de 

concorrencia ao ser por necesidade sempre coa mesma empresa. 

 

Igualmente existe un motivo económico. Un contrato menor baseado nunha prestación de 

mantemento da App está perfectamente máis definido tanto técnica como por importes económicos 

que un mantemento global que inclúa outras prestacións, é dicir, o contrato de mantemento global 

cuxa vixencia correspondía aos anos anteriores a 2018 foi adxudicado nun importe aproximado de 

21.000 € con IVE, este contrato únicamente incluía mantemento adaptativo e correctivo da 

aplicación principal do Servizo, na actualidade o novo contrato, ademáis deste mantemento inclúe 

o mantemento da App e o mantemento dos procedementos electrónicos, todo elo por un importe 

global – sen desglose de conceptos- de 31.000 €/anualidade (por redondeo) con IVE, o cal pon de 

manifesto que aproximadamente 10.000 € se reparten entre o mantemento da App e os procesos 

electrónicos, que de non establecerse a porcentaxe descoñecemos o aspecto comparativo co que foi 

o contrato menor de mantemento da App cuxo importe eran 3.600 (IVE incluído/ anual), e que 

presumiblemente parece responder a un custe maior. 

 

Fundamentación legal do uso do contrato menor a xuízo do servizo de xestión tributaria, 

recadación e inspección. 

 

O informe de reparo con efectos suspensivos da Intervención provincial conclúe 

descartando a posibilidade de utilizar a figura do contrato menor como medio de satisfacer 

necesidades recorrentes, repetitivas e periódicas por ser superiores a un ano, ceñindo a utilización 

do mesmo, con carácter excepcional, para atender necesidades puntuais ou esporádicas, amparadas 

no artigo 28.9 da LCSP. 

 

O informe do reparo da Intervención Provincial, sinala que: <Segundo o artigo 217 do 

TRLCSP e 14 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte o reparo non esté de acordo con 
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éste, 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>. 

 

Na data da factura, este Servizo ao valorar esta situación, actuou sobre a base dun informe 

interno, o cal foi previo as instrucións emitidas pola Intervención provincial (18.04.2018) polo que 

non ten por obxecto polemizar xurídicamente coa Intervención Provincial, senón que simplemente 

se pon de manifesto a razón das actuacións por parte deste Servizo. 

 

O devandito informe considera que a tramitación deste procedemento respondía á 

normativa do contrato menor argumentado no seguinte: 

 

Nin no artigo 28.9 nin en ningún outro artigo da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

contratos do sector público (en adiante LCSP con entrada en vigor o 09.03.2018), aparece 

recoñecida expresa ou literalmente tal premisa (gastos periódicos e repetitivos por tempo superior a 

un ano). 

 

Se ben a Instrución 1/2019 da Oficina Independente de Regulación e Supervisión da 

Contratación (se ben esta actuación non se dera na data de tramitación desta factura, incorpórase en 

todo caso para os efectos oportunos dado que os trámites chegaron ao presente ano 2020) parece 

considerar esta situación, o certo é que, en relación a elo, non existe unha unanimidade nos 

pronunciamentos das distintas Xuntas consultivas de contratación, tanto en relación ao obxecto, 

procedemento e/ou período (véxase informes das Xuntas do Estado, Aragón, Madrid, Euskadi ou 

Galicia entre outras) nin tampouco unha determinación do carácter vinculante da Instrución nin o 

alcance á totalidade do sector público estatal, é dicir, CCAA e EELL (véxase entre outros o 

informe <HIPI000019/2019 Facultativo sobre el alcance respecto al ámbito subjetivo de aplicación 

de la instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la oficina independiente de regulación y supervisión 

de la contratación (Oriescon) en relación a la comunidad autónoma de Andalucía” e Castilla León 

fronte CCAA de Valencia). 

 

En relación aos contratos de servizos de prestación sucesiva, de entrada, o artigo 29.4 da 

LCSP establece que terán unha duración máxima de 5 anos. Ao abeiro de tal consideración, o 

informe da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa Catalana 14/2014 recolle que <la 
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suscripción de diversos contratos menores que podrían conformar el objeto de un único contrato no 

implicaría un supuesto de fraccionamiento irregular, si la misma adquisición mediante un único 

contrato también hubiera podido llevarse a cabo recurriendo a la suscripción de un contrato menor> 

dende estas liñas o valor estimado do contrato sucesivo, nesa duración máxima, podería utilizarse 

como elemento para establecer un ou outro tipo de procedemento contractual, e que de facer o 

cálculo para o caso concreto supón o seguinte; App adquirida no primeiro semestre de 2015, dende 

esa data ata agosto de 2018 pasaron aproximadamente 3 anos, os importes estarían no entorno de 

3.000 €/ano, 9.000 €/3 anos. 

 

Esta situación de frecuencia das necesidades (sinalemos que aínda que a lei limite a 5 anos 

a duración do contrato de servizos, evidentemente non limita a necesidade a satisfacer, que 

seguramente necesite prestarse por máis anos, exemplo contrato servizo de limpeza, contrato de 

servizo de mantemento, etc…) tamén a consideramos amparada en: 

 

Disposición Adicional 9ª da LCSP e informe da Xunta Consultiva de Contratación 

Administrativa 90/2018, en relación co artigo 25 da LCSP, cando inclúe publicacións <periódicas> 

e permite a contratación ano a ano como o contrato menor e con independencia do importe (agás 

para os SARA). 

 

Os artigos 63.4, 335.1 e 346.3 da LCSP admiten o binomio Anticipo de caixa fixa, gasto 

periódico e repetitivo (artigo 78 da Lei xeral orzamentaria) e o contrato menor. 

 

Sobre a argumentación anterior, distinguiríamos o seguinte: 

 

Factura mantemento da aplicación informática: 

 

Partimos dunha situación anterior: Contrato adxudicado por procedemento negociado por 

razóns técnicas finalizado en maio 2018, e unha situación posterior: contrato adxudicado por 

procedemento negociado por razóns técnicas formalizado agosto de 2018. O tempo intermedio de 

prestación cumpriría cos requisitos dos contratos menores, de xeito que non existe ningún outro 

contrato menor anterior co mesmo obxecto, nin supera o límite dos contratos menores. 
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Este Servizo considera que situacións como esta non deben ser regra xeral nin o ideal 

obviamente, tal e como sucede no presente caso, se trata dunha situación perfectamente factible na 

xestión cotiá. O centro xestor descoñece o prazo de formalización dun novo contrato e entre 

mentres non pode adoptar ningún outro procedemento maior, dado que, se un procedemento 

negociado por razóns técnicas se tramitou nun prazo de seis meses, sempre podería plantexarse 

para cada caso concreto cal é o prazo idóneo/aconsellable para iniciar todos os procedementos en 

xeral. 

