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PROPOSTA DE PRESIDENCIA:

ASUNTO: PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE,DO PROCEDEMENTO DE
ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E DE
PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DA
FACHADA DO PAZO DE SAN MARCOS. EXP0041SU20SIM.

Aos efectos de aprobación do expediente de contratación da iluminación Navideña da

fachada do Pazo de San Marcos:

1.- Proposta de inicio de expediente de contratación, con CSV: iv7GvxcYBBXN3KRKDvpcEB2D6E
2.- Memoria xustíficatíva do contrato, con CSV: iiv7GWDXDLDW6ZGX6UB4S757V6M

3.- Prego de prescricións técnicas, con CSV: iv7swDXDBLRC6VMSAHW55YHG7Y
4.- Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito con CSV:

IV7GWSYSZUOCTSOLRQ5RH5COB4

5.- Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: iv7GQTZKHjRTKRB6YF5GCNxua
6.- Informe xurídico, conformado pola Secretaria Xeral, con CSV: iv7GQTzjMHxzYwo7wvoBExxx6Q

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

pola Xunta de Gobernó, se adopten os seguintes acardos:

I.Aprobar a contratación da subministración, instalación, conexión,mantemento,

desmontaxe e almacenamento, mediante arrendamento sen opción de compra dos

elementos decorativos que iluminarán a fachada do edificio de San Marcos durante as festas

do Nadal.

11. 0 prazo de duración do contrato será de un ano con posibilidade de prórroga (l+l+l+l).

Pederán celebrarse ata un máximo de tres prórrogas, sendo a duración de cada unha délas

dun ano, sen que a duración total do contrato, incluidas as prórrogas exceda de 4 anos.

En todo caso, as subministracións e instalacións deberán estar terminadas, probadas e en

perfecto estado para a súa posta en servizo 48 horas antes do día e hora fixados para a súa

inauguración os cales lie serán comunicados polo responsable do contrato.

A iluminación estará acendida dende a data de inauguración ata o a noite do 6 ao 7 de xaneiro.

A desmontaxe dos mesmos comezará o primeiro día hábil despois de 6 de xaneiro. As

estruturas e instalacións provisionais deberán ser desinstaladas, nun prazo non superior a

quince días dende a derradeira xornada de uso.

III.Aprobar o contido íntegro do expediente incluidos os pregas de cláusulas administrativas

particulares e prescricións técnicas que rexerán na licitación do contrato sinalado no

parágrafo anterior, nos que se conteñen, de acordó co establecido na norma, e o informado
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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 administratíva o
obxectivo do efecto transversal mediante a incorporación dos aspectos saciáis como criterio

de puntuación, así como a obtención de mellaras na prestación a través das ofertas
realizadas polos licitadores.

IV.Aprobar e disponer o procedemento de adxudicadón, que é o procedemento simplificado
"sumario", dado o importe da licitación, con pluralidade de criterios, de conformidade co
establecido no artigo 159.6 da LCSP e de acordó eos principios de igualdade, transparencia e
libre competencia recollidos no artigo 132 da mesma Leí; de conformidade co previsto na
normativa; disponer a apertura do mesmo, mediante a inserción do correspondente anuncio
no perfil do contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Gobernó), aloxado na
Plataforma de Contratación do Sector Público (www.contra aciondelestado. es).

V.Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a
8.403,45 euros. O orzamento base de licitación inclúe 1.458,45 euros en concepto de

imposto sobre o valor engadido (IVE), na porcentaxe do 21%; importe que se engade aos
6.945,00 euros de base, de acordó co establecido no artigo 100.1 da LCSP

Existe consignación na Aplicación Orzamentaria 9200.203 do orzamento de gastos do 2020,
pola cantidade de 8.403,45€€, para a anualidade 2020.

Lugo, a data de sinatura dixital.

O PRESIDENTE,

P. D. Decreto de data 26-07-2019

O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL,

Pablo Rivera Capón
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PROPOSTA DE PRESIDENCIA

ASUNTO: PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTRATACIÓN POR LOTES DAS PÓLIZAS
DE SEGUROS DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES, RESPONSABILIDADE CIVIL, FROTA DE
VEHÍCULOS, VIDA E ACCIDENTES, SEGURO DE GANDO VACÚN E SEGURO DE GANDO CABALAR DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. EXP0048PR19-ABO.

GTM 2020/CON_01/000062

Vistas as actas das sesións das Mesas de Contratación, celebradas os días 6 de agosto de 2020 e o 28
de setembro de 2020, así como o informe do servizo de Contratación emitido e co obxecto de facilitar

a fiscalización destas actas, no que se recollen os seguintes antecedentes e consideracións:

"ANTECEDENTES.

1.- Informe de necesidade da contratación, con CSV: IV66U6A6DP7NVX044TQCOUKFII

2.- Informe de insuficiencia de medios, con CSV: V66U6AYJJ51XTVM4NN4L41BGM

3. - Providencia de inicio, con CSV: IV66U6A6DP7NVX044TQCOUKFII
4.- Prego de prescricións técnicas.
5. - Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito.

6. - Prego de cláusulas administrativas particulares, con CSV:IV66QWHCIBZC7CMTW4QS57SB41
7.-Publicación o día 24. 02. 2020 do Anuncio de Licitación no Perfil do Contratante da Deputación Provincial de
Lugo (Xunta de Gobernó), integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público
(www.contrataciondelestado. es) e data de envío da publicacióna ao DOUE o día 23^)^6020.
S.-Que o 14 de marzo de 2020 entrou en vigor o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o
estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, en cuxa Disposición
Adicional Terceira establécese con carácter xeral a suspensión dos prazos administrativos, entre os que se atopan
os correspondentes aos procedementos de licitación de contratos do sector público.
9.-0 día 16.03.2020 rectificase o anuncio de Licitación iniciatmente publicado o día 24.02.2020 como

consecuencia da suspensión dos prazos administrativos, entre os que se atopan os correspondentes aos
procedementos de licitación de contratos do sector público.
10.- Por decreto de presidencia de data 16. 03. 2020 aprobouse prorrogar, polo procedemento de emerxencia, as
pólizas dos seguros por un prazo de dous meses con efectos a partir das datas de vencemento das actuáis pólizas
en vigor,para poder continuar cumprindo as prestacións contractuais, e mantendo inalteradas durante as

mesmas, as condicións e características contractuais, sendo os importes das prórrogas os importes das
adxudicacións.

11.- En virtude do establecido na Disposición adicional oitava do Real decreto leí 17/2020, do 5 de maio, polo que
se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para afrontar o impacto económico e
social de COVID. 2019, desde a entrada en vigor do Real decreto leí, o 7 de maio de 2020, levántase a suspensión
dos termos e a interrupción dos termos de todos os procedementos de contratación promovidos pola Deputación
de Lugo, xa que en todos son procesados por medios electrónicos.
12,-Publícasae de novo o anuncio de licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público

(www.contrataciondelestado. es), reanudando o plazo de presentación de ofertas e rectificando a data final para a
presentación das mesmas, sendo ésta o 18/05ft02Q as 23:59 . No anuncio indícase que esta modificación é en
aplicación da Disposición Adicional Oitava do Real Decreto-lei 17/2020, que levanta a suspensión dos términos e
interrupción dos prazos en relación á contratación pública da Deputación de Lugo.
13,-Acta da mesa de contratación, reunida en acto público, con data 28 de maio de 2020. CSV:
IV67UPJ3GFRNXPJ7ABWDKAQH6Q.
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14.-Resolución de Presidencia de 17 de xuño de 2020, con IV67QCHY3X4CZHFDQTWVKNIBBY , pola que se
clasificou aos licitadores presentados para cada un dos lotes e acordouse requirir as empresas para que, dentro do
prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que reciba o requirimento, presenten a
documentación á que se refire o artigo 150. 2 do LCSP e que se recolle na cláusula décimo sétima do prego de
cláusulas administrativas.

IS.-Acta da mesa de contratación, reunida en data 17 de xullo de 2020. CSV:IV677WQ3LMRM36H65U7HGNLD64 .
16.-Acta da mesa de contratación, reunida en data 06 de agosto de 2020. CSV: IV673S76JUMNJRHIRRIBGE7EEA.
17,-Acta da mesa de contratación, reunida en data 28 de setembro de 2020. CSV:
IV7GWYIDJFGKWVE3WXYSMUC61

LEXISLACIÓN APLICABLE.
- Leí 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspon ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/zyUE e 2014^24/UE, do 26 de febreiro de 2014

(en adiante, LCSP).
- Real decreto 109^'ZOOl, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracións públicas (RXLC).
- Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 de outubro, de
Contratos do Sector Público.
- Directiva 201^24'UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación
pública.
- Lei 7/1985, do 2 de abril. Reguladora das bases do réxime local (LRBRL).
- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legáis
vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
- Leí 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC).
- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP).
- Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello.
- Real Decreto 12^018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
- Orde HAC/127^/2019, de 16 de decembro, pola que se publican os límites dos distintos tipos de contratos a
efectos da contratación do sector público a partir do 1 de xaneiro de 2020
- Lei 50/1980, de 8 de outubro, reguladora do contrato de seguro.
- Restante normativa de xeral ou concordante aplicación.

CONSIDERACIÓNSXURÍDICO-ADMINISTRATIVAS.

PRIMEIRA.- Incoouse expediente administrativo EXP0048SE19-ABO coa finalidade de proceder á contratación das
pólizas dos seguros privados de DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES, RESPONSABILIDADE CIVIL, FROTA DE
VEHÍCULOS, VIDA E ACCIDENTES, SEGURO DE GANDO VACÚN E SEGURO DE GANDO CABALAR DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LUGO.

SEGUNDA.- O contrato terá carácter privado (de servizos)de conformidade co disposto no artigo 25 e 26 da Leí
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se trasponen ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014
(en adiante LCSP), que se aplicará en canto a súa preparación e adxudicación (art. 26 da LCSP).
En canto os seus efectos e extinción, sen prexuízo do previsto neste prego, rexerase polas normas de dereito
privado, sendo de aplicación a Lei 50/1980, de 8 de outubro, reguladora do Contrato de Seguro, e calquera
disposicións de dereito privado que resultaren aplicables nesta disciplina.
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TERCEIRA. - Os pregas de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as esixencias
legáis sinaladas e adáptanse á normativa aplicable. Recollen, con carácter xeral, os aspectos que son de coñudo

obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co punto 7 do artigo 67 do RXLC, salvo os que
non son procedentes tendo en canta a modalidade de contrato elixida.

CUARTA.- O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con pluralidade de
criterios de adxudicación), de acordó co establecido nos artigas 116. 4 a) e 131. 2 da LCSP, como procedemento
ordinario de adxudicación, nos termos do artigo 131 da citada lei, respectando os principios de ¡gualdade,
transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios
que se detallan para a determinación da mellor oferta cansante eos artigas 145 e 146 da LCSP. O presente
contrato está suxeito a regulación harmonizada, censonte ao establecido no artigo 21 da LCSP [Cifra
actualizada polo artigo único l.c) da Orde HAC/1272/2019, de 16 de decembro, pola que se publican os límites
dos distintos tipos de contratos a efectos da contratación do sector público a partir do 1 de xaneiro de 2020
(«B. O. E. » 31 diciembre)].

UINTA.- En cumprimento do disposto no artigo 99 da LCSP o contrato dividirase en lotes, concretamente nos 6
seguintes:

LOTE SEGURO

1 SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES

2 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

3 SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA.

4 SEGURO DE VIDA E ACCIDENTES PARA TODO O PERSOAL EN ACTIVO E CORPORATIVOS

5 SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE REPRODUCIÓN E PRODUCIÓN DA GRANXA GAYOSO CASTRO.

6 SEGURO DE GANDO CABALLAR DA GRANXA GAYOSO CASTRO

SEXTA. - O día 24.02.2020 publicouse o Anuncio de Licitación no Perfil do Contratante da Deputación Provincial de
Lugo (Xunta de Gobernó), integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público
(www. contrataciondelestado.es) e data de envío da publicacióna ao DOUE o día 2]^)y2 020.

SÉTIMA.- O 14 de marzo de 2020 entrou en vigor o Real Decreto 46^2020, de 14 de marzo, polo que se declara o
estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, en cuxa Disposición
Adicional Terceira establécese con carácter xeral a suspensión dos prazos administrativos, entre os que se atopan
os correspondentes aos procedementos de licitación de contratos do sector público, polo que o día 16. 03. 2020
rectificase o anuncio de Licitación inicialmente e paralízase o cómputo do prazo de presentación de ofertas.

OITAVA. - Por decreto de presidencia de data 16. 03. 2020 e co fin de evitar perxuizos nos dereitos e intereses xerais

desta Deputación, aprobou prorrogar,polo procedemento de emerxencia, as pólizas dos seguros por un prazo de
dous meses con efectos a partir das datas indicadas a continuación para poder continuar cumprindo as
prestacións contractuais, e mantendo inalteradas durante as prórrogas, as condicións e características

contractuais, sendo os importes das prórrogas os importes das adxudicacións.
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SEGURO

SEGURO DE DANOS BENS MOBLES E INMOBLES

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA.

SEGURO DE VIDA E ACCIDENTES PARA TODO O PERSOAL EN ACTIVO E
CORPORATIVOS

Entrada en vi or da prórroga

Das 00.00 horas do día 31 de mano de ZOZO

Das 00.00 horas do 31 de marzo de 2020

Das 00.00 horas do 31 de marzo de ZOZO

Das 00.00 horas do 1 de abril de 2020

NOVENA. - En virtude do establecido na Disposición adicional oitava do Real decreto lei 17/2020, do 5 de maio,
polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para afrontar o impacto
económico e social de COVID. 2019, desde a entrada en vigor do Real decreto lei, o 7 de maio de 2020, levántase a
suspensión dos termos e a interrupción dos termos de todos os procedementos de contratación promovidos pola
Deputación de Lugo, xa que en todos son procesados por medios electrónicos.

DÉCIMA.-Publícase de novo o anuncio de licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público
(www.contrataciondelestado.es), reanudando o plazo de presentación de ofertas e rectificando a data final para a
presentación das mesmas, sendo ésta o 130^2020 a las 23:59 . No anuncio indícase que esta modificación é en
aplicación da Disposición Adicional Oitava do Real Decreto-lei 17/2020, que levanta a suspensión dos términos e
interrupción dos prazos en relación á contratación pública da Deputación de Lugo.

UNDÉCIMA.- Na sesión da Mesa de contratación, celebrada o 28 de maio de 2020, deuse conta dos licitadores
presentados dentro do prazo a este procedemento, segundo consta na Plataforma de Contratos do Sector Público.

LOTE I. : SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES

HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA, S.A

LOTE II. - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

SEGURCAIXA, ADESLAS, S.A.

LOTE III.- SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS.

HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA, S.A

BIKBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

LOTE IV. - SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA TODO EL PERSONAL.

PREVISIÓN BALEAR, M. P.S

VIDACAIXA, SAU SEGUROS Y REASEGUROS

San Marcos, 8 - 27001 Lugo -
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LOTE V. - SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE REPRODUCCIÓN

E PRODUCCIÓN.

HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA, S.A

MAPFRE ESPAÑA, S. A.

LOTE VI.- SESURO DE GANDO CABALLAR.

MAPFRE ESPAÑA, S. A.

Tendo en canta que as empresas concurrentes presentan en tempo e forma a súa proposta, procédese á apertura
e exame do sobre A, documentación administrativa, resultando que as licitadoras presentan as dectaracións
responsables esixidas nos pregas de cláusulas administrativas debidamente,

A Mesa de Contratación acorda admitir as propostas das mesmas ao proceso de adxudicación, sen perxuízo de

consultar á Plataforma de contratos do Sector Público a integridade da oferta presentada por Helvetia, Compañía
Suiza, S.A. para os lotes 1, 111 e V, e proceder á apertura do sobre B (sobre electrónico), relativo aos criterios
avaliables automáticamente, recollidos no PCAP, sendo os resultados os reflexados a continuación:

SOBRE B: GRITEMOS DE ADXUDICACIÓN AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS
MATEMÁTICAS OUAVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.

OTE I. - SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES.

LICITADORES
ANEXO III

- Comprométese a prestar o servizo pola cantidade total de 178. 987 euros para os dous anos.

PUNTUACIÓN

HELVETIA, COMPAÑÍA
SUIZA,S.A
•(balxa desproporcionada
ou anormal se a prima é
Inferior a 135.000 euros )

• Inclusión de mobiliario urbano (Incluido fiestra arqueolóxica) .60.000 £ A primer
risco: 20 puntos.

|SI accede a incluir esta mellora ñas coberturas

DNON accede a a Incluir esta mellara ñas coberturas
• Derogación de exclusión: Bens situados en, sobre, baixo a auga, xa sexa no mar,

lagos, nos o cantes similares ou que se atopen fbra da costa ou márxenes
(inclulndo os pantatáns).-100.000 euros primer riesgo: 30 puntos.

DSI accede a incluir esta mellara ñas coberturas

INON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

LOTE IL- SEGURO DE RESPONSABILTOADE CIVIL.

LICITADORES

SEGURCAIXA, ADESLAS, S.A.
*(balxa desproporcionada
ou anormal se a prima é
inferior a 126.000 euros }

ANEXO III

-Comprométese a prestar o servlzo pola cantldade total de 161.9M,90 euros para os dous anos.

• Incremento do sublfmite por víctima en patronal e cruiada a 900.000 Euros: 10
puntos.

DSI acceda a incluir esta mellara ñas coberturas

I NON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

• Incremento do límite para Perxufzos Patrimonlais Puros a 900. 000 Euros: 7 puntos.

PUNTUACIÓN

50

o

San Marcos, 8 - 27001 Lugo -

Nonnadva

Urt de verificación

09/10/2020 10:28:49IV7GQ22KDN445H70474HKQYUEE

Este documento incor ora firma electrónica reconocida de acuerdo a la le 59/2003

PABLO RIVERA CAPÓN Presidente firma Dele ada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Ca ón

https://etramite. deputacionlugo. org/verifirma-
lu o/code/IV7GQ22'KDN445H70474HKQYUEE

D

^̂
'f'r



/--^<,

DEPUTACIÓN DE LUCO www.deputacionlugo. org

OSI accede a incluir esta mellora ñas coberturas

INON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

• Comprométese a incrementar o límite para LOPD (deben incrementarse o
agregado anual e por slnistro na mesma %) nunha % de 20 » (5 puntos)

• Derogación da exclusión de actos normativos no ámbito de todas as garantías do
prey» que mencionan dita exclusión: 8 puntos.

DSI accede a Incluir esta mellara ñas coberturas

INON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

• Derogación da "exclusión x" das excluslóns xerals do presente prego: 4,5 puntos.
DSI accede a incluir esta mellara ñas coberturas

I NON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

• Derogación da exclusión "f" das exclustóns correspondentes a PPP (Perjuicios
Patrimoniales Puros): 3,75 puntos.

DSI accede a incluir esta mellara ñas coberturas

INON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

• Derogación da exclusión "h" das exclusións correspondentes a PPP (Perjuicios
Patrimoniales Puros): 3,75 puntos.

QSI accede a incluir esta mellora ñas coberturas

INON accede a a Incluir esta mellara ñas coberturas

• Retroactlvldade para aquellas redamacións que non sexan féltos coñeddos polo
asegurado e que se atopen fora do ámbito de aplicación do periodo de
descubrimiento da póliza anterior. Solo terá efecto se existe a cobertura na póliia
que cubre a retroactluldade: 8 puntos.

DSI accede a Incluir esta mellara ñas coberturas

INON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

LOTE III. - SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS.

LICITADORES
ANEXO III PUNTUACIÓN

- Comprométese a prestar o serví» pola cantldade total de 97.548 euros para os dous anos. (40 34,23
puntos)

HELVETIA, COMPAÑÍA
SUIZA. S.A

Comprométese a Incrementar o subllmlte establecido na cobertura de danos por
Impacto a especies cinexétlcas en 9.000 euros (Má»imo 20 puntos).

• Ampliación da cobertura de asistencia en vlaxe de forma que na partida de
remolcaxe dos vehículos, éste realiiarase no taller designado polo diente o i sede
del Parque Móbil (situada en Lugo) con un Kmlte mínimo de 1.200 € para todas as
categorfas: (40 puntos).

ISI accede a incluir esta mellara ñas coberturas

DNON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas
- Comprométese a prestar o servlio pola cantldade total de S3. 479. 36 euros para os dous anos.
(40 puntos)

BIKBAO, COMPAÑÍA
ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS.

•|bai«a desproporcionada
ou anormal se a prima é
inferior a 78.038,40 euros )

Comprométese a Incrementar o sublimlte establecido na cobertura de danos por
impacto a especies cinexétlcas en S.OOOeums (Máximo 20 puntosl.

• Ampliación da cobertura de asistencia en vfaxe de forma que na partida de
remolcaxe dos vehículos, éste realizarase no taller designado polo diente o á sede
del Parque Móbll (situada en Lugo) con un limite mínimo de 1.200 € para todas as
categorías: (40 puntos).

ISI accede a incluir esta mellara ñas coberturas

DNON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas
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LOTE IV.- SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA TODO EL PERSONAL.

LICITADORES

PREVISIÓN BALEAR, M. P.S

VIDACAIXA, SAU SEGUROS Y
REASEGUROS.

*(balxa desproporcionada ou
anormal se a prima é Inferior
a 389.270,06 euros )

ANEXO llt PUNTUACIÓN

- Comprométese a prestar o senriu pola cantidade total de 486.587,58 euros para os dous anos. 41,43
(máximo 45 puntos)

Comprométese a incrementar o sublímite de falecemento por calquera causa en 4.000 euros. 7,5
(Méxlmo 15 puntos).
Comprométese a incrementar sublfmite de invalidez total en 1.000 euros. (Máximo 13 puntas). 13

Comprométese a incrementar o sublímite de invalidez absoluta e permanente en 5.000 euros. 13,77
(Máalmo 16 puntos).

Comprométese a incrementar o sublfmite de accidente laboral en 14.000 euros.(Máximo 11
11 puntos).