 

Considera ademais esta Unidade que non separar estas tres actuacións implicaría 

plantexarse todo tipo de contratación, por exemplo: 

 

No ano 2020 licítase por procedemento aberto o contrato de servizos de (…) por un 

importe de 150.000 €. 

 

No ano 2021 licítase por procedemento aberto o mesmo contrato de servizos por importe 

de 150.000 €. 

 

Como anteriormente se recollía, vincular estas actuacións podería implicar anular os 

procedementos e determinar que o que procedería é un harmonizado por cuantía. 

 

Igualmente e como se sinala no informe de necesidade de data 15.03.19 <A elaboración de 

programas que substitúan e cumplan todas as condicións anteditas por parte da Deputación, 

representa unha inversión tal para a que non existe equivalencia de medios persoais e materiais 

segundo se veu comprobando ao longo de todos estes anos, descoñecéndose igualmente, a 

existencia dun software libre gratuíto compatible coa aplicación en funcionamento. 

 

Pola magnitude do anteriormente sinalado, e tendo en conta que o Servizo descoñecía as 

datas nas que podía adxudicarse e formalizarse o novo contrato, iniciar trámites para contratar 

durante este período ad interim (que resultou ser dous meses e medio) con nova base de datos e 

novo adxudicatario podería causar máis prexuízos que beneficios>, ademáis de ser unha actuación 

ilóxica ao estar xa tramitándose o novo contrato dende o primeiro bimestre do ano. A actuación, 

polo tanto, parece que obedece a unha necesidade puntual como sinala o artigo 28 da LCSP. 
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Factura App lectura de contadores. Cumpre cos requisitos sinalados nos fundamentos 

legais anteriores polo que podería incluirse na figura dos contratos menores. 

 

Situación posterior as facturas 

 

Como xa sinalamos, o Servizo entendeu, sobre a base das motivacións anteriores, que a 

tramitación deste tipo de contratos como procedemento menor estaba xustificado, non obstante, e 

con pleno respeto ás consideracións formuladas pola Intervención provincial, dende o momento en 

que se tivo constancia desta premisa, non só conversación telefónicas senón tamén como 

consecuencia da observancia doutros informes emitidos polo Servizo de Contratación e Fomento e 

a Intervención provincial, dende o Servizo iniciáronse, como xa se puxo de manifesto, varios 

trámites encamiñados á licitación polos procedementos distintos dos contratos menores. 

 

Conclusión 

 

Con base nas liñas anteriores quérese poñer de manifesto que existen determinadas 

actuacións que van máis encamiñados a perfilar un procedemento contractual áxil que a outro no 

que por importes mileuristas obrigan a iniciar a maquinaria de contratación <maior> (actuacións 

preparatorias, consignacións, informes preceptivos, intervención de varios servizos) e cuxo enfoque 

ou finalidade non é proporcional aos medios técnicos e humáns utilizados co resultado requerido, o 

cal choca frontalmente con outras actuacións normativas, esto é, licitar un contrato de servizos por 

importe 1.200 € anuais como gasto periódico e repetitivo durante 5 anos (total 6.000 €) como 

contratación maior, fronte a unha contratación menor dun informe como asistencia técnica de 

14.999 + IVE ou unha obra por 39.999 + IVE. 

 

Formulamos as presentes consideracións co gallo de manifestar as discrepancias fronte á 

nota de reparo, e sobre a base ademais das manifestacións e xustificacións xa incorporadas nos 

informes emitidos no seu momento en relación ás presentes facturas, considerándose, dito sea con 

todo o respeto, que neste caso é perfectamente viable a tramitación baixo a contratación menor, co 

cal lle serían aplicables todos os requisitos do dito trámite, e para o que si existe consignación 

orzamentaria, segundo o propio informe da Intervención provincial. 
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Consideracións 

 

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 existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das 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 

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 satisfación ou contraprestación recíproca, constando 

así 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. 

 

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

as prestacións, 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. 
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As dúas facturas relacionadas neste informe, son 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. 

 

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. 

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o carácter anual das prestacións e o 

carácter repetitivo das mesmas, as facturas non son susceptibles 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 á aprobación do gasto, á 

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 2018, e xustificados por analoxía ós requisitos 
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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: 

 

ACREDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO  

IMPORTE 

DA 

FACTURA 

Aytos. Soluciones 

Informáticas, 
S.L.U. 

FAV-18100 

3563 
30/09/2018 

Mantemento da aplicación informática Wingtreca / Wingt, 

do Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, 
dende o 15/05/2018 ata o 05/08/2018. 

5.080,29 € 

Aytos. Soluciones 

Informáticas, 

S.L.U. 

FAV-18100 
3570 

30/09/2018 

Mantemento da app de lectura de contadores, do Servizo de 

Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, dende o 

01/04/2018 ata o 05/08/2018. 

1.273,02 € 

TOTAL 6.353,31 € 

 

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 Aytos. Soluciones 

Informáticas, S.L.U., por un importe total de 6.353,31 €: 

 

Nº FAV-18100-3563 de data 30/09/2018, correspondente ó mantemento da aplicación 

informática Wingtreca/Wingt, do Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, dende o 

15/05/2018 ata o 05/08/2018, dun importe total de 5.080,29 €. 

 

Nº FAV-18100 3570 de data 30/09/2018, correspondente ó mantemento da App de lectura 

de contadores, do Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, dende o 01/04/2018 ata 

o 05/08/2018, dun importe total de 1.273,02 €. 
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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. 

 

Terceiro.- Recoñecemento da obriga e pago da factura correspondente a Cualtis, S.L.U. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 14/09/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

“(…) 

 

Trasladouse dende a Intervención Provincial a este Servizo, factura polo concepto e 

importe que de seguido se detalla: 

 

ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO 

IMPORTE CONCEPTO 
EXPTE GTM 

NÚMERO 
REXISTRO 

FACT. 

CUALTIS 
SLU 

70000 
14954 

24/01/2020 2020/FAC_01/001420 F/2020/366 726,00€ 

Especialidades técnicas: 
seguridade no traballo- CAM 

Trabada. Datas de realización dos 

traballos: diferentes datas entre o 
23/05 e o 11/12 de 2019 

 

Xunto coa factura consta: 

 

A propia factura, con dilixencia do Servizo de Prevención, de que os servizos foron 

prestados, precisando o “conforme” coa cantidade e o prezo, e conformada pola Deputada delegada 

da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo. 

 

Declaración responsable asinada en data 17/01/2020 polo representante de “Cualtis, SLU.”, 

en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispón da habilitación 
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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 de data 21/02/2020 explicitando as razóns polas que se incumpriu o 

procedemento administrativo, emitida pola Xefa do Servizo de Prevención. 

 

Solicitude de consiganción orzamentaria do Servizo de Prevención de data 11/03/2020. 

 

Informe da Intervención Xeral de existencia de crédito de 30/03/2020. 

 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento de data 17/07/2020. 

 

Informe da Intervención Xeral de 20/07/2020 sobre o Recoñecemento de obrigas do ano 

2019, con nota de reparo do artigo 216.2.c) do TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites 

esenciais. 

 

Informe do Servizo de Prevención de data 30/07/2020, describindo o motivo polo que se 

realizou a prestación do servizo de prevención (Especialidades técnicas: seguridade no traballo) no 

CAM de Trabada no que propón o levantamento do reparo. 

 

Resolución da Presidencia de data 11/09/2020, levantando o reparo de Intervención a dita 

factura, e os seus efectos suspensivos. 

 

Na proposta de decreto de data 04/09/2020 sobre discrepancias en relación co 

recoñecemento de obrigas do ano 2019 con notas de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, reflíctense 

os seguintes antecedentes: 

 

“(…) 

 

“Informe de intervención (de data 20/07/2020) 
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Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2019, con nota de reparo do artigo 216.2.c) do 

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais. 

 

O obxecto do presente informe refírese á factura da empresa Cualtis, SLU que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE MES SUBMINISTRO APLICACIÓN ADO 

70000 14954 GTM 
2020/FAC-

01/001420 

24/01/2020 726,00 

Especialidades técnicas: seguridade 

no traballo CAM Trabada. Datas de 

realización dos traballos diferentes 
datas entre o 23/05 e o 11/12/2019 

2210.2279955 92020/2141 

SUMA 726,00    

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do Servizo de Prevención e 

do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así como efectuada a 

comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada na contabilidade 

Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1.a) 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 de 726,00 €. 

 

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 
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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 216.2.c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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 

autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou liquidación da obriga, segundo os artigos 

184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD500/90 do 2 de abril, polo tanto incumprindo requisitos 

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

orzamento 2020, considerando requisitos ou tramites 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 e 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 e indelegable, deberá recaer no prazo de 15 días, sendo executiva. 
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Informase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo as 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 a 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 os reparos formulados.  

 

Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 20 de xullo de 

2020, sobre recoñecemento de obrigacións con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL. (de 

30/07/2020) 

 

En relación coa facturación seguinte: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE MES SUBMINISTRO APLICACIÓN ADO 

70000 14954 GTM 

2020/FAC 01/001420 
24/01/2020 726,00 

Especialidades técnicas: seguridade 

no traballo CAM Trabada. Datas de 

realización dos traballos diferentes 
datas entre o 23/05 e o 11/12/2019 

2210.2279955 92020/2141 

SUMA 726,00    

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 20 

de xullo de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros son os seguintes: 
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A Deputación Provincial de Lugo ten firmado un contrato coa mercantil Cualtis S.L.U. 

consistente na realización dos traballos en materia de prevención de riscos laborais para as 

especialidades de Seguridade no traballo e vixilancia da saúde, así como o necesario apoio ao 

Servizo de Prevención propio de Deputación Provincial de Lugo para o desenvolvemento das 

especialidades de Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicolosocioloxía Aplicada, co fin de dar 

cumprimento ao disposto no artigo 31.3 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de 

Riscos Laborais. 

 

Adicionalmente, o 31 de xullo de 20198 aprobouse a extinción da Fundación TIC, 

asumindo a Deputación de Lugo as súas competencias, actividades, servizos e subrogando ao seu 

persoal a través da creación dun novo Servizo de Audiovisuais, aprobando o 1 de xaneiro de 2019 

un regulamento de funcionamento do novo servizo, que agora pasa a estar xestionado directamente 

pola Deputación, ademais tivo lugar a apertura de novos centros de atención a persoas maiores da 

provincia, tamén xestionados pola Deputación Provincial de Lugo. 

 

Por todo o anterior, os traballadores da Fundación TIC, agora empregados do Centro de 

Estudos Audiovisuais da Deputación de Lugo, e os traballadores dos novos centros de atención a 

persoas maiores están tamén xestionados pola Deputación en materia de Prevención de Riscos 

laborais, polo que o 30 de decembro de 2019 asinouse a modificación do correspondente contrato 

co fin de ser adheridos tanto o persoal como os centros ao contrato de prestación do Servizo de 

Prevención Alleo firmado coa mercantil Cualtis, S.L.U. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 726,00 € (IVE incluído) 

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada non procede a existencia de 

garantía. 

 

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

2020, informa de 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. 

 

En base ao exposto proponse: 
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O levantamento do reparo valorado pola Intervención Provincial en data 20 de xullo de 

2020 e o aboamento da factura nº 70000 14954.  

 

Consideracións 

 

No citado informe deste Servizo de data 17/07/2020 exponse que analizados os arquivos 

existentes, non existe contrato en vigor no momento de realización das prestacións no CAM de 

Trabada. Con data 30/12/2019 asínase modificación do contrato administrativo referente á 

prestación do servizo de prevención alleo (en adiante SPA) para dar cumprimento ao disposto no 

artigo 31.3 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais aos traballadores 

dos centros de atención a persoas maiores (residencias de Pol, Trabada e Ribadeo) e os antigos 

traballadores da fundación TIC, agora empregados do Servizo de audiovisuais da Deputación 

provincial de Lugo. Polo tanto, non se incorpora ao contrato a prestación do servizo de prevención 

no Centro de atención a persoas maiores de Trabada ata o 30 de decembro de 2019, data posterior á 

prestación dos servizos obxecto da factura de referencia. 

 

De modo que dirimido o reparo, o recoñecemento da obriga facturada 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 

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 satisfación ou contraprestación recíproca, constando 

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

 

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

as prestacións na 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 contrato do 

Servizo de Prevención Alleo. 

 

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. 

 

A devandita atribución competencial, prodúcese considerando o carácter anual das 

prestacións e o carácter repetitivo das mesmas, as facturas non son susceptibles de tramitarse como 

contrato menor, unido a que as prestacións que reflicten se corresponden cun contrato naquela 

época en fase de modificación, 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 
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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 consignación orzamentaria axeitada e suficiente consonte co informe de intervención 

invocado, para facer fronte ao gasto proposto, tratándose de gastos realizados no exercicio 

orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía os requisitos fixados na Base 20 das BEO de 

aplicación, poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións 

executadas propias dun contrato administrativo de servizos, o recoñecemento da obriga e o 

pagamento da seguinte factura en virtude do principio de enriquecimento inxusto: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE MES SUBMINISTRO APLICACIÓN ADO 

70000 14954 GTM 
2020/FAC-01/001420 

24/01/2020 726,00 

Especialidades técnicas: seguridade 

no traballo CAM Trabada. Datas de 
realización dos traballos diferentes 

datas entre o 23/05 e o 11/12/2019 

2210.2279955 92020/2141 

SUMA 726,00    

 

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 

(Servizo de Prevención Alleo), recoñecer a obriga e o pagamento da seguinte factura: 
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ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 
DATA DA 
FACTURA 

IMPORTE CONCEPTO 

CUALTIS SLU 70000 14954 24/01/2020 726,00€ 

Especialidades técnicas: seguridade no traballo- CAM Trabada. 