- Comprométese a prestar o servho pola cantldade total de 447.986,70 euros para os dous anos. 4S
(máximo 45 puntos)

Comprométese a incrementar o sublímite de falecemento por calquera causa en 8.000 euros. 15
(Máximo 15 puntos).
Comprométese a incrementar sublimite de invalidez total en 810 euros. (Máaimo 13 puntos). 10, 53

Comprométese a Incrementar o sublfmlte de Invalidez absoluta e permanente en 5.810 euros. 16
(Mialmo 16 puntos).

Comprométese a incrementar o subllmite de accidente laboral. En 5.497 euros . (Máximo 4,32
11 puntos).

LOTE V.- SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE REPRODUCIÓN E
PRODUCIÓN.

LICITADORES

HELVETIA, COMPAÑÍA
SUIZA, S.A

•(baixa desproporcionada ou
anormal se a prima é inferior a anos- <10° Puntos!
22.895,20 euros >

ANEXO III

- Comprométese a prestar o servlio pola cantldade total de 24.738,30 euros para os dous

MAPFRE ESPAÑA, S.A.
- Comprométese a prestar a servizo pola cantidade total de 28.619 euros para os dous
anos. (100 puntos)

PUNTUACIÓN

100

86,44

LOTE VI.-SEGURO DE GANDO CABALLAR.

LICITADORES

MAPFRE ESPAÑA, S.A.
•(balxa desproporcionada ou
anormal se a prima é inferior
a 3.750 euros)

ANEXO III

- Comprométese a prestar o servia) pola cantldade total de 4.980,40 euros para os dous anos. (80
puntos).

• Indusión de garantía de retirada e destrudón para os animáis de máis de 14 anos. - 20
puntos.

QSI accede a incluir esta mellara ñas cobErturas

[NON accede a a incluir esta mellara ñas coberturas

PUNTUACIÓN
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Visto canto antecede, a Mesa de Contratación, acordou por unanimidade elevar ao órgano de contratación a
seguinte Proposta de Resolución:

1. Clasificar, por orde decrétente, as propostas presentadas, aceptadas e non declaradas desproporcionadas
ou anormalmente baixas, de acordó co artigo 150 da LCSP e a cláusula 13 do PCAP, co seguinte resultado:

LOTE 1.- SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES
LICITADORES

l.-HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA,S.A
PUNTUACIÓN TOTAL

70

LOTE II. - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
LICITADORES

l.-SEGURCAIXA, ADESLAS, S.A.

PUNTUACIÓN TOTAL
55

LOTE III.- SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS.
LICITADORES

l.-BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
2.-HELVFTIA, COMPAÑ A SUIZA,S.A

PUNTUACIÓN TOTAL
100

94,23

LOTE IV- SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA TODO EL
PERSONAL.
LICITADORES

l.-VIDACAIXA, SAU SEGUROS Y REA-SEGUROS.
2.-PREVISIÓN BALEAR,M. P.S

LOTE V.- SEGURO DE EXPLOTACI N DE GANDO VACUN DE
REPRODUCIÓN E PRODUCIÓN.

LICITADORES
l.-HELVFTIA, COMPAÑÍA SUIZA,S.A

2.-MAPFRE ESPAÑA, S.A.

PUNTUACIÓN TOTAL
90,85

86,70

PUNTUACIÓN TOTAL
100

86,44

LOTE VI. - SEGURO DE GANDO CABALLAR.
LICITADORES

1.-MAPFRE ESPAÑA, S.A.

PUNTUACIÓN TOTAL
80

2. Requirir as empresas HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA,S.A (LOTES I e V); SEGURCAIXA, ADESLAS, S.A. (LOTE II);
BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REA-SEGUROS. (LOTE III); VIDACAIXA, SAU SEGUROS Y REA-
SEGUROS (LOTE IV) e MAPFRE ESPAÑA, S.A. (LOTE VI) , para que, dentro do prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, a
contar dende o seguinte a aquel en que reciban o requirimento, presentena documentación á que se
retire o artigo 150. 2 da LCSP e que se recolle na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas
administrativas.
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DÉCIMO SEGUNDA. - Unha vez realizada á Plataforma a consulta sobre a integridade das ofertas presentadas pola
compañía HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA, S.A, para os lotes 1, 111 e V, recibimos esta contestación en resposta á
consulta formulada:

"Estimado/a usuarío/a,

Este error se produce, por ejemplo, cuando han firmado la misma propuesta con dos versiones de java diferentes.
En cualquier caso, se trata de un error no imputable al licitador o a su medio de firma.

Para mayor tranquilidad, pueden verificar el certificado electrónico del licitador. Para ello, extraigan el certificado
del fichero pdf autorizaciones_de_consulta.pdf. Se encuentran en la parte final del pdf. Copíenlo y realicen la
comprobación en valide. redsara. es » Validar certificado.

DÉCIMO TERCEIRA.- Vista a Resolución de Presidencia de 17 de xuño de 2020, con
IV67QCHY3X4CZHFDQTWVKNIBBY , pola que se clasificou aos licitadores presentados para cada un dos lotes e
acordouse requirir as empresas para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel
en que reciba o requirimento, presenten a documentación á que se refire o artigo 150.2 do LCSP e que se recolle
na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas administrativas.

DÉCIMO CUARTA.- A mesa de contratación, reúnese en data 17 de xullo de 2020, e da canta aos membros da
mesa de contratación de que na sesión celebrada en data 28.05.2020, a mesa de contratación acordou requirir as
seguintes empresas a documentación á que se refire o artigo 150. 2 da LCSP e que se recolle na cláusula décimo
sétima do prego de cláusulas administrativas.

LOTE 1.- SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES
LICITADORES

l.-HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA, S.A

LOTE II.- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
UCITADORES

l.-SEGURCAIXA, ADESLAS, S.A.

LOTE III- SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS.
LICITADORES

l.-BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

LOTE IV- SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA TODO EL
PERSONAL
LICITADORES

l.-VIDACAIXA, SAU SEGUROSY REA-SEGUROS.

LOTE V.- SEGURO DE B<PLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE
REPRODUCIÚN E PRODUCIÓN.

LICITADORES
l.-HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA,S.A

LOTE VI.- SEGURO DE GANDO CABALLAR.
LICITADORES
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l.-MAPFREESR^ÑA. S.A.

As empresas atenderán aos requirimentos, dentro do prazo concedido a tales efectos.
A continuación, relaciónase a documentación obxecto de emenda, entendendo que a restante documentación
está presentada correctamente segundo o recollido no art. l50. 2LCSP e na cláusula décimo sétima do PCAP, xa que
aos membros da mesa, previamente á celebración da mesma, se lies remite íntegramente toda a documentación
presentada polas empresas, polo que ao non facer observacións alguna neste sentido enténdese correctamente
presentada.
A Mesa de Contratación, vista a documentación e as diferentes deficiencias detectadas, acordou, por unanimidade
requirir a subsanación segundo se detalla a continuación, para que, dentro do prazo de TRES DÍAS HÁBILES, a
contar dende o seguinte a aquel en que se reciba o requirimento, presente a seguinte documentación:

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR LOTE I E V: HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A

- Escritiira de constitución e. no seu caso, modificación, inscrita no Rexistro Mercantil ("Caxetin" do Rexistro). Presenta unha
declaración responsable no seii lugar.

- Bastanteo do poder do representante.

- Certificación do Rexistro Mercantil ou declaración responsable de que a entidade non se atopa en concurso de acredoivs.

- Certificación acreditativa de estar inscrita no Rexistm de entidades aseguradoras da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións, para o ramo de seguros que contemplen as prestacións faadas no presente contrato, consonte co establecido no artigo 74
del Real Decreto Lexislativo 6/2004, de 29 de outubm, polo qite se apmba o texto refundido da Lei de ordenación e supervisión dos
segaros privados). Presenta un certificado de solvencia emitido pola Dirección General de Segiims, pero o qiie se pide é que

informen de que a entidade está autorizada aprestar a actividade de aseguramento na rama de actividade de "danos en bens mobles

e inmobles " e na rama de "seguro de explotación de gando vacún ".

-Solvencia económica-.Non constan as cantas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil.

-Solvencia técnica: non acredita.

- Documento que conteña o interlocutor responsable por parte da adxitdicataria. (para ambos lote).

-Están mal os importes das transferencias realizadas en concepto de garantía tanto do lote I coma do Lote V[. (os importes correctos
das garantías serían Lote 1=8. 949, 35 euros e Lote V =1. 236, 92 euros).

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR LOTE II: SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

-O aval non é orixinal.

-Alta do IAE, xa que no recibo achegado no consta o epígrafe da actividade.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR LOTE III: BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

- Escritura de constitución e, no seu caso, modificación, inscrita no Rexistro Mercantil ("Caxetín " do Rexistm).

-Alta do IAE, xa que no recibo achegado no consta o epígrafe da actividade.

- Certificación do Rexistro Mercantil ou declaración responsable de que a entidade non se atopa en concurso de acredores.
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-Soívencía económica:Non constan as cantas anuais aprobadas e depositadas no Rexistm Mercantil.

-Facer un suplemento de un céntimo ao importe do aval.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR LOTE IV: VIDACAIXA SAU SEGUROS Y REA-SEGUROS.

-Facer un suplemento de un céntimo ao importe do aval.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR LOTE VI: MAPFRE ESPAÑA S.A.

-Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Económicas ou o documento de alta neste, cando esta sexa recente e non xurda aínda a
obríga de pagamento. A alta deberá achegarse en todo caso cando no recibo achegado non conste o qiígrafe da actívidade ou no
suposto de non estar abrigado ao pagamento. Esta documentación deberá estar referida ao epígrafe correspondente as prestacmns
obxecto de contratación, que os faculte para o seu exercicio no ámbito territorial en que as exercen e deberá ir acompañada dunha
declaración xurada de non ter causado baoca no referido/s epigrafe/s. No suposto de que o contratista estea exento do pagamento
deberá acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

- Certificación do Rexistro Mercantil ou declaración responsable de que a entidade non se atopa en concurso de acredores.

- Certificación acreditativa de estar inscrita no Rexistro de entidades aseguradoras da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións, para o ramo de seguros que contemplen as prestacións fixadas no presente contrato, consonte co establecido no artigo 74
del Real Decreto Lexislativo 6/2004, de 29 de outubm, polo que se aprobó o texto refundido da Lei de ordenación e supervisión dos
seguros privados).

-Solvencia Técnica: o certificado é incorrecto, non identifica o cargo dapersoa que o emite.

-O certificado do seguro de caución en concepto de garantía indica a cantidade de 249,00 euros cando realmente é 249,02 euros.
Ten que facer un suplemento pola cantídade de 2 céntimos.

DÉCIMO UINTA.-Reunida a Mesa de contratación o día 6 de agosto de 2020, aos efectos de examinar a

subsanación de documentación do artigo 150 da LCSP, dase canta que os requirimentos cursáronse a través de

correo electrónico autorizado a efecto de notificacións e comunicacións (Anexo I) o día 27.07.2020,

concedéndolles un prazo de 3 días hábiles a contra a partir da recepción do mesmo. As empresas atenderán o
requirimento, dentro do prazo concedido a tales efectos, coa excepción de Helvetia que presenta o xustificante de

realizar a transferencia en concepto de garantía definitiva unha vez finalizado o prazo dos 3 días hábiles.

Acto seguido precédese á cualificación da documentación presentada co seguinte resultado:

LOTE

2

SEGURO (SEGURCAIXA)

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Documentación subsanada.

-Presenta o aval orixinal, sendo correcto en forma e cantío.

-Achega alta no epígrafe 822 do IAE.

Os integmntes da Mesa de Contratadón entenden correctamente subsanada a documentación para o Late II.
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LOTE

3

SEGURO (SEGUROS BILBAO)

SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA.

Documentación subsanada.

- Achega escritura de constitución inscrita no Rexistro Mercantil ("Caxetín" do Rexistro).

-Achega CERTIFICADO DE SITUACIÓN EN EL CENSO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA AEAT, onde consta alta no epígrafe
822 do IAE.

-Achega declaración responsable de que a entidade non se atopa en concurso de acredores.

-Achega as cantas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil dos anos 2016,2017 e 2018.

-Aporta CERTIFICADO DE SEGURO CAUCIÓN №: 4. 235. 912 , por un importe de 4. 173,97 euros , sendo correcto en forma e
contía.

Os Integmntss da Mesa de Contratación entenden correctamente subsanada a documentaaón para o Lote III.

LOTE SEGURO (VIDA CAIXA)

4 SEGURO DE VIDA E ACCIDENTES PARA TODO O PERSOAL EN ACTIVO E CORPORATIVOS

Documentación subsanada.

-Achega aval por un importe de (1,00 €), para subsanar o importe do aval aportado inicialmente, o cal estaba constituido por 1
céntimo menos do importe resultante de aplicar o 5% ao prezo de adxudicación.

OS integrantes da Mesa de Contratación entenden correctamente subsanada a documentación poro o Late IV.

LOTE SEGURO (HELVETIA)

1 SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES

5 SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÜN DE REPRODUCIÓN E PRODUCIÓN DA GRANXA GAYOSO CASTRO.

Documentación arcialmente subsanada-Lote I e Lote v

-Achega escritura de constitución e, no seu caso, modificación, inscrita no Rexistro Mercantil ("Caxetin" do Rexistro).

- Achega bastanteo do poder do representante.

-Achega declaración responsable de que a entidade non se atopa en concurso de acredores.

- Aporta certificación acreditativa de estar inscrita no Rexistm de entidades aseguradoras da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións, para o ramo de seguros que contemplen as prestacións fixadas no presente contrato, consonte co establecido no artigo 74
del Real Decreto Lexislativo 6/2004, de 29 de outubro, polo que se aprobó o texto refundido da Leí de ordenación e supervisión dos
seguros privados).
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-Solvencia económica:Non aporta o depósito das cantas anuais no Rexistro Mercantil, pero enténdese acreditada a solvencia polo
Patrimonio Neto positivo do exercicio económico 2018., que resulta ser o último exercicio para o cal está vencida a abriga de
aprobación de cantas anuas.

-Solvencia técnica: Resulta acreditada suficientemente polos certificados aportados pola empresa os datos que nos constan na
Deputacián provincial de Lugo relativos as primas pagadas pola póliza contratada de seguros danos materiais e que rematou a súa
vixencia o 31 de maio de 2020.

- Achega documento indicando o interlocutor responsable por parte da adxudicataria.

- Unha vez rematado o prazo de preseríadónái documentación a emendar presenta dla31. 07.2020, osMstiflcantiesdistmn^érenckis
realizadas pam o Late I por un importe de &S49,35 EUR e pam o Late V por un Importe de 1.236^2 eums.

As consecuencias da non subsanación en prazo da acreditación do xustificante da transferencia en concepto de garantía

definitiva sométese a deliberación dos integrantes da Mesa de Contratación, e condúese o seguinte:

-Para o Lote I aínda que a regra xeral ante a falta de subsanación en prazo da documentación é a exclusión, neste

suposto en concreto, enténdese que ao ser a única oferta presentada e tendo en conta os principios de economía

procesal, de interés xeral e que non existen terceiros perxudicados, e visto o art. 150. 3 LCSP que a continuación se

menciona, procede a non exclusión de Helvetia para o Lote I, e polo tanto admitir a subsanación da garantía definitiva:

'"'art. 150.3 LCSP . El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de

la documentación. En los procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación, la adjudicación

concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá dedararse desierta una lldtadón cuando exista alguna oferta opmposfdáfi que sea admisible de acuerdo con los

criterios que figuren en el pliego.

(... i"

Entendendo por oferta inadecuada ou inadmisible segundo o art. 167, ap. e) da LCSP "cuando no sea pertinente para el

contrato, por resultar manifiestamente insuficiente para satisfacer, sin cambios sustanciales, las necesidades y los requisitos del órgano

de contratación especificados en los pliegos que rigen la contratación. Se considerará que una solicitud de participación no es

adecuada si el empresario de que se trate ha de ser o puede ser excluido en virtud de los motivos establecidos en la presente Ley o no

satisface los criterios de selección establecidos por el órgano de contratación".

-Para o Lote V a falta de subsanación en prazo da garantía definitiva é obxecto de exclusión da compañía Helvetia do

procedemento ao existir máis licitadores neste Lote, sendo ésta a diferencia substancial e que xustifica os diferentes

pronunciamentos dos Lotes I e V.
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LOTE

SEGURO (MAPFRE)

SEGURO DE GANDO CABALLAR DA GRANXA GAYOSO CASTRO

Documentación subsanada.

-Achego último recibo do Imposto sobre Actividades Económicas e CERTIFICADO DE SITUACIÓN EN EL CENSO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DE LA AEAT, onde consta alta no epígrafe 822 do IAE.

- Achega declaración responsable de que a entidade non se atopa en concurso de acredores.

- Achega certificación acreditativa de estar inscrita no Rexistro de entidades aseguradoras da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións, para o ramo de seguros que contemplen as prestacións fixadas no presente contrato, consonte co establecido no artigo 74
del Real Decreto Lexislativo 6/2004, de 29 de outubro, polo que se aprobó o texto refundido da Lei de ordenación e supervisión dos
seguros privados).

-Solvencia Técnica: achega certificado emitido correctamente, identifica á persea que o emite.

-Aporta póliza de seguro de caución número: 1800010189C, estando correctamente emitido tanto en forma coma en confía.

Os Integrantes da Mesa de Contratadón entenden correctamente subsanada a documentación pam o Lote VI.

A mesa de contratación, vista a documentación e consideracións anteditas, e por unanimidade dos seus

membros, ACORDA PROPONER,

1.- ue ola Xunta de Gobernó revio iscalización seado te o se uinte acordó:

l. l.-Adxudicar os Lotes 1, 11, 111 , IV e VI as seguintes empresas:

LOTE 1.- SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E INMOBLES
LICITADORES

l.-HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA,S.A

LOTE II. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
LICITADORES

l.-SEGURCAIXA, ADESLAS, SA

LOTE III- SEGURO DE FLOTA DE VEH CULOS.
LICITADORES

1,-BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
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LOTE IV- SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA TODO EL PERSONAL.
LICITADORES

l.-VIDACAIXA, SAU SEGUROS Y REA-SEGUROS.

l.-MAPFREESFWÑA. S.A.

LOTE VI. - SEGURO DE GANDO CABALLAR.
LICITADORES

1. 2.- Publicar no sitio web de la Deputación de Lugo no menú servizos -perfil do contratante
(http://www. deDutacionluao. ora/ ou www.contrataciondelestado. es, e notificar aos interesados a adxudicación de
acordó co previsto nos artigas 54 e 151 do LCSP.

1. 3.- Instar, de conformidade co disposto no artigo 153 da LCSP, á formalización en documento administrativo da
presente contratación, e que tero lugar unha vez transcorrido o prazo de 15 días hábiles a contar desde a remisión
da notificación da adxudicación aos licitadores, sen que se houbese interposto recurso especial en materia de
contratación, que leve aparellada a suspensión da formalízación.

1. 4.-Dar traslado da presente proposta de acordó ao departamento de Intervención para que proceda á fiscalización
previa da adxudicadón aos efectos oportunos.

2. ue or Resolución de Presidenaa se ado te ose uinte acordó:

2. 1,-Excluír ó Helvetia, Compañía Suiza, S. A. da licitación para o lote V como consecuencia de presentar fóra de
prazo o xustificante da transferencia realizada en concepto de garantía definitiva.

2. 2,-Requerír a Mapfre España, S.A.para que, dentro do prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, a contar dende o seguinte a
aquel en que reciba o requirimento, presente a documentación á que se refire o artigo 150.2 da LCSP para o LOTE
Ve que se recolle na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas administrativas.

LOTE V.. SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE REPRODUCIÓN E PRODUCtÓN.
LICITADORES

l.-MAPFRE ESPAÑA, S.A.

DÉCIMO SEXTA. - Por Resolución de Presidencia de data 21 de agosto de 2020 acordado en base ao proposto na
Mesa de Contratación celebrada o día 06.08.2020 aprobase o seguinte:

-Excluir á Helvetia, Compañía Suiza, S. A. da licitación para o lote V como consecuencia de presentar fóra de prazo o
xustificante da transferencia realizada en concepto de garantía definitiva.

-Requerir a Mapfre España, S. A. para que, dentro do prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, a contar dende o seguinte a aquel
en que reciba o requirimento, presente a documentación á que se refire o artigo 150.2 da LCSPpara o LOTE Ve que
se recolle na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas administrativas.

DÉCIMO SÉTIMA.- Envíase o requirimento de documentación administrativa o día 08.09.2020 mediante correo
electrónico autorizado ao efecto de comunicacións e autorizacións., e consta acuse de recibo por parte de Mapfre
o día 09.09.2020.
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DÉCIMO OITAVA. - Mapfre presenta a documentación por sede electrónica o día 21.09.2020, dentro do prazo dos
dez días hábiles a contar dende a recepción do requerimento (o día 09.09.2020).

DÉCIMO NOVENA.-Na Mesa de Contratación celebrada o día 28.09.2020 á vista a documentación presentada por

Mapfre, e por unanimidade dos seus membros, ACORDA PROPONER,

L- ue ola Xunta de Gobernó revia scalízación seado te o se uinte acordó:

l. l. -Adxudicar os Lote V áseguinte empresa:

LOTE V.- SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE REPRODUCIÚN E PRODUCIÚN.
LICITADORES

l.-MAPFRE ESPAÑA, S.A.

1. 2.- Publicar no sitio web de la Deputación de Lugo no menú servizos -perfil do contratante
(htto://www. deDutacionluao. ora/ ou www.contrataciondelestado. es, e notificar aos interesados a adxudicación de
acordó co previsto nos artigas 54 e 151 do LC5P.

1. 3. - Instar, de conformidade co disposto no artigo 153 da LCSP, á formalización en documento administrativo da
presente contratación, e que tero lugar unha vez transcorrido o prazo de 15 días hábiles a contar desde a remisión
tío notificación da adxudicación aos licitadores, sen que se houbese interposto recurso especial en materia de
contratación, que leve aparellada a suspensión daformalización.

lA.-Dar traslado da presente proposta de acardo ao departamento de Inten/ención para que proceda á fiscalización
previa da adxudicación aos efectos oportunos.