Datas de realización dos traballos: diferentes datas entre o 23/05 e o 

11/12 de 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. 

 

8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CORRECCIÓN DE 

ERROS EN FACTURAS APROBADAS NAS XUNTAS DE GOBERNO DE 4 E 11 DE 

SETEMBRO DE 2020. 

 

Primeiro.- Corrección de erro en relación co acordo da Xunta de Goberno do 

11/09/2020, referente a facturas emitidas por Fulgencio Casás Lombao. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 15/09/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, no 

que se recolle o seguinte:  

 

“Por acordo da Xunta de Goberno, reunida en sesión ordinaria en data 11/09/2020, 

acordouse aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de subministros, 

recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Fulgencio Casás Lombao: 

 

Nº DE 
FACTURA 

DATA DE 
EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA  Nº 

Q/0000674 31/10/2019 08/11/2019 2019RPE024635 
Subministración de alimentación 

complementaria e mantemento das instalacións 

de Granxa Gayoso Castro 
3.499,28 € 

Q/0000749 30/11/2019 17/12/2019 2019RPE027788 
Subministración de alimentación 

complementaria e mantemento das instalacións 

de Granxa Gayoso Castro 
153,95 € 

Q/0000820 31/12/2019 07/01/2020 2020RPE000172 
Subministración de alimentación 

complementaria e mantemento das instalacións 
de Granxa Gayoso Castro 

437,85 € 

TOTAL 4.091,08 € 

 



 

79 
 

Nembargantes, detectouse o seguinte erro na Proposta da Presidencia, de data 11/09/2020: 

 

Onde dí: 

 

“(…). 

 

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 Serviplustotal S.L., por un 

importe total de 4.091,08€.  

 

ACREEDOR Nº FACTURA FECHA IMPORTE CONCEPTO 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000674 31/10/2019 3.499,28€ 
Subministración de alimentación complementaria e mantemento 

das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000749 30/11/2019 153,95€ 
Subministración de alimentación complementaria e mantemento 

das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000820 31/12/2019 437,85€ 
Subministración de alimentación complementaria e mantemento 

das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

  SUMA  4.091,08€  

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora.” 

 

Debería dicir: 

 

“(…). 

 

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

 

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

subministros, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Fulgencio 

Casás Lombao, por un importe total de 4.091,08€.  

 

ACREEDOR Nº FACTURA FECHA IMPORTE CONCEPTO 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000674 31/10/2019 3.499,28€ 
Subministración de alimentación complementaria e mantemento 

das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000749 30/11/2019 153,95€ 
Subministración de alimentación complementaria e mantemento 

das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000820 31/12/2019 437,85€ 
Subministración de alimentación complementaria e mantemento 

das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

  SUMA  4.091,08€  
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2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora.” 

 

Polo anteriormente exposto, e tendo en conta o estipulado no artigo 109.2 da Lei 39/2015, 

do 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 

procedería a rectificación do mencionado erro, por parte da Xunta de Goberno.” 

 

Conclusión 

 

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

 

Rectificar o erro detectado no Acordo de Xunta de Goberno do 11 de setembro de 2020, 

relativo a aprobación do gasto da subministración de alimentación complementaria e mantemento 

das instalacións da Granxa Gayoso Castro realizados por Fulgencio Casás Lombao, de tal xeito 

que: 

 

Onde dí: 

 

“(…). 

 

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 Serviplustotal S.L., por un 

importe total de 4.091,08€.  

 

ACREEDOR Nº FACTURA FECHA IMPORTE CONCEPTO 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000674 31/10/2019 3.499,28€ 
Subministración de alimentación complementaria e 

mantemento das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000749 30/11/2019 153,95€ 
Subministración de alimentación complementaria e 

mantemento das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000820 31/12/2019 437,85€ 
Subministración de alimentación complementaria e 

mantemento das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

  SUMA  4.091,08€  

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora.” 
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Debería dicir: 

 

“(…). 

 

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

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

subministros, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Fulgencio 

Casás Lombao, por un importe total de 4.091,08€.  

 

ACREEDOR Nº FACTURA FECHA IMPORTE CONCEPTO 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000674 31/10/2019 3.499,28€ 
Subministración de alimentación complementaria e 

mantemento das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000749 30/11/2019 153,95€ 
Subministración de alimentación complementaria e 

mantemento das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

Fulgencio Casás Lombao Q/0000820 31/12/2019 437,85€ 
Subministración de alimentación complementaria e 

mantemento das instalacións de Granxa Gayoso Castro 

  SUMA  4.091,08€  

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Corrección de erro en relación co acordo da Xunta de Goberno do 

04/09/2020, referente a facturas emitidas por Gasóleos Fortaleza S.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 15/09/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

“(…) 
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Por acordo da Xunta de Goberno, reunida en sesión ordinaria en data 04/09/2020, 

acordouse aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de subministros, 

recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Gasóleos Fortaleza, S.L.: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

2020/20000070 16/01/20 2.025,00 Gasóleo C para o Arquivo 9200.22103 92020/1873 

2020/F2000004 16/01/20 5,518,50 
Gasóleo C para o Museo 

Provincial 
3330.22103 92020/1874 

TOTAL  7.543,50    

 

Nembargantes, detectouse o seguinte erro na Proposta da Presidencia, de data 31/08/2020: 

 

Onde dí: 

 

“(…). 

 

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

subministros e recoñecer as obrigas por un importe total de 7.543,00 €, das seguintes facturas 

emitidas por Gasóleos Fortaleza, S.L.: 

 

Nº 2020/20000070, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1347, subministración 

Gasóleo C para o Arquivo por un importe total de 2.025,00€. 

 

Nº 2020/F2000004, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1351, subministración 

Gasóleo C para o Museo Provincial por un importe total de 5.518,50€. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora. 

 

Debería dicir: 

 

“(…). 
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1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministros e recoñecer as obrigas e o pagamento por un importe total de 7.543,00 €, das 

seguintes facturas emitidas por Gasóleos Fortaleza, S.L.: 

 

Nº 2020/20000070, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1347, subministración 

Gasóleo C para o Arquivo por un importe total de 2.025,00€. 

 

Nº 2020/F2000004, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1351, subministración 

Gasóleo C para o Museo Provincial por un importe total de 5.518,50€. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora. 

 

Polo anteriormente exposto, e tendo en conta o estipulado no artigo 109.2 da Lei 39/2015, 

do 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 

procedería a rectificación do mencionado erro, por parte da Xunta de Goberno.” 