VIXÉSIMA.- De conformidade co prego de cláusulas administrativas, os artigas 61. 1 e 61. 2 da LCSP, e, en virtude
das competencias atribuidas pola disposición adicional segunda do mesmo texto legal, o órgano de contratación
que actúa en nome da Deputación provincial de Lugo é a Xunta de Gobernó no que se retire á aprobación do
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, e de Prescricións Técnicas, así como para aprobación do gasto, a
adxudicación, a interpretación, modificación e resolución do contrato, nos termos do artigo 59 apartados 8 e 12
do ROD (Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, publicado no BOP de 03 de setembro de 2020).

Vista a fiscalización previa de conformidade, proponse que pola Xunta de Gobernó, se adopte o
seguinte ACORDÓ:

1°.- Adxudicar os contratos as seguintes empresas e polos importes que se indican a continuación:

LOTE 1. - SEGURO DE DANOS EN BENS MOBLES E
INMOBLES

LICITADORES
l.-HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA, S.A

IMPORTE PRIMA 2 AÑOS (IVE DIENTO)

Comprométese a prestar o servizo pola
cantidade total de 178.987 euros para os dous

anos.
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LOTE II. - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
LIOTADORES

l. -SEGURCAIXA, ADESLAS, S.A.

LOTE III. - SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS.
LICITADORES

l.-BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS.

IMPORTE PRIMA 2 AÑOS IVE EXENTO

-Comprométese a prestar o servizo pola
cantidade total de 161.984,90 euros para os

dous anos

IMPORTE PRIMA 2 AÑOS (IVE EXENTO)

- Comprométese a prestar o servizo pola
cantidade total de 83.479,36 euros para os

dous anos.

LOTE IV. - SEGURO DE VIDA V ACCIDENTES PARA TODO EL
PERSONAL,
LICITADORES

l.-VIDACAIXA, SAU SEGUROS Y REA-SEGUROS.

LOTE V.- SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE
REPRODUCIÚN E PRODUCIÓN.

LICITADORES
2.-MAPFRE ESPAÑA, SA

IMPORTE PRIMA 2 AÑOS (IVE EXENTO)

- Comprométese a prestar o servizo pola
cantidade total de 447.986,70 euros para os

dous anos

IMPORTE PRIMA 2 AÑOS (IVE EXENTO)

Comprométese a prestar o servizo pola
cantidade total de 28.619 euros para os dous

anos.

LOTE VI. - SEGURO DE GANDO CABALLAR.
LICITADORES

1.-MAPFRE ESPAÑA, SA

IMPORTE PRIMA 2 AÑOS (IVE EXENTO)

Comprométese a prestara servizo pola
cantidade total de 4.980,40 euros para os dous

anos.

Polo que se retire as abrigas que se deriven da presente contratación o importe do contrato ascende a
906.037,36€, IVE exento, e financiase de acordó as seguintes anualidades:

TIPO ©E SEGURO LUTES
SEGURO DE DANOS EN BENS 1

MOBLES E INMOBLES
SEGURO DE RESPONSABILIDADE 2

CIVIL
SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS 3
SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 4

PARA TODO EL PERSONAL
SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE 5

GANDO VACÚN DE REPRODUCIÚN E
PRODUCIÓN

SEGURO DE GANDO CABALLAR 6

SUMA

IMPORTE 2020
89.493,50

80.992,45

4.!. 739, 65

223.993,35

14. 309, 50

2. 490,2

453.018,68€

IMPORTE 2021
89. 493, 50

80.992,45

41. 739, 68

223.993,35

14.309.50

2.490,2
453.018,68€
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Existe consignación no orzamento de gastos do 2020, pola cantidade de 453.018,68€, para a anualidade 2020.

A Deputación adquire o compromiso, supeditado a disponibilidade orzamentaria e de cumprimento^dos Prinüpios de
estab?Íida~de"orzamentaria e sostenibilidade finaceira, de incluir nos orzamentos da anualidade 2021 a cantidade de
453.018,68€ euros.

Por tratarse dun gasto de carácter plurianual os devanditos gastos financiaranse conforme ao disposto no artigo 174 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locáis.

2a. - As empresas adxudicatarias comprométense a prestar o servizo, con estrita suxeición o PCAP e o PPT, e por un
prazo de 2 anos, con posibilidade de prórrogas (1+D. A entrada en vigor dos contratos serán as seguintes:

LOTE SEGURO

1 SEGURO DE DANOS BENS MOBLES E INMOBLES

2 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

3 SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA.

4 SEGURO DE VIDA E ACCIDENTES PARA TODO O PERSOAL EN ACTIVO
CORPORATIVOS

5 SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE REPRODUCIÓN
PRODUCIÓN DA GRANXA GAYOSO CASTRO

6 SEGURO DE GANDO CABALLAR DA GRANXA GAYOSO CASTRO-

ENTRADA EN VIGOR

00.00 horas do día 31 de malo de ZOZO *

00.00 horas do día 31 de mato de 2020 *

00.00 horas do día 31 de malo de 2020 *

00.00 horas do dfa I de xuño de 2020 •

E A partir do día seguinte ao da subscrición da arta de inicio do contrato,
ou no seu defecto, unha vez formalizado o contrato.

A partir do dfa seguinte ao da subscrición da acta de inicio do contrato,
ou no seu defecto, unha vez formalizado o contrato.

*Con independencia da data en que se formalice ao tratarse de un contrato privado, suxeito en canto aos
efectos e~cumprimento ao dereito privado e singularmente á Leí 50/1980, do 8 de outubro, de contratos de
seguro, ao establecer no artigo 6^ que por acordó das partes, os efectos de seguro poderán retrotraerse ao
mem ento da solicitude ou de~formaíización da proposición . A entidade aseguradora que resulte adxudicataria

asumirá, en todo caso, o risco obxecto do contrato con independencia de que no momento do inicio do
contrato estén ou non aboadas as primas correspondentes.

3a. - Son condicións especiáis de execudón, as que se lie atribúe o carácter de abrigas contractuais esenciais, aos
efectos de resolución contractual do artigo 211. 1.f, en cumprimento do art. 202, ambos da LCSP, as recollidas na
cláusula 22.2 e 22.3 do PCAP.

4a. - O contrato terá unha duración máxima de vixencia de 2 ANOS,con posibilidade de prórroga (1+1) se ben a
prórroga non poderá superar os 12 meses (1 ano), cada vez que se efectúe, puidendo prorrogarse en dúas
ocasións ata un máximo de dúas anualidades, sen que a duración total do contrato exceda dos 4 anos.

5a.- Publicar no sitio web de la Deputación de Lugo no menú servizos -perfil do contratante
(httD://www. deDutacionlueo. ore/ ou www.contrataciondelestado. es ), e notificar aos interesados a adxudicación de
acordó co previsto nos artigas 54 e 151 do LCSP.

6a. - Instar, de conformidade co disposto no artigo 153 da LCSP, á formalizadón en documento administrativo da
presente contratación, , e que terá lugar unha vez transcurrido o prazo de ISdías hábiles a contar desde a
rómisión da notificación da 'adxudicación aos licitadores, sen que se houbese interposto recurso especial en
materia de contratación, que leve aparellada a suspensión da formalización.

O PRESIDENTE,P. D. Decreto de data 26-07-2019,
O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL,
Asdo. dixitalmente: Pablo Rivera Capón
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PROPOSTA EN RELACIÓN CO D(PEDIENTE TRAMFADO PARA A APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN
DA OBRA DE: POBRA DO BROLLÓN.- CONSTRUCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A MAIORES (D(Ol50B20AB)

D(PTE GTM: 2020/CON_OV000048

Aos efectos de aprobación da contratación das obras identificadas como: POBRA DO BROLLÓN.-
CONSTRUCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A MAIORES, consta no mesmo:

1. Proxerto de POBRA DO BROLLÓN. - CONSTRUCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A MAIORES , asinado
pola Arquitecta Da Mónica Marras Mosquera, xefa do Servizo de Arquitectura da Deputación.

2. Informe técnico sobre a viabilidade do centro, emitido pola Xunta de Galicia.
3. Memoria xustifícativa do contrato, con CSV: IV67HSHDZEPOVDGZABWB6A7RMQ
4. Orde de inicio de procedemento de contratación, con CSV: IV67HSHDZEPOVDGZABWB6A7RMQ
5. Acta de Reformulo Previo, de data 27/11/2018.

6. Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito con CSV:
IV672LR3DNBT2SG62XXFAQBBAA

7. Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: IV7GQTK4B5ZJ5JG66M5WA7XXEA
8. Informe xurídico do Servizo de Contratación e Fomento, e conformado pola Secretaria Xeral, con

CSV: IV7GQTIMNQZOQS5ZXX4WA3200M
9. Fiscalización limitada previa do expediente.

CSV: Accesible no seguirte enlace htt s: etramite. de utacionlu o.or veriflrma-lu o a es verification-code. htm

Á vista do exposto, remítese o expediente correspondente a dito contrato e propónse que, pola Xunta de
Gobernó, se adopten os seguintes acardos:

1. Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto técnico
RELATIVO Á CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE: POBRA DO BROLLÓN.- CONSTRUCIÓN DE CENTRO DE
ATENCIÓN A MAIORES, con informe de supervisión favorable, somételo a información pública por
espazo temporal de 15 días, tras os cales, sen redamadóns, entenderase definitivamente aprobado, e
sen que dito trámite paralice ou suspenda o procedemento.

II. Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao presente
contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigas 156 a 158, da LCSP, de acordó eos
principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa publicidade
establecida nos artigas 63, 135 e concordantes da propia LCSP.

III. Aprobar o gasto, por importe de 1.747.348,56 €, dos cales 158.849,87 € corresponden ao IVE (10%).

Lugo, data sinatura dixital

O PRESIDENTE. P. D. Decreto de data 26/07/2019. O Deputado Delegado de Promoción Económica e Social:
Pablo Rivera Capón.
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PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CONVENIO INTERADMINISTOATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE A
DEPUTAQÓN DE LUGO E O CONCELLO DE SARRIA COA FINAUDADE COMÚN DE COLABORAR EN: PROXECTO
CONSTRUCTIVO DE PASARELA METÁLICA PROVISIONAL PARA PONTE RIBEIRA NO RÍO SARRIA, INCLUÍDO HONORARIOS
E ESTUDO HIDROLÚXICO DE CAPACIDADE DE DESAUGÜE DA PONTE RIBEIRA E ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA
PO^^I RIBEIRA

EXFTC GTM: 2020/PES_03/015681

Aos efectos de aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello
de SARRIA para a execución dos fins común de PROXECTO CONSTRUCTIVO DE PASARELA METÁUCA PROVISIONAL
PARA PONTE RIBEIRA NO RÍO SARRIA, INCLUÍDO HONORARIOS E ESTUDO HIDROLÓXICO DE CAPACIDADE DE
DESAU6ÜE DA PONTE RIBEIRA E ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA PONTE RIBEIRA, consta no mesmo:

1. Solicitude do Concello de SARRIA con número de expediente no GTM: 2020/PES_03/015681, que inclúe
ademáis:

a. Proxecto ou memoria valorada do investimento.

b. Declaracións responsables relativas a non ter débedas e as abrigas a asumir polo Concello.
Memoria de impacto económico, con CSV: IV7GXX3NN4NS5TV7Y17ME72BKM

Borrador de convenio con CSV: IV7GXUD3PIVITC6JYM6TMDXC54

Informe do Servizo de Contratación e Fomento, conformado pola Secretaria Xeral e impulsando a súa
tramitación a Presidencia, con CSV: IV7GXX3NHYJLUROIWMYCIBKD4E

Fiscalización limitada previa do expediente.

CSV: Accesible no seguinte enlace htt s: etramite. de utacionlu o. or verifirma-lu o a es verification-code. htm

Avista do exporto, remítese o expediente correspondente á aprobación de convenio e propónse que, pola Xunta de
Gobernó, se adopten os segulntes acardos:

1. Aprobar o texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a Deputación Provincial
de Lugo e o Concello de SARRIA coa finalidade común de colaborar na execución dos fíns comúns de
PROXECTO CONSTRUCTIVO DE PASARELA METÁUCA PROVISIONAL PARA PONTE RIBEIRA NO RÍO SARRIA,
INCLUfDO HONORARIOS E ESTUDO HIDROLÓXICO DE CAPACIDADE DE DESAUGÜE DA PONTE RIBEIRA E
ACONDICIONAMIENTO DO ENTORNO DA PO^fTE RIBEIRA, con un orzamento total de 158. 470,00 euros.

2. Que se aprobé o gasto en concepto de achega económica, por parte da Deputación, para o financiamento
das actuacións contempladas no convenio, que ascende á contía máxima de 150.000,00 euros, dos que
131.945,48€ son con cargo ao vixente orzamento xeral da Deputación de Lugo para a anualidade 2020 e
18.054,52€ con cargo á anualidade de 2021. A Deputación adquire o compromiso, supeditado a
dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sostibilidade
financeira, de incluir no orzamento da anualidade 2021 a cantidade de 18.054.52 euros.

LUGO, data sinatura dixital.

O PRESIDENTE. P. D. Decreto de data 26-07-2019. O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL:
Pablo Rivera Capón
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PROPOSTA RELATIVA Á MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE LUGO E O CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN PARA A
EXECUCIÓN DOS FINS COMÚNS CONSISTENTES NA CONSTRUCIÓN DO CENTRO RESIDENICAL NO
CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN.

Visto o informe da Sección de Fomento do Servizo de Contratación e Fomento, de data 6 de outubro
de 2020, no que literalmente se establece:

"ASUNTO: Modificación do CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTA-
CIÓN DE LUGO E O CONCELLO DE POBRA DO BROLLÓN PARA A EXECUCIÓN DOS FINS COMÚNS
CONSISTENTES NA CONSTRUCIÓN DO CENTRO RESIDENCIAL NO CONCELLO DA POBRA DO BRO-
LLÓN.

En relación á modificación do convenio de cooperación entre a Deputación de Lugo e o concello da
Pobra do Brollan para a execución dosfins comúns consistentes na construción do centro residencial
no concello da Pobra do Brollan, dende a Sección de Fomento do Servizo de Contratación e Fomento
emítese o seguinte INFORME

ANTECEDENTES DE FEITO

Prímeiro: A Xunta de Gobernó, en sesión ordinaria celebrada o 2 de marzo de 2018, adoptou, entre
outros o seguinte acordó:

1°.- Aprobar o texto do Convenio Interadministrativo a subscribir entre a Deputación Provincial de
Lugo e o Concello de A Pobra de Brollan para a execución dos fi'ns comúns consistentes na
construción de centro residencial nese municipio, cun orzamento total de 1. 400.000C: A achega da
Deputación ascende a contía 1. 200. 000€ e a do Concellode A Pobra de Brollan a 200. 000€.

2°- 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 contfa máxima de
1. 200.000 euros con cargo as aplicacións orzamentarias 2315. 622 e 2315. 522. 55, correspondendo á
anualidade 2018 o importe de 600. 000,00€ e a anualidade 2019 o importe 600.000,00€. A
Deputación adquire este compromiso, supeditado ao cumprimento do principio de estabilidade
orzamentaria e sensibilidade financeira de incluir no orzamento da anualidade 2019 a cantidade de
600. 000, 00€"

Segundo: O convenio de cooperación entre a Deputación de Lugo e o concello da Pobra do Brollan
para a execución dosfins comúns consistentes na construción do centro residencial no Concello da Po-
bra do Brollan, formalizouse o 28 de xuño de 2018.

Terceiro.-A Xunta de Gobernó, en sesión ordinaria celebrada o 1 defebreiro de 2019, adoptou, entre
outros o seguinte acordó:

"1° Modificar a cláusula primeira, terceira, cuarta e sexta do Convenio interadministrativo entre a
Deputación Provincial de Lugo e o concello da Pobra de Brollan para a execucíón dos fins comúns
consistentes na construción do centro residencial do concello da Pobra de Brollan, nos termos da
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addenda de modificación incorporada ao expediente e mantendo inalteradas o resto de cláusulas do
Convenio interadministrativo de referencia.

2° 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 contfa
complementaría de 409.923. 23C para a anualidade 2020 (que sumados ao importe anteriormente
consignado de 1. 200. 000, 00 € da un total de 1. 609. 923, 23 €) con cargo a aplicación orzamentaría
2315. 622. 2315. 622. 55 e 2315. 22706. A Deputación adquire este compromiso, supeditado ao
cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira de incluir no
orzamento da anualidade 2020 a cantídade de 409. 923, 23€."

Cuarto; A addenda ao convenio de cooperación entre a Deputación de Lugo e o concello da Pobra do
Brollan para a execución dosfins comúns consistentes na construción do centro residencial no Conce-
lio da Pobra do Brollan, aprobado por acordó da Xunta de Gobernó o 2 de marzo de 2018, formalizou-
se o 5 defebreiro de 2019.

Quinto; A Xunta de Gobernó, en sesión ordinaria celebrada o 31 de xaneiro de 2020, adoptou, entre
ouíros o seguinte acordó:

"1. Acordar o inicio do procedemento para a resolución do contrato administrativo de obras a cons-
trución dun centro residencial no Concello da Pobra do Brollan adxudicado a entidade Prado Lameiro
54 potos cous£75 expresadas no corpa do presente por concorrer posibles incumprimentos ao abeiro
da documentación obrante no expediente.

(... )".

Sexto; Neste senso faise necesaria a modificación, da cláusula terceira -abrigas e compromisos das
partes- e da cláusula sexta -duración do convenio interadministrativo, tendo encanta que debe licitar -
se de novo a contratación das obras, que quedarían redactadas do seguinte xeito:

- Cláusula TERCEIRA.- Obrigas e compromisos das partes.

"3. 1. De utación Provincial de Lu o

En cumprimento do presente convenio interadministratívo de cooperación, a Deputación Provincial
comprométese ao seguinte:

1. Efectuar o finandamento previsto na cláusula "cuarta".
Redactar e aportar o proxecto técnico para a construción do centro residencial.
Obter os permisos e autorizacións sectoriais necesarias para a construción do
equipamento, agás os que sexan de competencia e intervención municipal e necesarios
para obter as licencias urbanísticas e títulos municipais habilitantes para o apertura e
exercicio da actividade do centro residencial.

Actuar como órgano de contratación e tramitar a contratación das obras, ñas distintas
fases, ata a súa recepción das obras e liquidación do contrato para construir o centro
residencial, obxecto deste convenio, con suxeición ao establecido no Real Decreto
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (TRLCSP) polo que se aprobó o Texto Refundido da
Leí de Contratos do sector público ou norma legal que a substitúa, en concreto a Leí
9/2017, do 8 de novembro (LCSP)

2.

3.

4.
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5' cumpnr, caas determinacims do arti90 53 da amentada Lei 40/2015, de RXSP. que lie resulten
aplicables.

6. Licitar rematare recibir as obras do establecemento para residencia, na data límite do 31 de
^^2»^" """""'""» ^«'° -^^-»^
Rec'b'^as. obras__c°nt''atada^ conforme aos trámites previstos nos artigas 235 e
concordantes do TRLCSPou ben, unha vez entre en vigor, no artigo 243 da'Le¡a9/2oT8~ do
8de novembro(LCSP). ~ " ---—-'—"/

Convidará representación institucional do Concello de A Pobra de Brollen aos actos oficiáis
relativos ao inicio, execución e finalización das obras.

Dií.undlr, ^colabora':ión Prestada Por ambas entidades no formato máis adecuado (cartel
ou similares), facilitadas polo Gabinete de Comunicación da Deputación.

10. Comunicar o acordó polo que se aprobó este convenio ao Concello de A Pobra de Brollan.
(... )". ---. -. -...

7.

8.

9.

-Cláusula SEXTA.- Duración do convenio interadministratívo.

"A^V.'xencia. dLpresente. conwnio xurdirá. ef€cto a pclrtir da data da súa si^t^ aínda que con
rectos económ!cos desde 01 de xaneiro de 2018 e manterase ata o cumprimentodos ~compro'misos"e
obngas, aÍum,idosno mesmc- A estesefectos establecerase como data límite. 'salw prorrog a ,

mt^dafína!izaclón do. prazoi^2B dexw°de 2022' re^ctando en todo caso o límite ̂ 0^0
artigo 49, letra h) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídíco do Sector Público ~"

ASJtóusu!as restantes do convenio de referencia, en tanto non queden afectadas por esta
modlficacion' Permanecerían ¡variables, acordando ambas partes, ' incorporar ~ao"Convenio''d'e
co^erawnsubscrito con data 28 de xwo de 2018' esta se9unda ̂ denda, a cal se 'rexera polas
condicións estipuladas no convenio do que trae causa, formando parte integrante domesmo.

CONSIDERACIÓNSXURÍDICO-ADMINISTRATIVAS:

PRIMEIRA'Nac'áusula sexta Curación do "nwnio interadministratívo) do convenio de cooperación
entre,lD eputüción de Lugo. e 0 conce"° da pobra do Bro"ón para a execución dos finsr comúns
consistentes na construción do centro residencial no Concello da Pobra do Brollan establécese ~que:
^.vixenciad^presente.convenio xurdirá efecto a part'r da data da 5úa sinatura, aínda que con
efech)le€onóm'cosdende °01 dexanelro de2018 e enterase ata o cumpnmento~dos"comprom'¡so's
e abrigas asumidos no mesmo. A estes efectos establecerase como data límite^salw
expresa antes da finalización doprazo, o 31 de decembro de 2020, respectando en todo caso o límate
S°o? cfo ort7go 49' /eíro h) da Lei 40/2015' do 1 de outubr0' do Réxime xurldico'do Sector

SEGUNDA. - Na cláusula sétima -modificación- do citado convenio recollese que:
"A modificación deste convenio pederá realizarse por mutuo acordó das partes, acreditando a
concorrenda de interese común, e co límite substantivo de non alterar as condidónsesenciais'do
?f.^!n^ '^cla'' e sempre e candodito ^^emo este vixente, respectando ~o'¡ímite"tempo'ral
máximo de 4 anos previsto no artigo 49 da Lei 40/2015.A modificación levaraseacabo mediante
addenda ao mesmo."
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TERCEIRA. -. En canto ao órgano competente para aprobara modificación do convenio^ ̂ op^'^
'er^'^rDe^¡onde l^o e ^encello ̂  Po^ do^B^n ̂ ^e^^s^^^
^tue^r^c^uc7n"do ~ce^
^b'e^o,7or'^'o'órgano'que aprobouo mesmo e non se excede o límite temporal máximo de 4
anos previsto no artigo 49 da Le¡ 40/2015.