 

Conclusión 

 

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

 

Rectificar o erro detectado no Acordo de Xunta de Goberno do 04 de setembro de 2020, 

relativo a aprobación do gasto de subministracións de gasóleo C para o Arquivo e o Museo 

Provincial realizados por Gasóleos Fortaleza, S.L., de tal xeito que: 

  

Onde dí: 

 

“(…). 

 

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

subministros e recoñecer as obrigas por un importe total de 7.543,00 €, das seguintes facturas 

emitidas por Gasóleos Fortaleza, S.L.: 
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Nº 2020/20000070, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1347, subministración 

Gasóleo C para o Arquivo por un importe total de 2.025,00€. 

 

Nº 2020/F2000004, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1351, subministración 

Gasóleo C para o Museo Provincial por un importe total de 5.518,50€. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora. 

 

Debería dicir: 

 

“(…). 

 

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

subministros e recoñecer as obrigas e o pagamento por un importe total de 7.543,00 €, das 

seguintes facturas emitidas por Gasóleos Fortaleza, S.L.: 

 

Nº 2020/20000070, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1347, subministración 

Gasóleo C para o Arquivo por un importe total de 2.025,00€. 

 

Nº 2020/F2000004, co número de expediente GTM 2020/FAC_01/1351, subministración 

Gasóleo C para o Museo Provincial por un importe total de 5.518,50€. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

TRABALLO. 

 

Primeiro.- Plan de seguridade e saúde para a obra de sinalización do patrimonio cultural 

da Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. 
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Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Medio Ambiente do seguinte 

teor: 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

2º.‐Comunicar esta aprobación aos directores técnicos e contratistas, para o seu 

cumprimento durante a execución das obras. 

 

Obra da que se aproba o Plan de Seguridade e Saúde: 

 

Obra: Sinalización do patrimonio cultural da Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses e 

Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. 

 

Contratista: Timbergal SL” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Plan de seguridade e saúde para a obra de rehabilitación de firme mediante 

riegos con gravilla na LU-P-4009 en Palas de Rei. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o plan de Seguridade e Saúde da obra que se indica, presentado polo contratista 

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

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

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

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

 

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

 

2º.‐Comunicar esta aprobación aos directores técnicos e contratistas, para o seu 

cumprimento durante a execución das obras. 

 

Obra da que se aproba o Plan de Seguridade e Saúde: 

 

Obra: Rehabilitación superficial de firme mediante riegos con gravilla LU-P-4009 “Ribeira 

(LU-P-4004)- Vilaseñor- A Rampla de Covelo (N-547)” P.K. 0+000 al 5+287. PALAS DE REI. 

 

Contratista: Construcciones Leonardo Miguélez, S.L.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS AXUDAS, LISTAXE 

DE BENEFICIARIOS E EXCLUÍDOS DA MEDIDA 8.2.3.3 “TU EMPLEO SOCIAL EN EL 

RURAL” E DA MEDIDA 8.2.4.2 “GENTE JÓVEN EN EL RURAL” DENTRO DO 

PROGRAMA PRENDE! BOTA RAÍCES NO RURAL. 

 

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

Social do seguinte teor: 

 

“Tendo en conta que con data 26 de xuño de 2020 aprobase en Xunta de Goberno a 

convocatoria e bases das medidas de fomento de emprego por conta allea 8.2.4.2 “Gente Joven en 
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el Rural”, e as medidas de fomento do emprego por conta propia medida 8.2.3.3 “ Tu Empleo 

Social en el Rural” e axudas ao emprendemento colectivo no marco da economía social medida 

8.2.3.4 “Tu Empleo en el Rural”, dentro do Programa Prende! Bota Raíces no Rural. Ditas bases 

publícanse con data 30 de xuño de 2020 no BOP número 148. 

 

Considerando que segundo se recollen nas bases anteriormente mencionadas, 

concretamente no seu artigo 1, os obxectivos de cada unha das medidas agrúpanse do seguinte 

xeito: 

 

“(…) 

 

Fomento da empregabilidade 

 

Recollido na Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” a través da que se persegue 

contribuír a mellora da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión 

de 30 bolsas de axudas económicas a persoas físicas ou xurídicas, afincados nos concellos 

relacionados no Anexo I, para a contratación por conta allea, financiando os custos salariais do 

50% do SMI vixente durante 12 meses para a contratación dun mozo inscrito no sistema de 

garantía xuvenil. 

 

(…) 

 

Fomento da cultura emprendedora 

 

Recolle a Medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” e a Medida 8.2.3.4 “ Tu Empleo 

en el Rural” aumentar o emprendemento das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos 

sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través de 4 bolsas ( 2 

para cada medida) de axudas económicas para a alta da actividade económica segundo algunha das 

modalidades previstas e que se atopen situadas nalgún dos concellos relacionados no Anexo I. Dúas 

bolsas de axudas por cada medida, sendo a contía o 75% do SMI vixente durante 12 meses. 

 

(…)” 
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Atendendo ó artigo 4 das bases, a contía máxima de subvención que poderían recibir cada 

un dos beneficiarios/as segundo as diferentes medidas serían: 

 

Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural”, 5.700,00 € no caso de manter a contratación do 

traballador asignado durante 12 meses. 

 

Medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” e Medida 8.2.3.4 “Tu Empleo en el Rural”, 

8.550,00 €, no caso de manter o alta, tanto no réxime de autónomos ou coma socio traballador 

(segundo cada medida e actividade económica) durante 12 meses.  

 

Tendo en conta que para poder optar a ser beneficiario deste programa, tal e como ser 

recolle no artigo 3 das bases, é necesario cumprir cos seguintes requisitos: 

 

Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural”, persoas físicas ou xurídicas:  

 

Cuxos centros de traballo se atope nalgún concello dos recollidos no Anexo I. 

 

Desenvolvan unha actividade relacionada coa hostalaría e o turismo, a enerxía e a auga, a 

agricultura e a gandería ou o medio ambiente 

 

Que non estean incursos en ningunha das prohibicións para obter a condición de 

beneficiario/a recollidas nos 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral de subvencións 

en concordancia coa Lei 9/2007 de xuño, de subvencións de Galicia. 

 

Medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” e Medida 8.2.3.4 “ Tu Empleo en el 

Rural”: 

 

Estar inscritos no sistema de garantía xuvenil. 

 

Residir nalgún concello dos indicados no Anexo I, como mínimo dende a posta en marcha 

da actividade ou dende o inicio da obra ou similar (no caso de imputar meses previos) tal e como se 
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prevé no artigo catro das bases que regulan o procedemento, ou residir onde exerzan a súa 

actividade laboral sempre que este incluída nalgún dos concellos relacionados no Anexo I . 

 

Que non estean incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de 

beneficiario/a recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral de 

subvencións en concordancia coa Lei 9/2007 de xuño, de subvencións de Galicia. 