CONCLUSIÓNS

Por toda o exposto, constátase a necesidade de efectuar a modificación termos da^w(^
'addeun7o ^^n.olncorporada ^^^nt^martwd?'^dZ^^^^
l^^o^^encia^do'en canta que o convenio está ^n^,me^^lDntócfe^,lm^
^er(conco7renaade 'interese común), e non se alteran as condícións esenciais do documento
inicial.

INFORMASE FAVORABLEMENTE, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado en
dereito"

Por todo o anteriormente exposto, proponse que pola Xunta de Gobernó se adopte o seguinte

^poróboar a modificación do convenio de cooperación entre a DePutaclon _de_L,ugo^o,co;,c^^da,
Prórado~Bro]lón para a execución dos tins comúns consistentes na construción do centra
rn^nucelÍJo"daüPoblra"do'Br'ollón: formalizado o 28 de xuño de 2018, nos termos^a^gundaaddenda
^ ̂ ^^'^P-^o expedier^ m¡ntenda '"alterada presto da^s^la^^n^
^7e'^enaa7te'ndiol "e7contaqui e o convenio está vixente, mediar vontade_d_e_ambalpartes
S>ncTrrencÍa'de''i'ntórese común); e non se alteran as condicións esenciais do documento inicial.

Lugo, (asinado dixitalmente na data que consta no pe de páxina)

"O PRESIDENTE, P. D. Decreto de data 26-07-2019, O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA E SOCIAL, Asdo. : Pablo Rivera Capón'
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PROPOSTA EN RELACIÓN COA XUSTIFIO^CIÓN DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE A DEPUTACIÓN DE LUGO
E O CONCELLO DE NAVIA DE SUARNA PARA A EXECUCIÓN DE FINS COMÚNS CONSISTENTES EN: ADQUISICIÓN
MÁQUINA RETROEXCfliVADORA DE SEGUNDA MAN. (ANUALIDADE 2017)

Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, relativo ao convenio interadministrativo entre a

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de NAVIA DE SUARNA, coa finalidade común de colaborar na

ADQUISICIÓN MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEGUNDA MAN, que dispon o seguinte:

'PRIMEIRO.- Por acordó da Xunto de Gobernó de data 24-11-2017 acordouse a aprobación do convenio
interadministrativo a asinar entre a Deputación de Lugo e o Concello de NAVIA DE SUARNA para a execudón defins
comüns consistentes en: ADQUISICIÓN MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEGUNDA MAN, así como o gasto, que
ascende á confia máxima de 30. 000,00 euros, con cargo ao orzamento para anualídade de 2017.

SEGUNDO. - O amentado convenio foi asmado o 19 de decembro de 2017.

TERCEIRO.- En data 23 de novembro foi aprobada pola Xunta de Gobernó, addenda de modificación do amentado
convenio, establecendo a data limite do 15/12/2018 para executar os investimentos e presentar a canta xustificativa,
coa documentación establecida na cláusula 3 apartado b do indicado convenio.

CUARTO.- O Concello de NAVIA DESUARNA non achegou documentación xustificativa do indicado investimento.

SEXTO. - En data 04/06/2020, requiriuse ao Concello de NAVIA DE SUARNA, a través de escrito con RS 2020RPS004554,

no que se indicaba a documentación que debería achegar, outorgándolle un prazo de dez días hábiles, coa advertencia

que de non cumprír co mesmo se le declarará decaído no seu dereito ao trámite correspondente (art. 73. 3 da Leí

39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas - PAC] e procederase
a declaración da perdida do dereito ao cobro da mesma.

SÉTIMO.- O Concello de NAVIA DE SUARNA non achegou a documentación xustificativa requirida.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

PRIMEIRO.- O Convenio interadministrativo asinado en data 19/12/2017, entre a Deputación de Lugo e o Concello de
NAVIA DESUARNA, establece na súa cláusula terceira, relativa as abrigas e compromisos das partes, os compromisos

do Concello de NAVIA DESUARNA, entre os que se establecen ".... executar as investimentos relacionados, obxectodeste

convenio, na data límite do 30 de setembro de 2018", e na cláusula cuarta, apartado b¡ Xustificación " unha vez

transorrido o prazo de execución das actuacións previsto e contemplado na cláusula terceira neste convenio e no prazo

de 2 meses, o Concello de NAVIA DE SUARNA, achegará á Deputadón de Lugo unha contó xustificativa conxunta dos

gastos realizados... ".

Asímesmo, estas cláusulas foron modificadas, fixándose en addenda de modificación asinada o 17/12/2018, a seguinte

redacción "... executar os investimentos relacionados, obxecto deste convenio, na data límite do 15 de decembro 2018",

e " unha vez finalice a actuación prevista e contemplada neste convenio, e no prazo máximo do 15 de dedembro de

2018, o Concello de NAVIA DE SUARNA, achegará á Deputadón de Lugo unha canta xustificativa ... ".

SEGUNDO. - O artigo 73 da Leí 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administraciáns
Públicas, establece: "1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo
de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma

correspondiente se fije plazo distinto. 2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere
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DEPUTACIÓN

DELUCO
que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor,
concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. 3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los
apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá
la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la
resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo".

TERCEIRO. - O órgano competente para declarar decaído ao seu dereito, inda que non se regula no convenio
interadministrativo, ao non se prever esta casuística, enténdese competente a Xunta de Gobernó, toda vez que foi o
órgano que aprobou o devandito convenio.

CONCLUSIÓN

A vista do anterior, porquen subscribe, infórmase favorablemente:

1. Declarar decaído no seu dereito ao Concello de NA VÍA DE SUARNA, a presentación de xustificación do investimento

incluido no convenio interadministrativo asmado entre a Deputadón de Lugo e o Concello de NAVIA DE SUARNA
pora o execucion de/;ns comúns consistentes en: ADQUISICIÓN MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEGUNDA MAN,
ao abeiro do artigo 73. 3 da Lei 39/2015 -PAC-

2. Incoar expediente de declaración de perda do dereito ao cobro da achega da Deputación, cuantificada en 30. 000,00
euros.

3. Notificar ao Concello de NAVIA DE SUARNA o acordó, concedéndolle trámite de audiencia, por un prazo de 10 días
hábiles de acordó co establecido no artigo 82 da Leí 39/2015, a fin que poidan alegar e presentar os documentos e
xustificantes que estimen oportunos.

F canto procede informar, sen prexuízo de mellar criterio fundado en dereito".

Avista do expostD, remítese o expediente correspondente ao indicado convenio e propónse que, pola Xunta de
Gobernó, se adopten os seguintes acardos:

1. Declarar decaído no seu dereito ao Concello de NAVIA DE SUARNA, a presentación de xustificación do investimento

incluido no convenio interadministrativo asinado entre a Deputación de Lugo e o Concello de NAVIA DE SUARNA
para a execución de fins comúns consistentes en: ADQUISICIÓN MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEGUNDA
MAN, ao abeiro do artigo 73.3 da Lei 39/2015 -PAC-

2. Incoar expediente de declaración de perda do dereito ao cobro da achega da Deputación, cuantificada en 30.000,00
euros.

3. Notificar ao Concello de NAVIA DE SUARNA o acordó, concedéndolle trámite de audiencia, por un prazo de 10 días

hábiles de acordó co establecido no artigo 82 da Lei 39/2015, a fin que poidan alegar e presentar os documentos
e xustificantes que estimen oportunos.

LUGO, data sinatura dixital.

O PRESIDENTE. P. D. Decreto de data 26-07-2019. O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL:

Pablo Rivera Capón
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DEPUTACIÓN DE LUGO

PROPOSTA DA PRESroENCIA

ASUNTO: Aprobación das prestacións executadas, propias dun contrato administrativo,
reco&ecemento das obrigas e pago das facturas correspondentes á subministración ao Parque Móbil
de materiais diversos e bobinas de papel e pintura, en execución da resolución da Presidencia de data
28/09/2020.

Visto o informe de data 06/10/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, xunto co expediente
da súa razón, que na parte súa bastante sinala:

"(...)

PRIMEIRO.- Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e importes que de seguido
se detallan:

ACREDOR

Sergio González,
S. L.

Sergio González,
S. L.

Sergio González,
S. L.

TOTAL

FACTURA

A/418

A/35

A/S5

DATA DL
EMISIÓN

31/12/2019

31/01/2020

29/02/2020

R¡^.\i¡iTRO XER.4L
OATADE
EVTR. tD.t

\Í'MF. RO

14/01/2020

11/02/2020

09/03/2020

2020SPE000800

2020RPE002776

2020RPE004483

COyCEPTOE \"DE
í.\7'y;0/Í. V7/: 00 G-2', 1/

iStibministracíon ao arque uüíl,
no mes de decembro do 2019. de

materiais diversos para a
reparación e mantemento de

vehículos e maquinaria.

2020/FAC 01/000168
Subministración ao Parque Móbii,
fio mes de xaneiro do 2020, de
materiais diversos,

2020/FAC 01/000420
Siibministración ao Parque Móbil,
no mes defebreiro do 2020, de
bobinas de papel e pintura para o
taller.

2020/FAC 01/000421

l. IPOKTEDA
nc ÍRA

116. 44 €

279, 44 E

56, 70 €

4S2. 5S €

SEGUNDO. - Visto que consta:

a) As propias facturas con Rexistro de Entrada e con dilixencia do Parque Móbil (de data 23/01/2020 na factura № AJ41S
e de data 18/03/20 nos facturas № A/35 e № A/55) de que as subministracións están verificadas, precisando o conforme coas
cantidades e os prezos, e á súa vez, conformadas as facturas pola Presidencia.

b) Declaración responsable asinada en data 10/09/2020, pola representante de Sergio González, S. L., en modelo
nonnalizado, de que dita entídade ten plena capacidade de obrar e dispon 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 abrigas
tributarias e coa seguridade social. de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de Actividades
Económicas nunha actívidade acorde as prestacións desenvolvidas, comprometéndose a manter o cumprimento das anteriores
abrigas durante todo o procedemento, e a comunicar calquera variación ñas mesmas.

c) Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas (de data 23/01/2020 no caso da factura №A/418, e
de data 20/03/2020 no caso das facturas Na A/35 e No A/55), explicitando as razóns polas que se incumpriu o pmcedemento
administrativo, exustificando a necesidade de realización das prestacións, emitidas dende o Parque Móbil.

Normativa
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DF.PUTACIÓN DE LUGO

d) Informe do Servizo de Contabilidade e Cantas, de data 14/04/2020, no que se di que existía crédito disponible no
exercicio de procedencia no saldo de vinculación correspondente á aplicación orzamentaria 19/9201. 2211 ], polo importe total
dafactura№A/418.

e) Informes - Pmposta do Seniizo de Contratación e Fomento, de data 11/09/2020 (un informe-proposta para a factura
No A/418, e outro informe-proposta para as facturas № A/35 e № A/55), nos que consta a xustificación da necesidade de
realización das prestacións, por parte do órgano de contratación.

f) Resolución da Presidencia de data 28/09/2020, levantando os reparos de Intervención e os seus efectos suspensivos.

TERCEIRO. - Naproposta de decreto de data 22/09/2020, sobre discrepancias en relación co recoñecemento de obrigas dos anos
2019 e 2020 con notas de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, reflictense os seguintes antecedentes:

••(...)

PRIMEIRO.- EN RELACIÓN COA FACTURA NaA/418.

1.- "INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Recoñecemento de abrigas do ano 2019. con nota de reparo do artigo 2l6. 2.c) do TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites
esenciais:

O obxecto do presente informe refirese á factura da empresa SERGIO GONZÁLEZ, S. L. que seguidamente se relaciona:

No FACTURA
A/418
GTM

20/FAC01/268

DATA
31/12/19

IMPORTE
116, 44

CONCEPTO
Subministración ao Parque
Móbil, no mes de decembro

do 2019, de materiais
diversos para a reparación
e mantemento de vehículos
ema uinaria.

APLICACIÓN
9201.22111

ADO

92020/2126

SUMA 116,44
Logo de ver a factura debidamente conformada, e Informe do Parque Móbil, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca
factura, e asi como efectuada a comprobación por parte desta Inten'ención de que a mesma non consta aprobada na contabilidade
Proríncial.

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:

/. Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito disponible suficiente, segundo informe do Xefe de Servizo de
Contabilidade e Cantas, que se achega, constando na memoria xustíficativa 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.

2. Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación anterior, polo importe
total de 116,44 euros.

3. Segundo o artigo 214 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobó o texto refundido da Leí reguladora das Facendas
Locáis (en odiante TRLRFL), a función interventora ten por ohxecto entre outros, fiscalizar todos os actos das entidades locáis que deán

lugar ao recoñecemento e liquidación de abrigas e gastos de coñudo económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de que a
xestíón se axuste as disposicións aplicables en cada caso.

Polo exposto, e segundo os artigas 215 a 217 TRLRFL, artigas 14 e 15 do RD 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico
do control interno ñas entidades do Sector Público Local (en odiante RD 424/2017), e base na 36 de execución do orzamento, a que

subscribe pon de manifestó nota de re aro de acordó 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 suponen gastos realizados sen os
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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 coñudas na citada normativa contractual, ase como incumprimento da normativa orzamentaria por
carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou liquidación da abriga, segundo os artigas 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58
do RD 500/90 do 2 de abril, polo tanto incumprindo requisitos esenciais os efectos do artigo 2¡6.2.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
adicionáis aprobados polo Pleno, en aplicación do artigo 13 do RD 424/2017.

Segundo o artigo 217 do TRLRFL el4 e 15 doRd 424/2017, cando o órgano ao que afecte o reparo non este de acordó con este, plantexará
o Presidente da entídade local unha discrepancia no prazo de 15 dios, esta deberá ser motivada, por escrito, con cita dos preceptos legáis
en que sustente o seu criterio.

Resolta a discrepancia poderoso 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 1S días, sendo executiva.

Infórmase, por recomendación do Consello de Cantas, no relativo as consecuencias e responsabilidades das autoridades e persoal ao
servizo das Administracióiis 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 novemhro, de contratos do

sector público "Responsabilidade das autoridades e dopersoal ao servizo das Administracións Públicas ", e artigas 28 e 30 da Lei 19/2013,
de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo gobernó, sobre infraccións e sancions.

De acordó co artigo 218. 3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao Tribunal de Cantas todas as resolucións e acardos
adoptados polo Presidente da Entidade Local epolo Pleno contrarios os reparos for mulados. "

2. - "INFOSMEDA UNIDADE XESTOKA KELATIVO AO INFOKME DE INTERVENCIÓN DE DATA 15 DE SETEMSRO DO 2020,
SOBRE SECOÑECEMENTO DE OBSIGACIÓNS CONNOTA DE REPARO DO ART. 2I6. 2.C) DO TRÍRFL.

En relación coas facturas seguintes:

ACREDORES
SERGIO GONZÁLEZ, S. L.
SUMA

N-FACTURA
A/418

DATA
31/12/19

IMPORTE
116,44
116, 44

APLICACI N
9201.22111

Procede informar-

la. - Son certas os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 15 de setembro de 2020.

2°.- Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministras son os seguintes:

PSIMEIRO.- Debido a que está en trámite un contrato para subministro de materiais para o mantemento e reparación dos vehículos e
maquinaria do Parque Móbil, asi como que os subministras eran urxentes para poder seguir traballando en boas condicións, foi necesario
validar a factura.

SEGUNDO. - O periodo do aludido subministro foi decembro de 2019.

TERCEIRO. - A cantidade a aboar á empresa ascende a 116, 44 euros ftVE incluido).

CUARTO. - Garantías: Debido as características da prestación realizada, nonprocede a existencia degarantia.

QUINTO. - A valoración corresponde as estritamente necesarias para a prestación do subministro, e os prezos aplicados son os habituáis
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 atgunha 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 15 de setembro de 2020 e o aboamento da factura A/418. "
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DEPUTACIÓN DE LUGO

SEGUNDO.- EN RELACIÓN COAS FACTURAS №A/35 E №A/55.

I. - "INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Recoñecemento de abrigas do ano 2020. con nota de reparo do artigo 216. 2. c) do TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites
esenciais:

O obxecto do presente informe refirese á facturas da empresa SERGIO GONZÁLEZ, S. L. que seguidamente se relacionan:

№ DE FACTURA
DATA DE
EMISIÓN

co c IMPORTE APLICACIÓN ADO

A/35

GTM

20/FACOI/420

A/55

GTM

20/FAC01/421

TOTAL

31/01/2020

29/02/2020

Submimstración ao Parque Móbil, no mes de
xaneiro do 2020, de materiais diversos.

Subministración ao Parque Móbil, no mes de
febreiro do 2020, de bobinas de papel e pintura
para o taller.

279, 44

56. 70

3¡f,i4 e

9201.22111

9201.22111

92020/2553

92020/2554

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 Intei-vención 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 révime
Xuridico dos Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe:

1. Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación anterior, polo importe
total de 336, 14 euros.

2. Segundo o artigo 214 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobó o texto refundido da Leí reguladora das Facendas
Locáis (en odiante TRLRFL), a función interventora ten por obxecto entre outros, fiscalizar todos os actos das entidades locáis que deán
lugar ao recoñecemento e liquidación de abrigas e gastos de coñudo económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de que a
xestión se asuste as disposicións aplicables en cada caso.

Polo exposto, e segundo os artigas 215a 217 TRLRFL, artigas 14el5doRD 424/2017, de 28 de abril, polo que se regida o réxime xurídico
do control interno ñas entidades do Sector Público Local (en odiante RD 424/2017), e base n° 36 de execución do orzamento, a que

subscribe pon de manifestó nota de re aro de acordó co disposto no artigo 216. 2. c) do TRLRFL, con efectos suspensivos, por
desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten ñas facturas obxecto de informe, en canto suponen 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 coñudas na citada normativa contractual, ase como incumprimento da normativa orzamentaria por
carecer da autorización e compromiso previo do recoñeceniento ou liquidación da abriga, segundo os artigas 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58
do RD 500/90 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 execvción do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e

adicionáis aprobados polo Pleno, en aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017.

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 15 doRD 424/2017, cando o órgano ao que afecte o reparo non este de acordó con este, plantexará
o Presidente da entidade local unha discrepancia nú prazo de 15 días, esta deberá ser motivada, por escrito, con cita dos preceptos legáis
en que sustente o seu criterio.

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, detxando 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 noprazo de 15 días, sendo executiva.
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Infórmase, por recomendación do Consello de Cantas, 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 9/201 7, de 8 de novembro. de contratos do

sector público "Responsabilidade das autoridades e dopersoal ao servizo das Administracións Públicas ", e artigas 28 e 30 da Leí 19/2013,
de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo gobernó, sobre infraccións e sancións.

De acordó co artigo 218.3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao Tribunal de Cantas todas as resolucións e acardos
adoptados poto Presidente da Entidade Local e polo Pleno contrarios os reparos formulados. "

2.- "INFOSME DA UNIDADE XESTOSA RELA TIVO AO INFORME DE INTER VENCIÓN DE DA TA 15 DE SETEMBRO DO 2020,
SOBSE RECOÑECEMENTO DE OBRIGACIÓNS CONNOTA DE SEPARO DO ART. 216.2.c) DO TRLRFi.

En relación coas facturas seguintes:

ACREDORES
SERGIO GONZÁLEZ, S. L.
SERGIO GONZÁLEZ, S. L.
SUMA

№FACTURA
A/35
A/55

DATA
31/01/20
29/02/20

IMPORTE
279,44
56,70
136,14

APLICACIÓN
9201.22111
9201. 22111

Procede informar:

1°.- Son certas os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 15 de setembro de 2020.

2°.- Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministras son os seguintes:

PRIMEIRO.- 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 subministras eran urxentes para poder seguir traballando en boas condicións, foi necesario
validar a factura.

SEGUNDO. - O período do aludido subministro foi xaneiro efebreiro de 2020.

TERCEIRO.- A cantidade a aboar á empresa ascende a 336, 14 euros (I. V. E. incluido).

CUARTO.- Garantías: Debido as características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía.

QUINTO.- A valoración corresponde as estritamente necesarias para a prestación do subministro, e os prezos aplicados son os habituáis
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 iodo o ano en curso.

En base ao exposto PROPONSE:

O levantamento do reparo valorado pola Intervención Provincial en data 15 de setembro de 2020 e o aboamento das facturas A/35 e A/55."

CONSIDERACIÓNS

PSIMEIRiá. - Levantados os reparos, o recoñecemento das abrigas facturadas debería tramitarse por este procedemento
específico, establecido nos bases de execución do orzamento para situacións ou eventualidades, como a que nos ocupa.

SEGUNDA.-Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidadefoi xustiflcada pola unidade xestora e das que consta a súa
realización e que resulta fonte de abrigas a doutrina do enriquecemento inxusto, aplicada de xeito pacifico en materia
contractual en supostos deprestacións realizadas en semellantes supostos os analizados (citanse 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 producindose ao mesmo tempo un empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacián ou contraprestación
reciproca, constando asimesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo.

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

Nonnativa
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DEPUTACIÓN DE LUGO

TERCEIRA.- En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo as decisións que motivaron as prestacións,
sinalando mediante a presente o procedemento a seguir cando se dan sitiiacións como as que nos ocupan e o órgano

competente.

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordó 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.

CUARTA.-As tres facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando analóxicamente (artigo 4. 1 do
Código Civil) a Base de Execución № 20 e concordantes do Orzamento desta Deputación para o ano 2020.

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Gobernó dentro da Deputación Provincial que resulta ser o
órgano de contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial formulados censonte 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
pmcedementos de licitación naqiiela época en fase de adxudicación/ou sen formalizar o contrato ou a acta de inicio, cuxa
competencia é da Xunta de Gobernó.