 

Considerando que segundo se recolle no artigo 6 das bases que rexen esta subvención, no 

momento da tramitación da solicitude, os interesados deben achegar, no prazo de 2 meses dende o 

día seguinte á publicación no BOP da convocatoria, previa publicación na Base de Datos Nacional 

de Subvencións ou ata o fin do crédito dispoñible. (Publicación na Base de Datos Nacional 

prodúcese con data 2 de xullo de 2020, no BOP número 150.) 

 

“(…) 

 

Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” Prende! Bota Raíces 

 

Solicitude de adhesión (Modelo de Solicitude) da Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el 

Rural”, asinada. 

 

CIF ou DNI. 

 

Estatutos para o caso de ser persoa xurídica ou Alta no Censo de Empresarios, Profesionais 

e Retenedores para o caso de que o solicitante sexa persoa física (Modelo 036 ou 037). 

 

Anexo II – Declaración responsable asinada. 

 

Anexo III – Declaración doutras axudas de mínimis percibidas. 

 

Certificacións de estar ao corrente das obrigacións tributarias (Axencia Estatal e 

Autonómica), Seguridade Social e Deputación de Lugo, só no caso de non autorizar a súa 

comprobación pola Deputación Provincial de Lugo. 
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6.2.2. Medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” e Medida 8.2.3.4 “ Tu Empleo en el 

Rural” 

 

Solicitude de adhesión (Modelo de solicitude) a medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el 

Rural” ou da medida 8.2.3.4 “Tu Empleo en el Rural” asinada. 

 

DNI 

 

Xustificante de inscrición no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil , ou autorización para 

comprobación do mesma. 

 

Plan de empresa do proxecto incluíndo un plan financeiro. 

 

Anexo II – Declaración responsable asinada. 

 

Anexo III – Declaración doutras axudas de mínimis percibidas. 

 

Certificacións de estar ao corrente das obrigacións tributarias (Axencia Estatal e 

Autonómica), Seguridade Social e Deputación de Lugo, só no caso de non autorizar a súa 

comprobación a Deputación Provincial de Lugo. 

 

(…)” 

 

Tendo en conta que en relación o procedemento de Selección dos beneficiarios, e de acordo 

o artigo 7 das bases, e un procedemento de concorrencia non competitiva, sen que se produza a 

comparación de solicitudes, onde o órgano instrutor dos expedientes será o Deputado da Área de 

Promoción Económica e Social, sendo avaliados e informados por unha comisión de valoración 

composta por tres empregado públicos da Deputación de Lugo, (nomeados por resolución de 

presidencia ) respectando en todo caso para o seu funcionamento o establecido no artigo 15 e 

seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro do Réxime Xurídico do Sector Público, tendo en conta 

que si o orzamento non e suficiente para conceder todas as axudas aplicarase como criterio de 
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prioridade a data de presentación , para o caso de coincidencia na data de presentación será a hora a 

que determine a prelación dos beneficiarios. 

 

Respetando o procedemento do artigo 7 , requíreselle as entidades nun prazo de 10 dias 

hábiles para completar a documentación .Todas as entidade presentan emenda ó requirimento antes 

da finalización do prazo fixado, sendo incluídas na listaxe de interesados beneficiarios da 

subvención xunto co resto de solicitudes que presentaron completa a documentación, atopando as 

seguintes incidencias: 

 

Dentro da Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” 

 

A entidade CM Stores & Innovative Business SLU, presenta desestimento con data 31 de 

xullo de 2020.  

 

As entidades Vidal Rey S.C., e José Antonio Ferreiro Palacio, presentan a documentación 

antes da apertura do prazo de solicitude, quedando estas excluídas .Posteriormente ambas presentan 

nova solicitude dentro do prazo regulamentario, considerándose estas válidas.  

 

Dentro da Medida 8.2.3.3 “ Tu Empleo Social en el Rural” 

 

A entidade CIJA, presenta desestimiento con data 24 de xullo de 2020. 

 

Don David Otero Fernández, non cumpre cun dos requisitos esixidos no artigo 6 das bases 

ó non ser beneficiario do Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil polo que queda excluído. 

 

A Medida 8.2.3.4 “Tu Empleo en el Rural” non contou con solicitudes de interesados nesta 

primeira listaxe de beneficiarios.  

 

Considerando o establecido no artigo 9 das bases o acordo de aprobación efectuarase pola 

Xunta de Goberno e referirase a todas aquelas solicitudes comprendidas entre o inicio do prazo e o 

mes completo anterior , polo que as aprobación poderán ser sucesivas ata esgotar o crédito. 
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Comprobada a documentación e o cumprimento dos requisitos do Programa, das 

solicitudes presentadas das Medidas 8.2.4.2, 8.2.3.3 e 8.2.3.4 dentro do Programa Prende! Bota 

Raíces no Rural, respectivamente, con data 19 de agosto de 2020, reúnese a Comisión de 

Valoración emitindo informe propoñendo as listaxes definitivas dos expediente completos a través 

da acta que se acompaña a este informe, supeditada, en todo caso, á existencia de crédito e o 

cumprimento dos requisitos. 

 

Por todo elo, proponse a Xunta de Goberno: 

 

1º.- Aprobar a proposta , nos termos efectuadas pola comisión de Valoración na reunión do 

19 de agosto de 2020 e 14 de setembro de 2020 (Achéganse listaxes) 

 

2º.- Aprobar a listaxe de beneficiarios da medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” 

xunto co importe máximo de subvención que entregaron a documentación en tempo e prazo 

segundo o establecido .Ditos expedientes reúnen tódolos requisitos e adecúanse ás bases para a 

concesión da subvención en réxime de concorrencia non competitiva, constando nos mesmos 

declaración responsable, de non estar incurso nas prohibicións para obter as condicións de 

beneficiario, sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de 

Subvencións. 

 

3º.- Aprobar a listaxe de beneficiarios da medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” dentro 

do programa Prende ! Bota Raíces no Rural, xunto co importe máximo de subvención. Ditos 

expedientes reúnen tódolos requisitos e adecúanse ás bases para a concesión da subvención en 

réxime de concorrencia non competitiva, constando nos mesmos declaración responsable, de non 

estar incurso nas prohibicións para obter as condicións de beneficiario, sinaladas nos apartados 2 e 

3 do artigo 13 da lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións 

 

4º.- Aprobar a aceptación da listaxe de desestimentos. 

 

5º.- Aprobar a listaxe de solicitantes excluídos motivada. 

 

6º.- Aprobar o importe total ascende a 88.350,00€, durante as anualidades 2019 e 2020. 
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MEDIDA Total 

Medida 8.2.4.2 “GENTE JOVEN EN EL RURAL 79.800€ 

Medida 8.2.3.3 “TU EMPLEO SOCIAL EN EL RURAL 8.550€ 

TOTAL 88.350,00€ 

 

Listaxes de beneficiarios e importe de subvención, listaxe de excluídos e desistimentos da 

medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” e da medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” 

dentro do programa prende! bota raíces no rural. 

 

Listaxe de Beneficiarios da Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” Prende! Bota Raíces 

 

REXISTRO EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCELLO PERFIL SUBVENCIÓN 

03/07/2020 

0:26:15 
2020/PES_03/008728 VIDAL REY S.C. A PASTORIZA Peón Ganadeiro 5.700,00 € 

03/07/2020 

0:41:58 
2020/PES_03/008729 NIMO S.A.T. N. 1005 XUGA A PASTORIZA 

Peón Agricola - 

Ganadeiro 
5.700,00 € 

03/07/2020 

10:02:43 
2020/PCA_01/000002 

JOSE ANTONIO FERREIRO 

PALACIO 
O CORGO Peón Ganadeiro 5.700,00 € 

03/07/2020 

10:32:43 
2020/PCA_01/000004 GRANJAS MOSTEIRO SL PALAS DE REI Oficial Ganadeiro 5.700,00 € 

03/07/2020 

13:39:48 
2020/PCA_01/000005 FELIX S.C. GUNTIN Peón Ganadeiro 5.700,00 € 

03/07/2020 

14:49:23 
2020/PCA_01/000007 LEBASTE S.C. O INCIO 

Ciclo Formativo en 

Marketing e 

Publicidade 

5.700,00 € 

07/07/2020 

12:17:16 
2020/PCA_01/000009 CARRONZA S.L.U. BARALLA 

Traballador 

Serradoiro e Traballos 

Forestais 

5.700,00 € 

14/07/2020 

13:37:32 
2020/PCA_01/000010 TREILAN SC O PARAMO Peón Agrario 5.700,00 € 

22/07/2020 

11:18:41 
2020/PCA_01/000012 

MARIA ANGELES RIOS 

OURO 
MONTERROSO Camareiro 5.700,00 € 

27/07/2020 

13:13:05 
2020/PCA_01/000013 RESTAURANTE RIO LEA 

CASTRO RIBERAS DE 

LEA 
Axudante Camareiro 5.700,00 € 

03/07/2020 

14:55:59 
2020/PCA_01/000008 GANADERIA DA BOUZA SC A PASTORIZA Peón Ganadeiro 5.700,00 € 

22/07/2020 

9:46:01 
2020/PCA_01/000011 O BALAO S.A.T. XUGA 1027 O CORGO Peón Ganadeiro 5.700,00 € 

30/07/2020 

12:45:42 
2020/PES_03/010412 

JOSE LUIS RIGUEIRO 

FERNANDEZ 
O CORGO Axudante Camareiro 5.700,00 € 

31/07/2020 

14:57:43 
2020/PCA_01/000014 MARTA MARCOS PAEZ FOLGOSO DO COUREL Camareiro 5.700,00 € 

TOTAL 79.800,00 € 

 

Listaxe Beneficiario da Medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” 

 

REXISTRO EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCELLO SUBVENCIÓN 

24/07/2020 11:41:12 2020/PCP_01/000003 YOEL REGUEIRA QUINTEIRO ANTAS DE ULLA 8.550€ 

 

Listaxe Desestimento da Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” Prende! Bota Raíces 

 

REXISTRO EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCELLO MOTIVO 

03/07/2020 

10:30:44 
2020/PCA_01/000003 

CM STORES & INNOVATIVE 

BUSINESS SLU 
TABOADA 

Desestimento Voluntario: 

31/07/2020 
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Listaxe Desestimento da Medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el Rural” 

 

REXISTRO EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCELLO MOTIVO 

23/07/2020 

11:44:55 
2020/PCP_01/000001 CIJA S.C. ANTAS DE ULLA 

Desestimento 

Voluntario:24/07/2020 

 

Listaxe de Excluídos da Medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” Prende! Bota Raíces 

 

REXISTRO EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCELLO MOTIVO 

01/07/2020 12:09:46 2020/PCA_01/000001 
JOSÉ ANTONIO FERREIRO 

PALACIO 
O CORGO Solicitude fora de prazo 

01/07/2020 20:47:05 2020/PES_03/008614 VIDAL REY S.C A PASTORIZA Solicitude fora de prazo 

 

Listaxe Excluídos da Medida 8.2.3.3 “Tu Empleo Social en el rural” 

 

REXISTRO EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCELLO MOTIVO 

23/07/2020 13:22:38 2020/PCP_01/000002 
OTERO FERNÁNDEZ, 

DAVID 
A FONSAGRADA 

Non cumpre co requisito de estar 

Inscrito no Ficheiro Nacional de 

Garantía Xuvenil. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

11.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONCESIÓN DOS 

PREMIOS “LUGO CAMBIA AO TURISMO LUCENSE” E “…E PARA COMER, LUGO Á 

GASTRONOMÍA LUCENSE” NA ANUALIDADE 2020. 

 

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

do Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Visto o acordo da Xunta de Goberno de data 3 de xullo de 2020 relativo á aprobación do 

gasto, da convocatoria e das bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, dos premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E, para comer, Lugo á 

gastronomía lucense” para a anualidade 2020. 
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Vista a publicación no Boletín Oficial da Provincia con data 7 de xullo de 2020, das bases 

reguladoras dos premios, abríndose un prazo de 45 días naturais a contar dende o día seguinte á 

publicación para a presentación de candidaturas. 

 

Vista a acta do Consello Provincial de Turismo, reunido en sesión extraordinaria con data 

10 de setembro de 2020, co fin de proceder ao estudo, análise e valoración das candidaturas 

presentadas. 

 

Visto o informe do Servizo de Turismo que acompaña a este expediente. 

 

A Deputada- Delegada que subscribe propón: 

 

1º.- Que pola Xunta de Goberno se aprobe, se procede, a concesión dos premios “Lugo 

Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer, Lugo á gastronomía lucense” para a anualidade 

2020 aos seguintes candidatos: 

 

2º.- Premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense”: 

 

Concello do Vicedo. 

 

Asociación de desenvolvemento rural Serra do Caurel. 

 

Fundación Uxío Novoneyra. 

 

3º.- Premios “…E para comer, Lugo á gastronomía lucese”: 

 

Alberto García Oliveiro (aplicación e web Xantarda, onde queres ir comer hoxe?) 

 

Adrelo S.L. (restaurante Cantábrico da Fonsagrada). 

 

4º.- Que se proceda á publicación do citado acordo no Boletín Oficial da Provincia.” 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

12.- PROPOSTA DE DECLARACIÓN DA PERDA DO DEREITO AO 

COBRAMENTO TOTAL DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS 

DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS NA ANUALIDADE 2019. 