Veste senso, o Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no B. O. P. de Lttgo Na 202 do 3 de setembro
de 2020, establece no artigo 59 as atribucións da Ximta de Gobernó, adxudicar todos os contratos de obras, seraizos,
subministracións e xestión de servizos públicos, especiáis e privados, de contia superior á determinada para contratos menores e
cuxa competencia non estea reservada ao Pleno da Corporación.

Asimesmo a competencia sobre contratos alcanzará a aprobación do gasto, a interpretación, modificación, siispensión e a súa
resolución, agás cando se trate de indemnizacións cuxa competencia He corresponderá ao órgano orixinariamente competente.

CONCLUSIÓN

Por todo o exposto, coas matizacións e consideracións formuladas ao longo deste informe, existindo saldo disponible no exercicio
de referencia polo importe total da factura №A/418, segundo o xa mencionado informe do Seniizo de Contabilidade e Cantas, e
existíndo consignación orzamentaria axeitada e suficiente cansante eos informes de intervención invocados, para facer fronte aos
gastos propostos, tratándose de gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019 (no caso da factura NO A/418) e no exercicio

orzamentario 2020 (no caso das facturas Na A/3S e No A/S5), e xustificados por analoxia os requisitos fixados na Base 20 das
BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriqiiecemento inxusto, poderase tomar acordó pola Xunta de Gobernó, de
aprobación das prestacións executadas propias dun contrato administrativo de subministración, o recoñecemento das obrigas e o
pagamento das segiiintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto;

ACRKDOR

Sergio Gonzále:,
S. L.

Sergio González,
S. L.

Sergio González,
S. L.

TOTAL

/• ICTLRA

A/418

A/35

A/S5

OJ7. 1/W-;
EMISIÓ\

31/12/2019

31/01/2020

29/02/2020

CO.\CI:PTO

Subministración ao Parque óbil, no mes de decembro do 2019, de materiais
diversos para a reparación e mantemento de vehículos e maquinaria.

Subministración ao Parqiie Móbil, no mes de xaneiro do 2020, de materiais
diversos.

Subministración ao Parque Móbil. no mes defebreiro do 2020, de bobinas de
papel e pintura para o taller.

IMI'ORIKD.1
i-. it-riK.i

116, 44 €

279,44 €

56. 70 €

452. SS £

Así mesmo, dorase traslado deste acordó, ó Centro Xestor.

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera oiitro criterio mellar fiindado en dereito.

Normativa
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Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Gobernó se adopte o seguíate ACORDÓ:

1) Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de subministración,
recoñecer as abrigas e o pagamento dasseguintes facturas emitidas por Sergio González, S. L., por un
importe total de 452,58 €:

• № A/418 de data 31/12/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no mes de
decembro do 2019, de materiais diversos para a reparación e mantemento de vehículos e

maquinaria, dun importe total de 116,44 €.

• No A/35 de data 31/01/2020, con-espondente á subministración ao Parque Móbil, no mes de
xaneiro do 2020, de materiais diversos, dun importe total de 279,44 €.

• № A/55, de data 29/02/2020, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no mes de
febreiro do 2020, de bobinas de papel e pintura para o taller, dun importe total de 56,70 €.

2) Dar traslado deste acordó ó centro xestor.

En Lugo, asmado dixitaünente.

O PRESmENTE
P. D. Decreto de data 26-07-2019

O DEPUTADO DELEGADO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL,

Asdo. : Pablo Rivera Capón

Normativa
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DEPUTACIÓN DE LUGO

PROPOSTA DA PRESIDENCIA

ASUNTO: Aprobación das prestacións executadas, propias dun contrato administrativo,
recoñecemento da abriga e pago da factura correspondente á subministración ao Parque Móbil, no
mes de maio do 2020, de pneumáticos para vehículos, en execución da resolución da Presidencia de
data 28/09/2020.

Visto o informe de data 06/10/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, xunto co expediente
da súa razón, que na parte súa bastante sinala:

"(...)

PKIMEIRO.- Trasladouse donde a Intervención Provincial a este Servizo, factura polo concepto e importe que de
seguido se detallan:

•ICREDOR

D. Ignacio
Docando Teijeiro

TOTAL

.
V"

FACTUR.\

20/00811

DATA DE
EMÍSfÓX

30/05/2020

^STROXERAL CONCEPTUÉ V0£
E.\TRAD^ V£-U£AO E\PED!E\TE DO GTM

Subministración ao Parque
Móbil, no mes de maio do

08/06/2020 2020RPE006740 202°- de pneumáticos para
vehículos.

2020/FAC 01/001180

]\]PORTK
D.i

FACTURA

6. 340,88 €

6. 340,88 €

SEGUNDO. - Visto que consta:

a) A propia factura con Rexistro de Entrada.

b) Dilixencia do Parque Móbil, de data 25/06/2020, de que as subministracións están verificadas, precisando o
"conforme" coas cantidades e eos prezos, na que consta a conformidade da Presidencia.

c) Declaración responsable asinada en data 30/05/2020, por D. Ignacio Docando Teijeiro, en modelo
normalizado, de que ditapersoa ten plena capacidade de obrar e dispon 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 abrigas 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 as prestacións desenvolvidas.

d) Memoria xustificativa de data 25/06/2020, explicitando as razóns polas que se incumpriu o procedemento
administratívo, e xustíficando a necesidade de realización das prestacións, emitida polo Adxunto ao Xefe do Parque
Móbil.

e) Informe - Proposta do Servizo de Contratación e Fomento, de data 20/08/2020, no que consta a
xustificación da necesidade de realización das prestacións, parparte do órgano de contratación.

f) Resolución da Presidencia de data 28/09/2020, levantando o reparo de Intervención e os seus efectos
suspensivos.

TERCEIRO.- Na proposta de decreto de data 22/09/2020, sobre discrepancias en relación co recoñecemento de
abrigas do ano 2020 con nota de reparo do art. 216. 2.c) do TRLRFL, reflíctense os seguintes antecedentes:

Normatíva
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DEPUTACIÓN DE LUCO

"(...)

1. - "INFORME DE INTER VENCIÓN

Asunto: Recoñecemento de abrigas do ano 2020, con nota de reparo do artigo 216. 2. c) do TRLRFL, por omisión de
requisitos e trámites esenciais:

O obxecto do presente informe refirese á factura da empresa IGNACIO DOCANDO TEUEIRO, que seguidamente se
relaciona:

№FACTURA
20/00811
GTM

20/FAC01/H80

DATA
30/05/2020

IMPORTE
6. 340, 88

CONCEPTO
Subministración ao
Parque Móbil, no mes de
maio do 2020, de

pneumáticos para
vehículos.

APLICACIÓN

9201. 214
ADO

92020/3707

SUMA 6. 340,88

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Xefe do Parque Móbil. e do Servizo de Contratación e
Fomento, que achegan cafactiira, e asi como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non
consta aprobada na contabilidade Provincial.

A qite 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:

1. Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación anterior,
polo importe total de 6. 340,88 euros.

2. Segundo o artigo 214 do RD Lexislatívo 2/2004, do 5 de marzo, polo qiie se aprobó o texto refimdido da Lei reguladora
das Facendas Locáis (en odiante TRLRFL), a función interventora ten por obxecto entre outros, fiscalizar todos os actos das
entidades locáis qite deán lugar ao recoñecemento e liquidación de abrigas e gastos de contido económico e os pagos que de
aqueles se deriven, co fin de que a xestíón se axuste as disposicións aplicables en cada caso.

Polo exposto, e segundo os artigas 215 a 217 TRLRFL, artigas 14 e 15 do RD 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o
réxime xuridico do control interno ñas entidades do Sector Público Local (en odiante RD 424/2017), e base na 36 de

execución do orzamento, a que subscribe pon de manifestó nota de re aro de acordó 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 siipoñen 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 coñudas na citada normativa contractual, ase como incumprimento da normativa orzamentaria por
carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou liquidación da abriga, segundo os artigas 184 do
TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 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 olí trámites esenciais os

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionáis 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 acordó 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 legáis en que sustente o seu criterio.
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Resolta a discrepancia poderoso 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 Cantas, 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 Leí
9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público "Responsabilidade das autoridades e do persoal ao servizo das
Administracións Públicas ", e artigas 28 e 30 da Lei 19/2013. de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo gobernó, sobre infraccións e sancións.

De acordó co artigo 218. 3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao Tribunal de Cantas todas as

resolucións e acardos adoptados polo Presidente da Entidade Local e polo Pleno contrarios os reparos formulados. "

2. - "INFORME DA UNIDADE XESTORA RELATIVO AO INFORME DE INTERVENCIÓN DE DATA 10 DE
SETEMBRO DO 2020, SOBRE RECOÑECEMENTO DE OBRIGACIÓNS CONNOTA DE REPARO DO ART. 216.2.C)
DO TRLRFL.

En relación coas facturas seguintes:

ACREDORES

IGNACIO DOCANDO
TEUEIRO
SUMA

№FACTURA

20/00811
DATA

30/05/20
IMPORTE

6. 340, 88

6. 340,88

APLICACIÓN
9201. 214

Procede informar:

1°.- Son certas os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data lOdesetembro de 2020.

2°.- Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros son os seguintes:

PRIMEIRO.- Debido a que está en tramite un contrato para subministro de materiais para o mantemento e reparación dos
vehículos e maquinaria do Parque Móbil, así como que os subministras eran urxentes para poder seguir traballando en boas
condicións, foi necesario validar a factura.

SEGUNDO. - O periodo do aludido subministro foi maio de 2020.

TERCEIRO. - A cantidade a aboar a empresa ascende a 6. 340, 88 euros (I. V. E. incluido).

CUARTO.- Garantías: Debido as características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía.

QUINTO. - A valoración corresponde as estritamente necesarias para a prestación do subministro, e os prezos aplicados
son os habituáis 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 atgtinha 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 10 de setembro de 2020 e o aboamento da factura
20/00811."

CONSIDERACIÓNS

Normativa
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DEPUTACIÓN DE LUCO

PRIMEIRA. - Levantado o reparo, o recoñecemento da abriga facturada debería tramitarse por este procedemento
específico, establecido nos bases de execución do orzamento para situacións ou eventualidades, como a que nos
ocupa.

SEGUNDA.-Xa qiie existen imhas prestacións cuxa necesidade foi xiistíficada pola unidade xestora e das que
consta a súa realización e que resulta fonte de abrigas a doutrina do enriquecemento inxusto, aplicada de xeito
pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en semellantes supostos os analizados (citanse
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 colisa ou a
recepción dun servizo; e producindose ao mesmo tempo un empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfación
ou contraprestación reciproca, constando asimesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou
prestación dun servizo.

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

TERCEIRA. - En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alteo as decisións que motivaron as
prestacións, sinalando mediante aprésente 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 acordó que se adopte con respecto aprésente, que se
deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularídade 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.

CUARTA.-A factura relacionada neste informe, é obxecto de tramitación, aplicando analóxicamente (artigo 4. 1 do
Código Civil) a Base de Execución №20 e concordantes do Orzamento desta Deputación para o ano 2020.

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Gobernó dentro da Deputación Provincial que
resulta ser o órgano de contratación, unha vez levantado o reparo suspensivo da Intervención Provincial formulado
censonte 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, a factura non é siisceptible de tramitarse como contrato menor, unido a que as prestacións que reflicte 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 Gobernó.

Neste senso, o Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no B. O. P. de Lugo No 202 do 3
de setembro de 2020, establece no artigo 59 as atribucións da Xunta de Gobernó, adxudicar todos os contratos de
obras, serrízos, subministracións e xestión de servizos públicos, especiáis e privados, de contía superior á
determinada para contratos menores e ciaa competencia non estea reservada ao Pleno da Corporación.

Asimesmo 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 lie corresponderá ao órgano
orixinariamente competente.

CONCLUSIÓN
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Por todo o exposto, coas matizacións e consideracións formuladas ao longo deste informe, existindo consignación
orzamentaria axeitada e suficiente censonte co informe de intervención invocado, para facer fronte ao gasto proposto,
tratándose dun gasto realizado no exercicio orzamentario de 2020, e xustificado por analoxía os requisitos ftxados na
Base 20 das SEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, poderase tomar acordó pola
Xunta de Gobernó, de aprobación das prestacións executadas propias dun contrato administrativo de

subministración, o recoñecemento da abriga e o pagamento da seguinte factura, en virtude do principio do
enríquecemento inxusto:

\CREDOR
DATIDE
E.MISLO.\

CO.\CEPJ'O

D. Ignacio
Docando Teijeiro

Subministración ao Parque Móbil, no mes de maio do
pneumáticos para vehículos.

IMPORTE
DA

/^ CT-í/lf
de

6. 340,88 €

6. 346,SS€

FACTLR.i

20/00811 30/05/2020

TOTAL

Asi mesmo, dorase traslado deste acordó, ó Centro Xestor.

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio mellar fundado en dereito.

(-)."

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Gobernó se adopte o seguinte ACORDÓ:

1) Aprobar as prestacións executadas, propias dim contrato administrativo de subministración,
recoñecer a abriga e o pagamento da seguinte factura emitida por D. Ignacio Docando Teijeiro:

• № 20/00811 de data 30/05/2020, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no mes de
maio do 2020, de pneumáticos para vehículos, dun importe total de 6.340,88 €.

2) Dar traslado deste acordó ó centro xestor.

En Lugo, asmado dbcitalmente.

O PRESIDENTE
P. D. Decreto de data 26-07-2019

O DEPUTADO DELEGADO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL,

Asdo. : Pablo Rivera Capón
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DEPUTACIÓN DE LUGO

PROPOSTA DA PRESffiENCIA

ASUNTO: Aprobación das prestacións executadas, propias dun contrato administradvo,
recoñecemento da abriga e pago da factura correspondente á subministración ao Parque IVIóbiI, no
mes de xullo do 2020, de materiais diversos para a reparación e mantemento de vehículos e
maquinaria, en execución da resolución da Presidencia de data 01/10/2020.

Visto o informe de data 06/10/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, xunto co expediente
da súa razón, que na parte súa bastante sinala:

r..)

PSIMEIRO. - Trasladouse dende a Intervención Provincial a este Servizo, factura polo concepto e importe que de
seguido se detallan:

tCREDOR DAT.-ÍDE
F. ICTLK. t EMIS¡Ó\

REX/STRO DE FACTURAS

Recambios Frain, 2020V-CR-
S. L.

TOTAL

462223
31/07/2020

DATA DE
ENTRADA

04/08/2020

M-MERO

2020/2530

CO\CEPTOE. \"DE
EXPEDÍ E\TE DO GT\[

Subministración ao Parque
Móbil, no mes de xullo do 2020,
de materiais diversos para a
reparación e mantemento de
vehículos e maquinaria.

2020/FAC 01/001949

IMPORTE
D.l

FACTURA

2. 294, 7 3 €

2.294,73 €

SEGUNDO. - Visto que consta:

a) A propia factura con entrada no Rexistro de Facturas.

b) Dilixencia do Parque Móbil, de data 19/08/2020, de que as subministracións están verificadas, precisando
o "conforme" coas cantidades e osprezos, na que consta a conformidade da Presidencia.

c) Declaración responsable asmada en data 20/05/2020, polo representante de Recambios Frain, S. L., en

modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispon de habilitación profesional
necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa incursa na prohibición de contratar, de estar ao

córrante no cumprimento das abrigas tributarias e coa segundado social, de non ter débedas con esta Deputación, e
de atoparse de alta no Imposto de Actividades Económicas nunha actividade acorde as prestacións desenvolvidas.

d) Memoria xustificativa de data 19/08/2020, explicitando as razóns polas que se incumpriu o procedemento
administrativo, e xustificando a necesidade de realización das prestacións, emitida polo Adximto ao Xefe do Parque
Móbil.

e) Informe - Proposta do Servizo de Contratación e Fomento de data 02/09/2020, no que consta a xustificación
da necesidade de realización das prestacións, parparte do órgano de contratación.

f) Resolución da Presidencia de data 01/10/2020, levantando o reparo de Intervención e os seus efectos
sitspensivos.
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DEPUTACIÓN DF. LUGO

TERCEIRO.- Na proposta de decreto de data 25/09/2020, sobre discrepancias en relación co recoñecemento de
abrigas do ano 2020 con nota de reparo do art. 216. 2.c) do TRLRFL, reflictense os seguintes antecedentes:

••(...)

1.- "INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Recoñecemento de abrigas do ano 2020, con nota de reparo do artigo 216.2.c) do TRLRFL, por omisión de
requisitos e trámites esenciais:

O obxecto do presente informe refirese á factura da empresa RECAMBIOS FRAIN, S.L. que seguidamente se relaciona:

№FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN O
2020V-CR-462223 31/07/2020 2. 294,73 Subministración ao 9201.22111 92020/4832

GTM Parque Móbil, no mes de
20/FA CO 1/1949 xuüo do 2020, de

materiais diversos para a
reparación e
mantemento de vehículos

e maquinaria.

SUMA 2. 294, 73

Logo de ver a facttira debidamente conformada, e informe do Xefe do Parque Móbil, e do Serfizo de Contratación e
Fomento, que achegan ca factura, e asi como efecttiada a comprobación parparte 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:

/. Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación anterior,
polo importe total de 2. 294,73 euros.

2. 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 Locáis (en odiante TRLRFL), a función interventora ten por obxecto entre outros, fiscalizar todos os actos das
entidades locáis que deán lugar ao recoñecemento e liquidación de abrigas e gastos de contido económico e os pagos que de
aqueles se deriven, co fin de que a xestión se axuste as disposicións aplicables en cada caso.

Polo exposto, e segundo os artigas 215 a 217 TRLRFL, artigas 14e 15 do RD 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o
réxime xurídico do control interno nos entidades do Sector Público Local (en adianto RD 424/2017), e base no 36 de

exectición do orzamento, a que subscribe pon de manifestó nota de re aro de acordó 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 suponen gastos realizados sen os trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen
fiscalización previa e omitir outros requisitos e tramites 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 coñudas na citada normativa contractual, ase como incumprimento da normativa orzamentaria por
carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou liquidación da abriga, segundo os artigas 184 do
TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, polo tanto incumprindo requisitos esenciais os efectos do artigo 2l6. 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 adicionáis aprobados polo Pleno, en aplicación do artigo 13 do Rd
424/2017.
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ÜEPUTACIÓN DE LUGO

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte o reparo non esté de acordó con
este, plantexará ó Presidente da entídade local unha discrepancia no prazo de 15 días, esta deberá ser motivada, por
escrito, con cita dos preceptos legáis en que sustente o seu criterio.

Resolta a discrepancia poderoso continuar coa tramitación do expediente, deixando constancia en todo caso, da adecuación

ao criterio fixado na resolución correspondente 011, 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 dios, sendo
executiva.

Infórmase, por recomendación do Consello de Cantas, 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 artigas 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo gobernó, sobre infraccións e sancións.

De acordó co artigo 218. 3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao Tribunal de Cantas todas as
resolucións e acardos adoptados polo Presidente da Entidade Local e polo Pleno contrarios os reparos formulados. "

2. - "INFORME DA VNIDADE XESTORA RELATIVO AO INFOSME DE INTERVENCIÓN DE DATA 10 DE
SETEMBRO DO 2020, SOBRE RECOÑECEMENTO DE OBSIGACIÓNS CONNOTA DE SEPARO DO ART. 216.2.c)
DO TRLRFL.

En relación coas facturas seguintes:

ACREDORES

RECAMBIOS FRAIN. S. L.

SUMA

№FACTURA

2020V-CR-462223
DATA

31/07/20
IMPORTE

2. 294,73
2. 294,73

APLICACIÓN
9201.22111

Procede informar:

1°. - Son certas os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 10 de setembro de 2020.

2°- Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministras son os seguintes:

PRIMEIRO.- Debido a que está en trámite un contrato para subministro de materiais para o mantemento e reparación dos
vehículos e maquinaria do Parque Móbil, asi como que os subministros eran urxentes para poder seguir traballando en boas
condicións, foi necesario validar a factura.

SEGUNDO. - O período do aludido subministro foi XULLO de 2020.

TERCEIRO. - A cantidade a aboar á empresa ascende a 2. 294, 73 euros (IVE incluido).

CUARTO.- Garantías: Debido as características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía.

QUINTO. - A valoración corresponde as estritamente necesarias para a prestación do subministro, e os prezos aplicados
son os habituáis 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:

Nomiativa
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DEPUTACIÓN DE LUGO

O levantamento do reparo valorado pola Inten'ención Provincial en data 10 de setembro de 2020 e o aboamento da factura
2020V-CR-462223."

CONSIDERACIÓNS

PKIMEIRA.- Levantado o reparo, o recoñecemento da abriga facturada debería tramitarse por este procedemento
especifico, establecido ñas bases de execución do orzamento para situacións ou eventualidades, como a que nos
ocupa.

SEGUNDA.-Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e das que
consta a súa realización e que resulta fonte de abrigas a doutrina do enriquecemento inxusto, aplicada de xeito
pacifico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en semellantes supostos os 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 colisa ou a
recepción dun servizo; e producindose ao mesmo tempo un empobrecemento do terceiro, que pretende a saüsfación
ou contraprestación reciproca, constando asimesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou
prestación dun servizo.

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

TERCEIRA. - En calqtiera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo as decisións que motivaron as
prestacións, sinalando mediante aprésente 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 acordó que se adopte con respecto a presente, que se
deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularídade 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.

CUARTA.- 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.

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Gobernó dentro da Deputación Provincial que
resulta ser o órgano de contratación, unha vez levantado o reparo suspensivo da Intervención Provincial formulado
censonte 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, a factura non é susceptible de tramitarse como contrato menor, unido a que as prestacións que reflicte se
corresponden con procedementos de licitación naquela época en fase de adxudicación/ou sen formalizar o contrato
ou a acta de inicio, ciixa competencia é da Xunta de Gobernó.

Neste senso, o Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no B. O. P. de Lugo №202 do 3
de setembro de 2020, establece no artigo 59 as atribucións da Xunta de Gobernó, adxudicar todos os contratos de
obras, servizos, subminisíracións e xestión de servizos públicos, especiáis e privados, de contía superior á
determinada para contratos menores e cuxa competencia non estea reservada ao Pleno da Corporación.
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DEPUTACIÓN DE LUGO

Asimesmo 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 lie corresponderá ao órgano
orixínaríamente competente.

CONCLUSIÓN

Por todo o exposto, coas matizacións e consideracións formuladas ao longo deste informe, existindo consignación
orzamentaria axeitada e suficiente censonte co informe de intervención invocado, para facer fronte ao gasto proposto,
tratándose dun gasto realizado no exercicio orzamentario de 2020, e xustificado por analoxía os requisitos fixados na
Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, poderase tomar acordó pola
Xunta de Gobernó, de aprobación das prestacións executadas propias dun contrato administrativo de

subministración, o recoñecemento da abriga e o pagamento da seguinte factura, en virtude do principio do
enríquecemento inxusto:

ACREDOR

Recambios Frain,
S. L.

TOTAL

.V
F. iCTl7Jii

2020V-CR-
462223

DATA DE
EMISIÓN

31/07/2020

COSCEP O

Subministración ao Parque Móbil, no mes dexullo do 2020, de
materiais diversos para a reparación e mantemento de vehículos e
maquinaria.

IMPORTE
DA

FACTURA

2. 294,7 3 e

2.294,73 €

Asi mesmo, dorase traslado deste acordó, ó Centro Xestor.

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio mellar fundado en dereito.

(... )."

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Gobernó se adopte o seguinte ACORDÓ:

1) Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de subministración,
recoñecer a abriga e o pagamento da seguinte factura emitida por Recambios Frain, S.L.:

• № 2020V-CR^t62223 de data 31/07/2020, correspondente á subministración ao Parque Móbil,
no mes de xullo do 2020, de materiais diversos para a reparación e mantemento de vehículos e

maquinaria, dun importe total de 2.294,73 €.

2) Dar traslado deste acordó ó centro xestor.

En Lugo, asmado dbíitalmente.

O PRESmENTE
P.D. Decreto de data 26-07-2019

O DEPUTADO DELEGADO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL,

Asdo. : Pablo Rivera Capón
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DEPUTACIÓN DE LUGO

PROPOSTA DA PRESIDENCIA

ASUNTO: Aprobación das prestacións executadas, propias dun contrato administrativo, recofiecemento da abriga e
pago das facturas correspondentes a subministracións de medicamentos veterinarios e material funxible sanitario para os
animáis da Granxa Gayoso Castro en execución da resolución da Presidencia de data 02/10/2020.

Visto o infonne de data 06/10/2020, emitido polo Servizo de Conto-atación e Fomento, xunto co expediente
da súa razón, que na parte súa bastante sinala:

"(...)

ANTECEDENTES

PRIMEIRO.- Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e importes que
de seguido se detallan:

N" DE
FACTURA

DATA DE
EMISIÓN

12FV-11404 31/03/2020

12FV-11511

CO\CEPTO

12FV-11403 31/03/2020 05/05/2020

05/05/2020

12FV-11512 30/04/2020 25/05/2020

30/04/2020 28/05/2020

12FV-11203 31/01/2020 27/02/2020

12FV-11204 31/01/2020 27/02/2020

12FV-11298 29/02/2020 05/03/2020

12FV-11299 29/02/2020 05/03/2020

REXISTRO DE
FACTURAS
ENTRADA

DATA

Subministración no mes de Marzo do

2020RPEOO ano 2020. de material funxible
5616 sanitario para a Granxa Gayoso

Castro.
Subministración no mes de Marzo do

2020RPEOO ano 2020, de medicamentos

5615 veterinarios para a Granxa Gayoso
Castro.

Subministración no mes de Abril do

2020RPEOO ano 2020, de medicamentos
5996 veterinarios para a Granxa Gayoso

Castro.

Subministración no mes de Abril do

2020RPEOO ano 2020, de material funxible
6222 sanitario para a Granxa Gayoso

Castro.

Subministración no mes deXaneiro do

2020RPEOO ano 2020, de material funxible
3963 sanitario para a Granxa Gayoso

Castro.

Subministración no mes deXaneiro

2020RPEOO do ano 2020, de medicamentos

3962 veterinarios para a Granxa Gayoso
Castro.

Subministración no mes deFebreiro
2020RPEOO do ano 2020, de material fimxible

4369 sanitario para a Granxa Gay oso
Castro.

Subministración no mes de Febreiro

do ano 2020, de medicamentos

veterinarios ara a Granxa Ga oso

2020RPEOO
4370

IMPORTE

381, 45€

59, 68€

475. 72€

823, 74€

800, 77€

73, 5 5€

508, 3 5€

22. 00€

Normatíva

Fhnado
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DEPUTACIÓN DE LUGO

Castro.

TOTAL 3. 145 26 €

SEGUNDO. - Visto que consta:

a) As propias facturas con Rexistro de Entrada de Facturas e con dilixencia da Dirección da Granxa Gayoso
Castro de que os subministracións están verificadas, precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez,
conformadas as facturas polo Deputado Delegado da Área de Recursos Sostibles.

b) Declaración responsable asinada en data 07/04/2020, polo representante "Ecoagro Castro, S. L. , en
modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispon 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 abrigas tributarias e coa seguridade social, de non ter débedas con esta Deptitación, e
de atoparse de alta no Imposto de Actividades Económicas nunha actividade acorde as prestacións desenvolvidas.

c) Memoria Xustificativa do Director da Granxa Provincial Gayoso Castro, de data 02/06/2020, xiistificando o
incumprimento do procedemento xurídico administrativo e a necesidade de realización das prestacións

d) Informe deste Servizo, de data 18/09/2020, en relación coa necesidade de realización das prestacións
incluidas en ditas facturas, incluíndo a xustificación da mesma, parparte do órgano de contratación.

e) Informe do Sen/izo de Contabüidade e Contóos de data 04/06/2020, en relación eos limites do contrato
menor nos facturas emitidas antes do 08/03/2020.

J) Informes do Servizo de Contabilidade e Cantas de data 04/06/2020 e 05/06/2020, en relación coa existencia
de saldo disponible no exercicio de procedencia.

g) Resolución da Presidencia de data 02/10/2020 levantando o reparo de Inten'ención e os seus efectos
suspensivos en relación coas facturas anteriormente relacionadas.

TERCEIRO. - Naproposta de decreto sobre discrepancias en relación co recoñecemento de abrigas do ano 2019 con
nota de reparo do art. 2l6. 2c) do TRLRFL, de data 29/09/2020, reflíctense os seguintes antecedentes:

• No unto rimeiro:

'•(...)

L- "INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Recoñecemento de abrigas do ano 2020, con nota de reparo do artigo 216. 2. c) do TRLRFL, por omisión

de requisitos e trámites esenciais:

O obxecto do presente informe refirese a facturas da empresa ECOAGRO CASTRO, S. L. que seguidamente se
relacionan:

\"HE F. ÍCTUR.Í
O I/'-I HE
KM¡SÍÓ.\

CO.\CEPTO

APLIC

IMPORTE . K-^ü-v
1ÜO

Normativa

Ftamrio

Uri (te vsrificación
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DEPUTACIÓN DE LUGO

12FV-11403

GTM20/FACO 1/671

12FV-11404

GTM 20/FACO 1/673

12FV-11512

GTM/FACOJ/949

12FV-1I511

GTM/FACOl/996

12FV-11203

GTM
20/FAC01/1033

12FV-11204

GTM
20/FAC01/1034

12FV-11298

GTM
20/FAC01/I035

12FV-11299

GTM/FAC01/1036

31/03/2020

31/03/2020

30/04/2020

30/04/2020

31/01/2020

31/01/2020

29/02/2020

29/02/2020

Subministración no mes de Marzo do ano

2020, de material funxihle sanitario para a
Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Marzo do ano

2020, de medicamentos veterinarios para a
Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Abril do ano

2020, de medicamentos veterinarios para a
Granxa Gayóse Castro.

Subministración no mes de Abril do ano 2020,

de material jünxible sanitario para a Granxa
Gayoso Castro.

Subministracion no mes deXaneiro do ano

2020, de material funxible sanitario para a
Gran.xa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Xaneiro do ano

2020, de medicamentos veterinarios para a
Grama Gayoso Castro.

Subministración no mes de Febreiro do ano

2020, de material funxible sanitario para a
Graicca Gayoso Castro.

Subministración no mes de Febreiro do ano

2020, de medicamentos veterinarios para a
Gramca Gayoso Castro.

381. 45€
327,52+53.93

(IVE
deducible

59,68€
S4, 25+S, 43(IV
Ededucible)

475,72€
432, 17+43, 55

(IVE
deducible

823. 74€
713, 91+109, 83

(IVE
deducible

800,77€
681,64+119, 13

(IVE
deducible)

73, 55€
66,86+6, 69

(IVE
deducible)

508,35€
436, 85+7}, 50(
IVE deducible)

22,00€
20, 00+2, 00(IV
E deducible)

4120. 22
}06

4120.22
106

4120. 22
106

4120.22
106

4120.22
106

4120.22
106

4120.22
¡06

4120.22
106

92020/3202

92020/3181

92020/3182

92020/3183

92020/3184

92020/3185

92020/3186

92020/3187

TOTAL 3. 145,26

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa Provincial Gayoso Castro,
e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan casfactiiras, 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 Xuridico dos Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emite o seguinte informe:

1. Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica
na relación anterior, polo importe total de 3. 145,26 euros.

2. Segundo o artigo 214 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo qiie se aprobó o texto
refundido da Lei reguladora das Facendas Locáis, (en odiante TRLRFL), a función interventora ten
por obxecto entre outros, fiscalizar todos os actos das entidades locáis que deán lugar ao
recoñecemenío 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 as disposicións aplicables en cada caso.

Normativa

Fttmado

Urt de verificación
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DEPUTACIÓN DE LUCO

Polo exposto, e segundo os artigas 215 a 217 TRLRFL, artigas 14 e 15 do RD 424/2017, de 28 de abril, polo
que se regula o réxime xiirídico do control interno nos entidades do Sector Público Local, (en odiante RD
424/2017), e base no 36 de execución do orzamento, a que subscribe pon de manifestó nota de re aro de
acordó co disposto no artigo 216. 2. c) do TRLRFL, con efectos suspensivos, por desconformidade na
tramitación dos gastos que se reflicten ñas facturas obxecto de informe, en canto suponen 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 Leí
9/2017 do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, en consecuencia, falta procedemento de
contratación e aplicación das regras coñudas na citada normativa contractual, ase como incumprímento da
normativa orzamentaria por carecer da aiitorización e compromiso previo ao recoñecemento ou liquidación
da abriga, segundo os artigas 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD500/90 do 2 de abril, polo tanto
incumprindo reqitisitos 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 adicionáis 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 acordó 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 legáis 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 noprazo de 15 días, sendo execuüva.

Informase, por recomendación do Consello de Cantas, 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 sen'izo das Administracións Públicas " e artigas 28 e 30
da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo gobernó, sobre
infraccións e sancións.

De acordó co artigo 218. 3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao Tribunal de Cantas todas
as resolucións e acardos adoptados polo Presidente da Entidade Local e polo Pleno contrarios os reparos
formulados."

• No untóse undodaPro asta de decreto:

" INFORME DA UNIDADE XESTORA RELATIVO AO INFORME DE INTERVENCIÓN DE DATA 25
DE SETEMBRO DO 2020, SOBRE RECOÑECEMENTO DE OBRIGAS CONNOTA DE SEPARO DO
ART. 216. 2. C) DO TRLRFL.

En relación coas facturas emitida por ECOAGRO CASTRO SL, con números de factura, datas das mesmas e
importes que se reflexan no cadro que se inclúe debaixo e un importe total de 3. 145, 26 €, correspondentes a
subministro de medicamentos e material funxible sanitario a Granja Gayoso Castro nos meses de xaneiro,
febreiro, marzo e abril de 2020:

Nonnatíva

Urt de verificación
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BEPUTACIÓN DE LUGO

X" DE F.-iCTUR. -i

12FV-II403

GTM2020/FAC-01/00067]

12FV-11404

GTM2020/FAC-01/000673

12FV-11512

GTM2020/FAC-01/000949

12FV-11511

GTM2020/FAC-01/000996

12FV-IÍ203

GTM2020/FAC-OJ/001033

12FV-11204

GTM2020/FAC-01/001034

12FV-11298

GTM2020/FAC-01/001035

12FV-11299

GTM2020/FAC-01/001036

TOTAL

0. 1 T. I
E\ffSlÓ.\

DE

31/03/2020

31/03/2020

30/04/2020

30/04/2020

31/01/2020

31/01/2020

29/02/2020

29/02/2020

CO\CEPTO

Subministrdción no mes de

Marzo do ano 2020 de

material funxihle sanitario
ara a Granxa Ga oso Castro.
Siibministración no mes de

Marzo do ano 2020, de

medicamentos veterinarios

ara a Granxa Ca oso Castro.

Subministración no mes de

Abril do ano 2020, de
medicamentos veterinarios

para a Granxa Gayoso
Castro.

Subministración no mes de

Abril do ano 2020, de
material funxible sanitario
-ra a Granxa Ga' oso Castro.

Subministración no mes de
Xaneiro do ano 2020, de

material jünxible sanitario
ara a Granxa Ga'-oso Castro.

Subministración no mes de
Xaneiro do ano 2020, de

medicamentos veterinarios

para a Granxa Gayoso
Castro.

Suhministración no mes de
Febreiro do ano 2020 de

material fiinxible sanitario
ara a Granxa Ga oso Castro.

Subministración no mes de

Fehreiro do ano 2020, de
medicamentos veterinarios

para a Graiixa Gayoso Castro.

IMPORTE

38t,45€
327,52+53,93 (IVE

deducible)

59.68C
54. 25+5, 43(irE

deducible)

475,72€
432, 17+43, 55 (HV

deducible)

823,74€
713,91+109,83
(IVE deducible)

800,77€
681,64+119, 13
(IVE deducible)

73, 55€
66. 86+6, 69 (IVE

dediicible)

508,35€
436, 85+71, 50(IVE

deducible)

22,00€
20,00+2,00(IVE

deducible)

-ÍPLICACIO.\

4120. 2106

4120.22106

4120.22106

4120.22106

4120.22106

4120.22106

4120.22106

4120.22106

ADO

92020
/J202

92020
,3181

92020
,3182

92020
,3183

92020
,3184

92020
,3185

92020
,3186

92020
/31S7

3145 S€

Procede informar:

la. - Son certas os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 25 de setembro de 2020.

2a. - Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes:

PRIMEIRO.- Os medicamentos veterinarios son necesarios para garantir a saúde dos animáis, e/ou a produción dos
mesmos así como para cumplir coas normas de benestar animal nos explotacións e o material funxible sanitario e
imprescindible para poder aplicar os medicamentos e para cumplir coas normas hixienico-sanitarias obrigatorias na
explotación.

Polo tanto ao non terse aprobado o gasto proposto en xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2020, e ao ser necesarias
para garantir a saúde e benestar dos animáis de acordó a normativa vixente nos explotacións e manter as condición
hixiénico-sanitarias esixidas pola normativa vixente, é polo que se realizaron as prestacións.

SEGUNDO. - O período de realización dos aludidos servizosfoi o seguinte:

Normatíva

Fbmado

Urt de varifiMaón
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DEPUTACIÓN DE LUGO

12FV-11403

GTM2020/FAC-01/000671

12FV-11404

GTM2020/FAC-01/000673

12FV-11512

GTM2020/FAC-01/000949

12FV-11511

GTM2020/FAC-01/000996

12FV-11203

GTM2020/FAC-01/001033

12FV-11204

GTM2020/FAC-01/001034

12FV-11298

GTM2020/FAC-OJ/001035

12FV-11299

GTM2020/FAC-01/001036

381.4SC
327. 52 +

53, 93 (tVE
deducible

59,68€
54,25 +
5, 43(IVE
deducible

475,72€
432, 17 +
43, 5 5 (IVE
deducible

823, 74€
713,91 +
109, 83 (IVE
deducible

800, 77€
681, 64 +

ll9, 13(IVE
deducible
73, 55€
66,86 +
6. 69(IVE
deducible

508,3 5€
436.85 +
71, 50(IVE
deducible

22,00€
20,00 +
2, 00(IVE
deducible

CONCSPTO:P 000

Subministración no mes de Marzo do ano 2020 de material

funxible sanitario para a Granxa Gayoso Castro.

Suhministración no mes de Marzo do ano 2020, de
medicamentos veterinarios para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Abrí! do ano 2020, de

medicamentos veterinarios para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Abril do ano 2020, de material

funxihle sanitario para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Xaneiro do ano 2020, de

material junxible sanitario para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Xaneiro do ano 2020, de

medicamentos veterinarios para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración ito mes de Febreiro do ano 2020 de

material funxible sanitario para a Grama Gayoso Castro.

Subministración no mes de Febreiro do ano 2020, de

medicamentos veterinarios para a Granxa Gayoso Castro.

TERCEIRO. - A cantídade a aboar á empresa ascende a 3. 145,26 euros (IVE incluido).

CUARTO. - Garantías: Debido as características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía.

QUINTO. - A valoración corresponde as estritamente necesarias para a prestación dos servizos, e osprezos aplicados
son os habilitáis do mercado.

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao orzamento do exercicio do ano 2020, informa de qiie non
existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes necesidades e
atención da partida durante todo o ano en curso."

CONSIDERACIÓNS

PRIMEIRA. - Levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas facturadas debería continuar a tramitación do
procedemento correspondente segundo o establecido ñas bases de execitdón do orzamento para situacións ou
eventualidades, como a que nos ocupa.

SEGUNDA. -Xa que existe unha prestación cuxa necesidadefoi xustificada pola unidade xestora e da que consta
a súa realización e que resulta fonte de abrigas a doutrina do enriqiiecemento inxusto, aplicada de xeito pacífico
en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en semellantes siipostos os analizados, isto é, derivadas

Nonnatíva

Rnnado

Urideveriffeactón
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BEPUTACIÓN DE LUCO

aquetas de contratos citxo 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 producindose ao mesmo íempo un empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacían
ou contraprestación recíproca, constando asimesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou

prestación dun servizo.

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as prestacións e as condicións
ñas que se desenvolven.

TERCEIRA. - En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo as decisións que motivaron as
prestacións na condicións descritas, sinalando mediante aprésente o procedemento a seguir cando se dan
sítuacións como as que nos ocupan e o órgano competente.

Recórdaselle ao Serviw da Unidade Xestora 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 orwmento desta deputación para o ano 2020.

CUARTA.-As facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando analóxicamente (artigo 4.1
do Código Civil) a Base de Execución № 20 e concordantes do Orzamento desta Deputación para o ano 2020, coas
mesmas condicións económicas eprestacións que no último contrato.

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Gobernó dentro da Deputación Provincial que
resulta ser o órgano de contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial

formulados censonte 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 Gobernó.

Neste senso, o Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no B. O. P. de Lugo № 202 do 3
de setembro de 2020, establece no artigo 59 as atribucións da Xunta de Gobernó , Adxudicar todos os contratos de

obras, ser/izos, subministracións e xestión de servizos públicos, especiáis e privados, de contía superior á
determinada para contratos menores e ciixa competencia non esíea reservada ao Pleno da Corporación.

Asimismo 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 lie corresponderá ao órgano
orixinariamente competente.

CONCLUSIÓN

Por todo o exposto, coas matizacións e consideracións formuladas ao longo deste informe, existíndo saldo disponible
no exercicio de referencia segundo os xa mencionados informes do Servizo de Contabilidade e Cantas, e existindo

consignación orzamentaria axeitada e suficiente cansante eos informes de intervención invocados, para facer fronte
aos gastos propostos, tratándose de gastos realizados no exercicio orzamentario de 2020, e xiistificados por analoxía
os requisitos fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enrequecimento inxusto,
poderase tomar acordó pola Xunta de Gobernó, de aprobación das prestacións executadas propias dun contrato
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DEPUTACIÓN DE LUGO

administrativo de subministras, o recoñecemento das abrigas e o pagamento das seguintes facturéis, en virtude do

principio do enriquecemento inxusto:

\" Dh F. ÍCTURA
DATA DE
EMISIÓN

co.\c¡:pro IMPORTE

12FV-11403

GTM
20/FAC01/671

12FV-11404

GTM
20/FAC01/673

12FV-11512

GTM/FAC01/949

12FV-1151I

GTM/FAC01/996

12FV-11203

GTM
20/FAC01/1033

12FV-11204

GTM
20/FAC01/1034

12FV-1I298

GTM
20/FACOI/1035

12FV-11299

GTM/FAC01/1036

Subministración no mes de Marzo do ano

3] ,03/2020 2020, de material funxible sanitario para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Marzo do ano

31/03/2020 2020, de medicamentos veterinarios para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Abril do ano

30/04/2020 2020, de medicamentos veterinarios para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Abril do ano

30/04/2020 2020, de material junxible sanitario para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Xaneiro do

31/01/2020 ano 2020, de material funxib le sanitario
para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Xaneiro do
31/01/2020 ano 2020, de medicamentos veterinarios

para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Febreiro do
29/02/2020 ano 2020, de material funxible sanitario

para a Granxa Gayoso Castro.

Sitbministración no mes de Febreiro do
ano 2020, de medicamentos veterinarios

29/02/2020 para a Granxa Gayoso Castro.

381, 45€

59, 686

475, 72€

823, 74€

800,77€

73, 5 5€

508, 35€

22, 006'

TOTAL 3. 145,26€

Así mesmo, dorase traslado deste acordó, ó Centro Xestor.

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio mellar fimdado en dereito.

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Gobernó se adopte o seguinte ACORDÓ:

1) Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de subministres, recoñecer as abrigas
e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Ecoagro Casteo. S.L., por un importe total de 3.145,26 €:
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N" DE

F\CTURA

12FV-11403

12FV-11404

12FV-11512

12FV-11511

12FV-11203

12FV-11204

12FV-11298

12FV-11299

DATA DE

EMISIÓN

31/03/2020

31/03/2020

30/04/2020

30/04/2020

31/01/2020

31/01/2020

29/02/2020

29/02/2020

CONCKPTO

Subministración no mes de Marzo do ano
2020, de material fünxible sanitario para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Marzo do ano

2020, de medicamentos veterinarios para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Abril do ano

2020, de medicamentos veterinarios para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Abril do ano
2020, de material ftmxible sanitario para
a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Xaneiro do
ano 2020, de material funxible sanitario
para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Xaneiro do
ano 2020, de medicamentos veterinarios
para a Granxa Gayoso Castro.