 

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

e Memoria Histórica, do seguinte teor: 

 

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

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

 

1º.- Declarar a perda do dereito ao cobramento total das subvencións concedidas mediante 

acordo da Xunta de Goberno desta Excma. Deputación Provincial, de data 27 de setembro de 2019, 

polo cal resólvese o concurso de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da 

provincia de Lugo para a realización de actividades deportivas na anualidade 2019, convocado, 

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

febreiro de 2019, das asociacións que se detallan na táboa, polos importes sinalados. 

 

Categoría Nome entidade Nome actividade Subvención 

Actividade competitiva federada 2019 Qatar Fútbol Sala Fútbol 654,00 euros 

Actividade competitiva federada 2019 
Agrupación Veteranos de 

Paradela 
Fútbol 938,00 euros 

 

2º.- Notificar este acordo ao beneficiario, facéndolle saber que pon fin á vía administrativa, 

e de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e no 46 da 

Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa, fronte ao que 

se poderá interpoñer con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou 

o acto no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte a recepción da presente notificación, ou ben 
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recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, dentro 

do prazo de dous meses contados desde o día seguinte a recepción da presente notificación, sen 

prexuízo de calquera outro recurso ou acción que estime procedente.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

13.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE RENUNCIA 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; logo de ver a renuncia presentada polo beneficiario que se 

indica a continuación, así como o informe do Servizo de Deportes, e a proposta do Deputado 

Delegado da Área de Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria Histórica, a Xunta de Goberno, por 

unanimidade dos asistentes, acorda: 

 

Aceptar a renuncia presentada polo beneficiario que a continuación se relaciona polo 

importe que así mesmo se indica: 

 

Categoría Nome Entidade Nome actividade Subvención 

Organización de eventos 2019 Club Kayak Foz Regata Copa Deputación 1.045,00 € 
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14.- COMPARECENCIA NO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NÚMERO 129/2020-L. 

 

Logo de ver o escrito remitido polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Lugo, 

polo que, entre outros extremos, se reclama a esta Entidade, entre outros, o expediente 

administrativo do recurso nº 129/2020-L interposto por Don José Francisco López Neira fronte á 

desestimación presunta mediante silencio administrativo do recurso de reposición interposto o 28 

de novembro de 2019 fronte o acordo da Xunta de Goberno desta Deputación de Lugo de data 18 

de outubro de 2020 sobre a “reversión expropiación”, a Xunta de Goberno por unanimidade dos 

asistentes acorda:  

 

1º.- A comparecencia desta Entidade no recurso Contencioso Administrativo referenciado. 

 

2º.- A remisión do expediente ao Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Lugo, 

pola Unidade Administrativa encargada da súa elaboración. 

 

3º.- O emprazamento de todos os que aparezan como interesados no procedemento, 

incluído a compañía aseguradora se fora preciso. 

 

15.- COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO ABREVIADO 134/2020. 

 

Logo de ver o oficio remitido polo Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº 2 de Vilalba 

relativo ao procedemento de dilixencias previas no procedemento abreviado 134/2020, polo que, 

entre outros extremos, se fai ofrecemento de accións a esta entidade como titular da estrada LU-P-

6502 (Vilalba- Chavín) en relación cos danos ocasionados na barreira de seguridade semirríxida á 

altura do P.K. 05,950 do termo municipal de Vilalba, a Xunta de Goberno por unanimidade dos 

asistentes acorda:  

 

1º.- A comparecencia desta Entidade no procedemento referenciado como parte 

prexudicada. 
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2º.- Que polos servizos que correspondan se faga a correspondente valoración de danos, tal 

e como requiere o Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº 2 de Vilalba.  

 

16.- CONTA DA RESOLUCIÓN DE 14 DE SETEMBRO SOBRE AVOCACIÓN 

DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE EN RELACIÓN COA APROBACIÓN DAS 

BASES E OS ANEXOS QUE ESTABLECEN AS CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN 

DOS E DAS ARTESÁS DA MOSTRA ARTESANFROILÁN 2020. 

 

Dáse conta do decreto de data 14 de setembro de 2020 no que se avoca a competencia na 

Presidencia e se aproban as bases e os anexos para establecer as condicións de participación dos e 

das artesáns da mostra ARTESANFROILÁN 2020, o gasto estimado de 32.100,00 euros para a súa 

celebración, o acceso de balde a todos os artesáns seleccionados así como a publicación das bases e 

os modelos de solicitude no Boletín Oficial da Provincia. A Xunta de Goberno queda enterada. 

 

17.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Dase conta da sentenza nº 41/2020 de 10 de marzo, ditada polo Xulgado do Contencioso 

Administrativo nº 1 de Lugo, no Procedemento Abreviado nº 303/2019, seguido a instancia de Dª 

Laura Villamarín Rivas, Dª María Trinidad López López, Dª María Inés Álvarez López, D. 

Francisco Javier Gandoy Burgo, Dª María Rosa Ramudo Rego, Dª María Esther Regueiral Pérez, 

Dª Isabel Souto Capón, Dª María José Díaz Irimia, Dª Carolina Vila Pérez, Dª Antonia Gómez 

Senra, Dª María Luz Leirado Puga, Dª María Pilar Carrera García, Dª María Remedios Soto 

Vázquez, Dª María Esther González González, Dª María del Carmen Mosquera López, Dª Eva 

Casariego García, Dª Marta Rodríguez López, D. Sergio Rodríguez García, Dª. María del Mar 

Ramallal Mel, Dª Luz María Vázquez Macías, Dª María Teresa Ferreiro López, Dª María Ángeles 

Espiño Corral e Dª María del Carmen Expósito Peteiro fronte á Deputación de Lugo e en cuxo fallo 

di o seguinte: “Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por la representación procesal de Dª Laura Villamarín Rivas, Dª María Trinidad López López, Dª 

María Inés Álvarez López, D. Francisco Javier Gandoy Burgo, Dª María Rosa Ramudo Rego, Dª 

María Esther Regueiral Pérez, Dª Isabel Souto Capón, Dª María José Díaz Irimia, Dª Carolina 

Vila Pérez, Dª Antonia Gómez Senra, Dª María Luz Leirado Puga, Dª María Pilar Carrera García, 
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Dª María Remedios Soto Vázquez, Dª María Esther González González, Dª María del Carmen 

Mosquera López, Dª Eva Casariego García, Dª Marta Rodríguez López, D. Sergio Rodríguez 

García, Dª. María del Mar Ramallal Mel, Dª Luz María Vázquez Macías, Dª María Teresa 

Ferreiro López, Dª María Ángeles Espiño Corral y Dª María del Carmen Expósito Peteiro, seguido 

como procedimiento abreviado nº303/2019 ante este Juzgado, contra la resolución indicada, que 

se considera adecuada al ordenamiento jurídico. Sin expresa imposición de costas a ninguna de 

las partes. Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días, computado a partir del 

siguiente al de su notificación, del cual conocería la Sala del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia”. A Xunta de Goberno queda enterada. 

 

18.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores deputados. 

 

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

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