Subministración no mes de Febreiro do
ano 2020, de material ñinxible sanitario
para a Granxa Gayóse Castro.

Subministración no mes de Febreiro do
ano 2020, de medicamentos veterinarios

para a Granxa Gayoso Castro.

IMPORTE

381,456

59,68€

475,72€

823,74€

800,77€

73,55€

508,35€

22,00€

TOTAL 3.145^66

2)Dar traslado deste acordó á unidade xestora.

En Lugo, asinado dixitalmente.

O PRESmENTE
P.D. Decreto de data 26-07-2019

O DEPUTADO DELEGADO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL,

Asdo. : Pablo Rivera Capón
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Destino: XUNTA DE GOBERNÓ

Asunto: PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA

DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGRÍCOLA E/0 GANDEIRO NA PROVINCIA DE

LUGO, ANO 2019 "RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TÉRRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN
DE RECURSOS AGRÍCOLAS E/0 GANDEIROS".

PRIMEIRO. - Con data 6 de marzo de 2020 a Xunta de Gobernó acordou estimar a

solicitude tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/051, correspondente a María

Roca López (Friol), destinada a incorporación de térras para a súa posta en produción, cunha
superficie de 2,13 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 1. 065,00 €, incluida no

Programa de apoio ao sector agrícola e/o gandeiro na provincia de Lugo, ano 2019,
Recuperación e incorporación de térras para a posta en producían de recursos agrícolas e/o
gandeiros.

SEGUNDO. - María Roca López, presentou en forma e prazo a conta xustificativa

correspondente á devandita subvención de acordó coas bases reguladoras destas subvencións

aprobadas o 3 de maio de 2019,

TERCEIRO. - Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca

do grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos

gastos realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención
fiscalizou de conformidade a mesma.

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Gobernó a adopción do seguinte
acordó:

Aprobar a canta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con
data 6 de marzo de 2020 por acordó da Xunta de Gobernó, a favor de a María Roca López,
tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/051, destinada a "incorporación de térras
para a súa posta en produción" por un importe de 1.065,00 €, así como o aboamento da

mesma.

Lugo,
O DEPUTADO DELEGADO DA ÁREA DE COOPERACIÓN
E ASISTENCIA AOS CONCELLOS

Asdo. : Xosé María Arias Fernández

[asinado electrónicamente)
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Destino: XUNTA DE GOBERNÓ

Asunto; PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA

DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGRÍCOLA E/0 GANDEIRO NA PROVINCIA DE

LUGO, ANO 2019 "RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TÉRRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN
DE RECURSOS AGRÍCOLAS E/0 GANDEIROS".

PRIMEIRO. - Con data 6 de marzo de 2020 a Xunta de Gobernó acordou estimar a

solicitude tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/054, correspondente a Jesús
Luaces López (Lugo), destinada a incorporación de térras para a súa posta en producían, cunha
superficie de 1,22 Has, concedéndolle unha subvención por importe de 610,00 €, incluida no

Programa de apoio ao sector agrícola e/o gandeiro na provincia de Lugo, ano 2019,
Recuperación e incorporación de térras para a posta en producían de recursos agrícolas e/o
gandeiros.

SEGUNDO. - Jesús Luaces López, presentou en forma e prazo a canta xustificativa

correspondente á devandita subvención de acordó coas bases reguladoras destas subvencións

aprobadas o 3 de maio de 2019.

TERCEIRO. - Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca

do grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos

gastos realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte. Intervención
fiscalizou de conformidade a mesma.

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Gobernó a adopción do seguinte
acordó:

Aprobar a canta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con
data 6 de marzo de 2020 por acordó da Xunta de Gobernó, a favor de a Jesús Luaces López,
tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/054, destinada a "incorporación de térras
para a súa posta en producían" por un importe de 610,00 €, así como o aboamento da mesma.

Lugo,
O DEPUTADO DELEGADO DA ÁREA DE COOPERACIÓN
E ASISTENCIA AOS CONCELLOS

Asdo. : Xosé María Arias Fernández
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&£.' I Cooperación e usistenciaós concelloi

Destino: XUNTA DE GOBERNÓ

Asunto; PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA
DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGRÍCOLA E/0 GANDEIRO NA PROVINCIA DE
LUGO, ANO 2019 "RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TÉRRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN
Df RECURSOS AGRÍCOLAS E/0 GANDEIROS".

PRIMEIRO.- Con data 6 de marzo de 2020 a Xunta de Gobernó acordou estimar a

solicitude tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/055, correspondente á sociedade
civil Casa Xacobe, S. C. (Lugo), destinada a incorporación de térras para a súa posta en

produción, cunha superficie de 3,4770 Has, concedéndolle unha subvención por importe de
1. 738,50 €, incluida no Programa de apoio ao sector agrícola e/o gandeiro na provincia de Lugo,
ano 2019, Recuperación e incorporación de térras para a posta en producían de recursos

agrícolas e/o gandeiros.

SEGUNDO. - A sociedade civil Casa Xacobe, S. C., presentou en forma e prazo a canta

xustificativa correspondente á devandita subvención de acordó coas bases reguladoras destas
subvencións aprobadas o 3 de maio de 2019.

TERCEIRO. - Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca

do grado de cumprimento dos fíns para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos

gastos realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte. Intervención
fiscalizou de conformidade a mesma.

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Gobernó a adopción do seguinte
acordó:

Aprobar a canta xunto coa documentación xustifícativa da subvención outorgada con
data 6 de marzo de 2020 por acordó da Xunta de Gobernó, a favor da Sociedade civil Casa

Xacobe, S.C., tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/055, destinada a

"incorporación de térras para a súa posta en producían" por un importe de 1. 738,50 €, así
como o aboamento da mesma.

Lugo,
O DEPUTADO DELEGADO DA ÁREA DE COOPERACIÓN
E ASISTENCIA AOS CONCELLOS

Asdo. : Xosé María Arias Fernández
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CoofCfaclóK e asistencia os concellos

Destino: XUNTA DE GOBERNÓ

Asunto: PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN OUTORGADA

DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO
2019 "RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TÉRRAS PARA POSTA EN PRODUCIÓN DE
RECURSOS AGRÍCOLAS E/0 GANDEIROS".

PRIMEIRO.- Con data 6 de marzo de 2020 a Xunta de Gobernó acordou estimar a

solicitude tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/073, correspondente á SAT

Cavadas n°941 XUGA (Xermade), destinada a incorporación de térras para a súa posta en
produción, cunha superficie de 1,12 Has, concedéndolle unha subvención por importe de
560,00 €, incluida no Programa de apoio ao sector agrícola e/o gandeiro na provincia de Lugo,
ano 2019, Recuperación e incorporación de térras para a posta en producían de recursos
agrícolas e/o gandeiros.

SEGUNDO. - A SAT Cavadas n^941 XUGA, presentou en forma e prazo a canta
xustificativa correspondente á devandita subvención de acordó coas bases reguladoras destas
subvencións aprobadas o 3 de maio de 2019.

TERCEIRO.- Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca
do grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos

gastos realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte. Intervención
físcalizou de conformidade a mesma.

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Gobernó a adopción do seguinte
acordó:

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con
data 6 de marzo de 2020 por acordó da Xunta de Gobernó, a favor da SAT Cavadas n°941

XUGA, tramitada co número de expediente SUBAGR-2019/073, destinada a "incorporación de
térras para a súa posta en produción" por un importe de 560,00 €, así como o aboamento da

mesma.

Lugo,

O DEPUTADO DELEGADO DA ÁREA DE COOPERACIÓN
E ASISTENCIA AOS CONCELLOS

Asdo. : Xosé María Arias Fernández
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DEPUTACIÓN

IDELUCO ?\/ledio Rural, Mar e Mocidade
VICEPRESIDENCIA

PROPOSTA DE ACORDÓ

Asunto: Desestimación da solicitude, por parte da Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo,
para a formalización dunha relación interadministrativa de cooperación para a realización
conxunta dunha actividade, na que conflúen os respectivos títulos competenciais, para o fin
común de "Expolugo A Rural 2020"

En relación coa solicitude citada no encabezamento, dende a Área de Medio Rural e do Mar, e
Mocidade emitiuse, o 27 de agosto de 2020, informe técnico do seguinte tenor:

"ANTECEDENTES

Primeiro. - No Orzamento da Deputación Provincial de Lugo para o exercicio 2020 está consignado un crédito de
20.000 €, na aplicación orzamentaria 4190.48903, subconcepto: Fundación Feiras e Exposicións.

Segundo.- Na súa virtude, o 6 de xullo de 2020, Rubén López Fernández, con DNI n^: 33334341G, na súa condición de
representante legal da entidade "Fundación de Ferias y Exposiciones de Lugo", con NIF: G27161496, presentou no
rexistro telemático desta entidade (RE n°:2020RT003899) a solicitude de formalización dunha relación
interadministrativa de cooperación para a realización conxunta dunha actividade, na que conflúen os respectivos
títulos competenciais, para o fin común de "EXPOLUGO A RURAL 2020", a través da sinatura do correspondente
convenio.

CON51DERACIÓNS LEGÁIS E TÉCNICAS

1. Normativa aplicable

Os convenios a través dos que se formalicen as relacións interadministrativas de cooperación entre a Deputación
Provincial de Lugo e outras Administracións Públicas, Organismos públicos e entidades de Dereito público vinculados
ou dependentes daquelas regútanse por:

A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (en adiante, LRXSP).

A Leí 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (en adiarte, LALGA).

A Lei 7/1985, do 2 de abril. Reguladora das Bases do Réxime Local (en adiante, LRBRL).

O Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legáis vixentes en materia de Réxime Local (en adiante, TRRL).

O Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP n° 56, do 10 de marzo de
2011 (en adiante, RODPL).

As Bases de Execución do Orzamento vixente en cada momento, de aplicación preferente en materia
económico-orzamentaria.

II. Fundamentos que prestan sustento xurídico á formalización de convenios interadministrativos

As Administracións Públicas serven con obxectividade os intereses xerais, debendo respectar na süa actuación e
reladóns, entre outros, os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as mesmas. Asió establece
o artigo 3,l. k) da LRXSP, que continúa dispoñendo no artigo 140.1.d) que:

As diferentes Administracións Públicas actúan e se relacionan con outras Administraclóns e entidades ou

organismos vinculados ou dependentes de estas de acordó eos seguintes principios:

(. :).

c) Colaboración, entendido como o deber de actuar co resto de Administracións Públicas para o logro de fins
comúns.

www.deputadonlugo.gal San Marcos, 8-27001 Lugo-Tel.:982260 000 Páxina 1 de U
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d) Cooperación, cando dúos ou móis Administracións Públicas, de maneira voluntaria e no exercicio das súas
competencias, asumen compromisos específicos de cara a unha acción común i... !.

Así, segundo o artigo 141. 1.d) da mesma leí:

As Administracións Públicas deberán:

(... ).

dj Prestar, no ámbito propio, a asistencia que as outras Administracións puideran solicitar para o eficaz
exercicio das súas competencias.

Á súa vez, establece o artigo 143 do mesmo texto legal que:

As Administracións cooperarán ao servizo do interese xeral e pacieran acordar de moneira voluntaria a forma
de exercer as súos respectivas competencias que mellar serva a este principio.

Aformalización de relacións de cooperación requiriró a aceptación expresa das partes, formulada en acardos
de órganos de cooperación ou en convenios.

Finalmente, consorte ao artigo 144 daquela lei:

Poderoso dar cumprimento ao principio de cooperación de acordó coas técnicos que as Administracións
interesadas estimen máis adecuadas, como poden ser:

(-1.
d¡ A prestación de medios materiais, económicos ou persoais a outras Administracións Públicas i.... ).

Nos convenios e acardos nos que se formalice a cooperación preveranse as condidóns e compromisos que
asumen as portes que os subscriben.

En parecido senso, aínda que de xeito máis restrinxido, se pronuncia a regulación autonómica, ao establecer o artigo
193.1.b) da LALGA que:

As Entidades Locáis galegas e a Xunta de Galicia adecuarán a súa actuación aos seguintes principios:

(... 1.

b¡ A colaboración, cooperación e auxilio que puidesen precisar conxunturalmente para o eficaz cumprimento
dos súas tarefas.

Xa no ámbito da normativa local, dispon o artigo 57 da LRBRL que:

A cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración local e as Administradóns do
Estado e dos Comunidades Autónomas, tanto en servizos locáis como en asuntos de intereses común,
desenvolverase con carácter voluntario, baixo as formas e nos termos previstos ñas leis, podendo ter lugar, en
todo caso, mediante os consorcios ou os convenios administrativos que subscriban.

Así mesmo, o artigo 111 do TRRL establece que:

As Entidades Locáis pederán concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por convinte, sempre que
non sexan contrarios ao interese público, ao ordenamento xurídico ou aos principios de boa administración, e
deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuizo das prerrogativas establecidas, no seu caso, a favor de
ditas Entidades.

Pois ben, consonte ao artigo 47 da LRXSP:

Son convenios os acardos con efectos xurídicos adoptados polas Administracións Públicas, os organismos
públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou
con suxeitos de dereito privado para un fin común (... ).

Oi 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 segulntes
típos;
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DEPUTACIÓN
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VICEPRESIOENCIA

a¡ Convenios interadministrativos asinados entre dúos ou máis Administracións públicas, ou ben entre dous
ou mofe organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou dependentes de distintas
Administracións públicas...

(... ).

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

1. As Administracións Públicas, os seus organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou
dependentes e as Universidades públicas, no ámbito das súas respectivos competencias, pederán subscribir
convenios con suxeito de dereito público e privado, sen que elo poida suponer cesión da titularidade da
competencia.

{•:).

3. A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización conxunta
de medios e servizos públicos, contribuir ó realización de actividades de utilidade pública e cumprir coa
lexislación de estabilidade orzamentaría e sustentabilidade financeira.

(... ).

5. Os convenios que inclúan compromisos finonceiros deberán ser financeiramente sustentables, debendo

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

6. As achegas flnanceiros que se comprometan a realizar os asmantes non poderán ser superiores aos gastos
derivados da execución do convenio.

t... ).

& Os convenios perfecciónense pola prestación do consentimento dos partes.

No que ao requisito de exercicio de competencias propias se refire, esixido polo amentado artigo 140.1.d) da LRXSP
para a formalización das relacións de cooperación a través de convenios; consonte ao artigo 36.1 da LRBRL, son
competencias propias da Deputación as que lie atribúan neste concepto as leis do Estado e das Comunidades
Autónomas nos diferentes sectores da acción pública e, en todo caso, entre outras, a que se menciona no apartado
d) do dito artigo, que se retire á cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación
no territorio provincial, de acordó coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito.

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da LALGA, ao sinalar que serán competencias propias da Deputación as
que baixo este concepto lies atribúan as leis, considerando como competencia propia da Deputadón, en calquera
caso e entre outras, a mencionada no apartado d): en xeral, o fomento e a administración dos intereses peculiares da
provincia.

Ademáis, 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, polo tanto, con intereses, obxectivos e fins comúns, a Leí

5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de

racionalización e sustentabilidade da Administración local, establece, no seu artigo 3.3, que:

IVon se entenderá como exercicio de novas competencias:

(... ).
f) A colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para a solución de aqueles
problemas, tomen comúns, que puideran formularse niáis ala do concreto reparto competencial nos distintos
sectores da acción pública...

Pola súa banda, no que á Fundación de Feiras e exposicións de Lugo se refire, compre ter en conta, en primeiro lugar,
o establecido no artigo 2 da Lei12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galega, segundo o cal:

1. Son fundacións de interese galega agüelas orgamzocións constituidas sen fin de lucro que, por vontade
dos seus creadores, teñan afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á realización defins de interese
xeral para Galicia e desenvolvan principalmente as súas actividades e teñan o seu domicilio no territorio
da comunidade autónoma.
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Así mesmo, censonte ao artigo 3 da dita Lei:

Asfundacións de interese galega rexeranse pola vontade da persea fundadora, polos seus estatutos e, en todo
coso, pola leí.

Con respecto aos seus estatutos, establece o artigo l^ dos mesmos:

Ao abeiro do establecido no artigo 34. 1 da Constitución Española, constitúese a Fundación "Ferias y
Exposiciones de Lugo", que se rexerá pola Leí 7/1983, do 22 de xuño, do Réxime das Fundacións de Interese
Galega, reformada pola Leí 11/1991, do 8 de novembro; o Decreto 248/1992, do 18 de Xuño, da Conselleria
da Presidencia e Administración Pública, polo que se aprobó o Regulamento de Organización e Funcionamento
do Protectorado das Fundacións de Interese Galega; polos presentes Estatutos e demais disposicións legáis
aplicables.

Por outra banda, segundo o disposto no artigo 4 daqueles, o "obxecto da Fundación é destinar e afectar un patrimonio
á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galega no ámbito sectorial ao que a súa denominación e
fins se contraen"; sendo, en xeral, fíns da Fundación "a promoción de actividades agropecuarias, agroalimentarias,
comerciáis, agroindustriais, saciáis, educacionais e culturáis, e calquera outra que teña por obxecto a promoción e
desenvolvemento destes sectores en Galicia, o nivel profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro, o seu nivel
cultural e a elevación do nivel de vida do medio urbano e rural."

En particular, establece o apartado 3 do dito artigo 4, que:

... sonfins da Fundación e con base ao sinalado nos apartados precedentes:

a) a promoción e o fomento Feiras e Exposicións de calquera ámbito, local, provincial, autonómico, nacional
e incluso internacional e, en particular, a promoción e fomento da Feiro de Lugo (Feira de San Frailan).

(... ).

III. A artividade obxecto da solidtude de formalización da relación de cooperación interadministrativa

Expolugo, A Rural, segundo o proxecto descritivo achegado xunto coa solicitude de formalización da relación de
cooperación referida anteriormente, é unha feira agrogandeira que vai ter lugar do 3 ao 4 de outubro de 2020 no
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. É unha mostra que está especializada no eido gandeiro e agroalimentario,
complementado con empresas relacionadas co sector primario e unha mostra de artesanía, que asegura, ano tras
ano, un éxito consolidado de artici ación e úblico.

En Expolugo, A Rural definense as seguintes áreas perfectamente diferenciadas:

• Mostra gandeira: A máis com leta ex osición andeira de Galicia xa que nela participarán as principáis
razas autóctonas galegas, así coma outras de ámbito nacional.

• Mostra agroalimentaria de razas autóctonas: Exposición de produtores de razas autóctonas con venda de
produtos directamente do produtor ao consumidor.

• Mostra de artesanía: Os principáis artesáns da provincia participarán nesta mostra, onde se poderán ver
demostracións e adquirir produtos elaborados artesa nalmente.

Haberá un espazo destinado a stands de empresas relacionadas co sector rural e gandeiro, no que se
mostrarán as últimas innovacións e servizos nos sectores gandeiro e agrario. E un dos salóns máis relevantes
do se mentó andeiro no noroeste eninsular.

Ademáis da zona expositiva agrogandeira, agroalimentaria e artesa, verase completada con outras actividades
habituáis en A Rural, sempre relacionadas co sector primario. Deste xeito, terán lugar:

• Presentación de produtos e navidades en servizos, ferramentas, aplicacións, maquinaria, etc.

• Charlas técnicas abertas a tódolos úblicos.

* Celebración de asembleas e xuntanzas de socios.

O programa de actividades é o seguinte:

- Sábado, 3 de outubro:
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• Desfilede ando ola cidade de Lu o. O percorrido transcurre polo tramo peonil da Rondada Muralla, Praza
da Constitución, entrada pola Porta do Campo Gástelo, Praza Maior (recepción diante da casa do Concello),
Rúa Bispo Aguirre, volvendo ao punto de partida.

• Inauguración oficial Expolugo, A Rural 2020

• Entrega de diplomas e clausura do Curso de Xuíces de raza Rubia Galega.

• Concurso-Exposicións de gando de raza Rubia Galega.

• Exposición das razas autóctonas bovinas en perigo de extinción.

• Exposición das razas Ovella Galega e Cabra Galega.

• Exposición provincial da Galiña de Mós.

- Domingo, 4 de outubro:

• Concurso morfolóxico de cabalo de pura Raza Galega.

• Exposicións de gando de raza Rubia Galega.

• Exposicións das razas autóctonas bovinas en perigo de eKtinción.

• Exposición das razas Ovella Galega e Cabra Galega.

• Exposición provincial de Galiña de Mós.

• Degustación de produtos de razas autóctonas de Galicia.

• Paseo en cabalo de pura raza galega para nenas.

• Clausura da XXII edición de Expolugo, A Rural 2020.

Deste resumo do proxecto descritivo achegado pola entidade solicitante, podemos extraer a conclusión de que as
actividades a desenvolver levan aparellada, cando menos, unha gran afluencia de persoas, tanto de gandeiros,
produtores e artesáns, coma de público en xeral; todo o que terá lugar, na maioría das actividades, no recinto pechado
do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

IV. As medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

O Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, establecía, no seu artigo 5, que:

4 superación de tódalas fases previstas no Plan para a desescalada das medidas extraordinarias adoptadas
para facer fronte á pandemia de COVID-19, aprobado polo Consello de Ministros na súa reunión do 28 de abril
de 2020, determinará que queden sen efecto as medidas derivadas da declaración do estado de alarma ñas

correspondentes provincias, illas ou unidades territoriais.

Posteriormente, o Real Decreto 555/2020, do 5 de xuño, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo
Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, ademáis de manteresta última previsión, dispon que a autoridade competente
delegada para a adopción, supresión, modulación e execudón de medidas correspondentes á fase III do Plan de
desescalada será, no exercicio das súas competencias, exclusivamente quen ostente a Presidencia da comunidade
autónoma, salvo para as medidas vinculadas á liberdade de circulación que excedan o ámbito da unidade territorial
determinada para cada comunidade autónoma.

Ademáis, prevese que serán as comunidades autónomas as que poidan decidir, con arranxo a criterios sanitarios e
epidemioláxicos, a superación da fase III ñas diferentes provincias, illas ou unidades territoriais da súa comunidade e
que, en consecuencia, queden sen efecto as medidas derivadas da declaración do estado de alarma nos seus

respectivos territorios.

Paren, a superación de tódalas fases do proceso de desescalada e o feito de quedar sen efecto as medidas derivadas
da declaración do estado de alarma en todo o territorio nacional, non eximen aos poderes públicos do seu deber de
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"organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas e das prestacións e servizos necesarios"
establecido no artigo 43. 2 da Constitución Española para garantir o dereito á protección da saúde que recoñece este
artigo no seu primeiro apartado.

Por elo, foi aconsellable a adopción dunha serie de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación, que
permitirán seguir facendo fronte e controlando a pandemia, pois hai que distinguir entre a expiración das medidas
limitativas de contención adoptadas durante a vixencia do estado de alarma para facer fronte á situación de
emerxenda sanitaria ocasionada polo COVID-19, e a crise sanitaria propiamente dita, provocada pola pandemia, e
ue aínda subsiste.

A ese fin respondeu o Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e
coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, co establecemento de un deber xeral de
cautela e rotección ue afiance com ortamentos de revención no conxunto da oboación e coa adopción dunha
serie de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación, dirixidas a arantir o dereito á vida e á
rotección da saúde mentres erdure a crise sanitaria.

Consorte ao artigo 4 do dito Real Decreto-lei:

Tódolos cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitóla xeración de riscos de propagación da
enfermidade COVID-19, así como la propia exposición a ditos riscos, con arranxo ao que se establece neste
real decreto-lei. Dito deber de cautela e protección será igualmente esixible aos titulares de calquera
actividade regulada neste real decreto-lei.

Así mesmo, o artigo 16 establece as medidas de prevención e hixiene en "outros sectores de actividade", no que, ao
meu xuízo, se pode encadrar a actividade obxecto da solicitude de cooperación interadministrativa que se informa.
Censonte ao mesmo:

As odministracións competentes deberán asegurar o cumprimento polos titulares de calquera outro centro,
lugar, establecemento, local ou entidade que desenvolva a súa actividade nun sector distinto dos mencionados
nos artigas anteriores, ou polos responsables ou organizadores da mesma, cando poída apreciarse risco de
transmisión comunitaria de COVID-19 con arromo oo establecido no artigo 5, das normas de aforo,

desinfección, prevención e acondicionamento que aquetas establezan.

En todo coso, deberase asegurar que se adoptan as medidas necesarias para garantir unha distancia
interpersoal mínima de, polo menos, 1,5 metros, así como o debido control paro evitar as aglomeradóns.
Cando non sexa posible mantelo dita distancia de seguridade. observáronse as medidas de hixiene adecuadas
para previr os riscos de contaxio.

Por outra banda, xa no ámbito autonómico e en cumprimento do establecido no antes citado Real Decreto-lei
555/2020, do 5 de xuño, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade ditou, o 12 de xuño de 2020, resolución
pola que se deu publicidade ao Acordó do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de
prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do
Plan para a transición cara unha nova normalidade, que foi declarada a través do Decreto 90/2020,do 13 de xuño,
con efectos dende as 00:00 horas do 15 de xuño de 2020.

Cansante ao punto quinto do dito Acordó:

As medidas previstas no presente acordó pederán ser completadas por plans específicos de seguridade,
protocolos organizativos e guías adaptados a cada sector de actividade, aprobados polas adminlstracións
competentes.

Así mesmo, en virtude do disposto no punto sexto, as medidas preventivas previstas no mesmo deben ser obxecto
de seguimento e avaliación continua a fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e
sanitaria. A estes efectos, pederán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordó do Consello da Xunta
de Galicia, a proposta da consellería competente en materia de sanidade.

No anexo deste Acordó establécense as medidas de prevención, das que, para o caso que nos ocupa, compre salientar

as seguintes:

1. 1, Obrigas de cautelo e protección. Tódolos cidadáns deberán ado tolas medidas necesarias ara evitóla
xeración de riscos de ro a ación da en ermidode COVID-19 así como a ro iaex osición a ditos riscos. Este
deber de cautela e rotecaón será ¡ ualmente esixible aos titulares de cal uera actividode.
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Asimesmo, deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias
para a prevención do COVID-19.

Polo tanto, a principal cautela que deben observar tódolos cidadáns e os titulares de calquera actividade é a de evitar
a xeración de riscos de contaxio así como a ex osición a ditos riscos cautela que, ao meu parecer, non se cumpre
coa organización dunha actividade na que está prevista a afluencia dun número indeterminado, pero suponse que
elevado, de perseas de distintas procedencias, que, por outra banda, se van congregar nun espazo cerrado e
presumiblemente reducido por mor das superficies que, como se dixo, estarán destinadas aos animáis que se
exponen. Neste senso hai que ter en conta que, aínda na actualidade, non se ten un coñecemento pleno das formas
de propagación e contaxio do COVID-19, o que abriga a extremar a cautela en todo tipo de actuacións.

Continúa o dito anexo dispoñendo:

1. 2. Distancia de seguridade interpersoal.

Deberá cumprirse a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal (... ) de, polo menos, 1,5
metros ou, no seu defecto, medidas alternativas de protección física con uso de máscara de hixiene adecuada
e etiqueta respiratoria.

O uso da máscara será obrigatorio, aínda que se mantona a distancia de seguridade interpersoal indicada,
nos termos previstos no apartado 1. 3 (nova redacción dada ao punto 1. 2 pola Resolución do 17 de xullo de
2020, do Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se da publicidade ao Acordó do Consello
da Xunta do 17 de xullo, polo que se introducen determinadas modificacións ñas medidas de prevención
previstas no Acordó do 12 de xuño).

2. Medidas xerais de hixiene e prevención.

2. 1. Medidas de híxiene e prevención esixibles a tódalas actividades.

Con carácter xeral, sen prexuízo das normas ou protocolos específicos que se establezan, serán aplicables a
tódolos establecementos, locáis de negocio, instalacións e espozos de uso público e actividades de carácter
público as seguintes medidas de hixiene e prevención:

a) O titular da actividade económica ou, no seu caso, o director ou responsable dos centros, Instalacións,
espazos de uso público e entidades, deberá asegurar que se adoptan as medidas de limpeza e
desinfección axeitadas as características e intensidade de uso dos establecementos, locáis, instalacións
ou espazos recollidas o continuación.

Nos tarefas de limpeza e desinfección prestarase especial atención as zonas de uso común e as superficies
de contacto máis frecuentes como pomos de portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas
e outros elementos de similares características, conforme as seguintes pautas:

la¡ Utilizáronse desinfectantes como disolucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera
rfos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e
rexistrados. No uso dése produto respectáronse as indicacións da etiqueta.

t:. }.

2.2. Medidas de hixiene esixibles aos establecementos e locáis con apertura ao público.

1. Os establecementos e locáis que abran ao público realizarán, polo menos unha vez ao día, unho limpeza e
desinfección das instalacións, con especial atención as zonas de uso común e as superficies de contacto máis
frecuentes, conforme ao establecido na letra a) do número 2. 1.

<... ).

2. 5. Medidas relativas á hixiene dos clientes e usuarios en establecementos e locáis.

1. O tempo de permanencia nos establecementos e locáis será o estritamente necesario paro que os clientes
ou usuarios poidan realizólas súas compras ou recibila prestación do servizo.

2. Deberá sinalarse de forma clara a distancia de seguridade interpersoal entre clientes ou usuarios, con
marcas no chan, ou mediante o uso de balizas, cartelería ou slnalización. Pederán establecerse no local
itinerarios para dirixila circulación de clientes ou usuarios para evitar aglomeracións en determinadas zonas e
previr o contacto entre clientes.
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3. Deberán ponerse a disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con
actividade viricida, debidamente autorizados e rexistrados, en lugares accesibles e visibles, e, en todo caso,
no entrada do local ou establecemento, e deberán estar sempre en condicións de uso.

4. Non se pederán ponerá disposición do público produtos de uso e proba que impliquen manipulación directa
por sucesivos clientes ou usuarios, sen supervisión de maneira permanente dun traballador que poida proceder
ó súa desinfección traía manipulación do produto por cada cliente ou usuario.

(... I-

3. Limitación de aforo e medidos de prevención especificas por sectores.

3. 1. Medidas en materia de control de aforo.

1. Os establecementos, instaladóns e locáis deberán exponer ao público o aforo máximo, que deberá incluir
oo propios traballadores, e asegurar que dito aforo e a distancia de seguridade interpersoal se respecta no
seu interior, debendo establecer procedementos que permitan o recontó e control do aforo, dexeito que este
non sexa superado en ningún momento.

2, ̂  organización da circulación de persoas e a distribución de espazos deberá procuróla posibilidade de
mantelo distancio de seguridade interpersoal (... ).

(... ).
4. No seu caso, o persool de segurídade velará por que se respecte a distancia interpersoal de seguridade e
evitará a formación de grupos numerosos e aglomeracións, prestando especial atención as zonas de escalaras
mecánicas, ascensores, zonas comúns de paso e zonas recreativas.

f.. J.

3. 16. Museos e salas de exposicións.

1. Os museos e salas de exposicións, de titularidade pública ou privada, pederán acaller tanto as visitas do
público á colección e as exposicións temporais como a realización de actividades culturáis ou didácticas sen
superar un limite do setenta e cinco por cento do aforo permitido para cada unha das súas salas e espazos
públicos.

Tal e como quedou exposto, o punto sexto deste Acordó establece que as medidas preventivas previstas no mesmo
deben ser obxecto de seguimento e avaliación continua a fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación
epidemiolóxica e sanitaria. A estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordó do
Consello da Xunta de Galicia, a proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así. e debido á evolución actual da situación producida pola actual pandemia, a Consellería de Sanidade, en Orde do
15 de agosto de 2020, pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordó do Consello da Xunta de
Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara unha nova normalidade introduciu distintas
modiflcacións das ditas medidas, tal e como xa fixeran os Acoraos do Consello da Xunta do 25 de xuño, e do 17, do
24 e do 30 de xullo.

Nesta Orde, tendo en conta as medidas e recomendacións declaradas polo Ministerio de Sanidade para responder á
situación de especial risco derivada do incremento de casos positivos por COVID-19, engadiu un número 8 no anexo
do Acordó do 12 de xuño, segundo o cal:

8. Recomendacións sanitarias.

Recomendase ó cidadania:

a¡ Restrinxir os encontros sociaisfora do grupo de convivencia estable e

b¡ Limitar os encentras saciáis a un máximo de dez perseas.

Dedúcese desta última recomendación que, de entre tódalas medidas preventivas establecidas, o ¡llámente social é
a medida máis efectiva para frear a expansión do virus e a evolución do número de contaxios, o que invita a restrinxir
no máximo posible as aglomeradóns que non teñan por obxecto cuestións de primeira necesidade.
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DEPUTACtÓN

DELUCO Medio Rural, Mar e Mocidade
VICEPRESIOENCIA

V. A oportunidade do convenio obxecto da solicitude

Censonte ao artigo 50 da LRXSP:

Sen prexuizo das especialidades que a lexislación autonómica poida prever, será necesario que o convenio se
acompañe dunha memoria xustificativa onde se analice a súa necesidade e o ortunidade o seu impacto
económico, o carácter non contractual da actividade en cuestión, así como o cumprimento do previsto nesta
Leí.

Pola súa banda, o artigo 199. h) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, en referencia aos

convenios que, entre a Xunta de Galicia e as Entidades Locáis, se poidan celebrar, establece que:

Os instrumentos de formalización dos Convenios de cooperación deberán especificar:

h) Cada Convenio deberá ir acompañado dunha memoria, onde consten os antecedentes, razóns út

o ortunidade e obxectivos perseguidos coa súa formalización.

Pois ben, ao meu xuízo, compre analizar neste informe a oportunidade da formalización da relación de cooperación
solicitada, pois é evidente que distintos factores ponan en dúbida aquela.

Así, en primeiro lugar, hai que indicar que, a pesar das medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria

ocasionada polo COVID-19 establecidas, tanto polo lexislador estatal como polo autonómico, o número de contaxios

increméntase día a día en tádolos puntos do país; o que permite concluir que o establecemento daquelas non asegura
con totalidade a desaparición do risco dos mesmos.

Compre salientar, ademáis, que, tal e como se foi subliñando ao longo deste informe, a actividade obxecto da

solicitude leva aparelladas, cando menos, grandes aglomeracións, pois, tal e como indica a propia entidade solicitante,
a Expolugo A Rural "asegura, ano tras ano, un éxito consolidado de participación e público".

A dita entidade, no proxecto achegado xunto coa solicitude, fai referencia sucinta ao COVID-19 nos seguintes termos:

Debido á situación de emerxencia vivida ca COVID-19, a Fundación Feiras dispon dun Plan de Continxencia no

que se recolle os protocolos de segundado e saúde que se van a adoptar para minimizar os riscos de contaxio

tanto para traballadores como para visitantes.

Como implicitamente recoñece no dito proxecto, nin sequera a existencia dos protocolos de seguridade e saúde
elimina con total garantía os riscos de contaxio que unha actividade destas características supon, o que constitúe
unha incerteza que, na situación actual de elevada expansión dos rebrotes, ao meu entender, non se deberá asumir.

Por outra banda, e a pesar de afirmar a solicitante, como se viu, a existencia dos protocolos de seguridade e saúde
específicos para o COVID-19, non achega xunto coa súa solicitude unha copia dos mesmos; defecto que, se ben é
emendable, casa coas manifestacións feitas polos representantes daqueta en conversas mantidas con membros desta
Área, ñas que afirmaron que non disponían, ata o momento, de ningún protocolo de seguridade e saúde específico
para o COVID-19.

Confirma o anterior o feito de que no orzamento achegado pola entidade solicitante non se reflicte ningunha partida
que permita facer fronte aos innumerables gastos que esixe o cumprimento das esixencias establecidas na normativa

citada no epígrafe anterior deste informe.

Tendo en conta estes factores de risco que derivan na posibilidade (aínda que nada máis sexa hipotética) de que a
actividade obxecto da solicitude de colaboración poida dar lugar a un rebrote na cidade de Lugo, e tendo en conta,
ademáis, a recomendación feita polo Ministerio de Sanidade (citada no epígrafe anterior) de restrinxir os encontros

saciáis fora do grupo de convivencia estable e limitar os encontros saciáis a un máximo de dez persoas, temos que
chegar á conclusión de que a cooperación da Deputación de Lugo na execución da dita actividade non constitúe unha
actuación administrativa sensata.

Neste senso, compre salientar o pleno compromiso que, dende o inicio da pandemia, a Deputadón de Lugo asumiu,
non so con tódalas medidas preventivas que se foron establecendo dende as administracións central e autonómica,
senón coa cautela que unha crise sanitaria como a que nos afecta require no desenvolvemento da actividade
administrativa en tódolos ámbitos.
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Para maior abastanza, a Deputadón Provincial de Lugo, como Administración Pública que é, debe respectar na súa
actuación o principio de responsabilidade pola xestión pública, en virtude do establecido no artigo 3. 1.f) da LRXSP,o
que deriva, ao meu xuízo, en que, ante un rebrote con orixe na actividade obxecto da solicitude, aqueta tería que
asumila súa parte de responsabilidade, como entidade cofinanciadora da actuación.

Todo o anterior lévanos á conclusión, ademáis, de que cooperar na execución da dita actividade pode suponer a
vulneración do principio de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos, establecido no artigo 3. 1.J) da
LRXSP. E é que coa cooperación á execución da actividade proxectada contribúese a xerar un risco que a situación
actual de evolución da pandemia no noso país non permite.

Polo tanto, e salvo mellar criterio, considero que a financiación daquela, na actual situación sanitaria, é
absolutamente contraria ao dito principio de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Vil. Competencia para a resolución da solicitude

En canto ao órgano da Deputación competente para a resolución da solicitude de formalización da relación de
cooperación a través da sinatura do convenio suscitado, así como do gasto que, en concepto de achega económica,
correspondería asumir á Deputación, consonte ao artigo 59.18 do RODPL:

Corresponde á Xunta de Gobernó conceder subvencións na cantío da aprobación do gasto en materia de
contratación, e aprobar convenios de colaboración con outras entidades locáis, organismos e administracións
públicas, nos mesmos termos e condicións que os sinalados para a determinación da competencia en
contratación, sempre que a devandlta competencia non lie sexo atribuida ao presldente/a.

Pola súa banda, dispon a Base 24'. 4, das de execución do Orzamento Xeral Provincial para o exercicio 2020, que:

O órgano competente para o outorgamento de subvencións en réxime de concesión directa é o presidente, a
proposta do delegado correspondente, sempre que o seu importe sexo inferior a 15. 000 € de xeito individual,
e o Xunta de Gobernó para importes individuáis iguais ou superiores.

A Deputación de Lugo efectuaría unha achega económica de 20.000 € para afrontar os gastos que, segundo o
orzamento achegado pola solicitante, se derivan da execución do convenio solicitado e o cumprimento dos seus fins.
Polo tanto, será a Xunta de Gobernó o órgano competente para a resolución do procedemento dimanante da
solidtude da Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo.

VIII. Conclusións

la Hai que distinguir entre a expiración das medidas limitativas de contención adoptadas durante a vixencia do estado
de alarma para facer fronte á situación de emerxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19, e a crise sanitaria
propiamente dita, provocada pola pandemia, e que aínda subsiste.

2a O establecemento das medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-
19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara unha nova normalidade, se ben contribúen á mitigar os
efectos da pandemia, non aseguran a desaparición da mesma, tal e como queda demostrado polo número de
contaxios que, día tras día, non deixa de incrementarse.

3a Do anterior dedúcese que a máis efectiva medida preventiva fronte á expansión dos contaxios é o ¡llámente social
e a limitación do número de perseas nos encontros saciáis.

4a A entidade solicitante non acredita que dispoña dun protocolo de seguridade e saúde específico para o COVID-19
e para o desenvolvemento da actividade obxecto da pretendida colaboración, nin o orzamento achegado por aquela
reflicte ningunha partida destinada a cubrir os gastos derivados das esixencias legáis en materia de prevención de
contaxios.

5a Mais, aínda que aquela dispuxera do amentado Plan e estiveran previstos no orzamento gastos derivados do
cumprimento das obrigas legáis para facer fronte á crise sanitaria, como se viu, isto non garante que a actividade
proxectada, polas súas características, non constitúa un risco de contaxio masivo do COVID-19.

5a A Deputación Provincial de Lugo, como Administración Pública que é, ten que respectar, na súa actuación, os
principios legáis de responsabilidade na xestión pública e eficiencia na utilización e asignación dos recursos públicos,
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PEPUTACtÓN

' "LUCO
VICEPRESIOENCIA

Medio Rural, Mar e Mocidade

o principio ético de cautela no desenvolvemento da actividade administrativa, e, neste caso, as recomendacións das
autoridades sanitarias.

Considerando o anteriormente exposto, INFORMO DESFAVORABLEMENTE a estimación da solicitude presentada pola
Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo para a formalización dunha relación interadministrativa de cooperación
para a realización conxunta dunha actividade, na que conflúen os respectivos títulos competenciais, para o fin común
de "EXPOLUGO A RURAL 2020"."

En sintonía eos fundamentos que se reflicten no dito informe da Área de Medio Rural e do Mar,
e Mocidade, a entidade solicitante anunciou, o día 28 de setembro, a través de publicación na
súa páxina web, a cancelación das actividades obxecto da solicitude "ante a situación actual e a
imposibilidade de contar con público durante o certamen ; información que tamén foi obxecto

dunha nota de prensa publicada o día 29 do mesmo mes no xornal El Progreso. Así mesmo, a
cancelación das actividades foi obxecto de comunicación á Deputación, o día 6 de outubro, a
través de correo electrónico.

Polo tanto, non sendo preceptiva a emisión doutros informes, e para o cumprimento da abriga
de resolver que afecta a tódalas Administracións segundo o establecido no artigo 21. 1 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas,

PROPOÑO que pola Xunta de Gobernó se adopte o seguinte Acordó:

Desestimar a solicitude presentada pola Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo, o 6 de xullo
de 2020, para a formalización dunha relación interadministrativa de cooperación para a
realización conxunta dunha actividade, na que conflúen os respectivos títulos competenciais,
para o fin común de "EXPOLUGO A RURAL 2020".

Lugo, data da sinatura electrónica,

A deputada da Área de Medio
Rural e do Mar, e Moddade

Ménica Freiré Rancaño
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DEPUTACtÓN

DELUCO
Área de Promoción Económica e Social

Sección de Promoción Económica e Emprego

DESTINO: XUNTA DE GOBERNÓ

PROPOSTA DE APROBACIÓN DA SEGUNDA LISTAXE DE BENEFICIARIOS E RESERVAS 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.

Considerando que con data 26 de xuño de 2020 aprobase en Xunta de Gobernó a convocatoria e bases das
medidas de fomento de emprego por canta allea 8. 2. 4. 2 "GENTE JOVEN EN 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 ñas bases anteriormente mencionadas, concretamente no seu artigo 1,
os obxectivos de cada unha das medidas agrúpanse do seguinte xeito:

"(...)
1) FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

Recollido na Medida 8.2.4.2 "GENTE JOVEN EN EL RURAL" a través da que se persegue contribuir a mellara
da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión de 30 bolsas de axudas

económicas a perseas físicas ou xurídicas, afincados nos concellos relacionados no Anexo I, para a
contratación por canta allea, financiando os cusios salariáis do 50% do SMI víxente durante 12 meses para
a contratación dun mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil.

(...)

2¡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 perseas 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 nalgón dos concellos relacionados no Anexo 1. Dúas bolsas de axudas por cada
medida, sendo a cantío o 75% do SMI vixente durante 12 meses.

{... )"

Considerando que 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 mantera alta, tanto no réxime de autónomos ou coma socio traballador (segundo
cada medida e actividade económica), durante 12 meses.

Considerando que para poder optar a ser beneficiario deste programa, tal e como ser recolle nos artigas 1 e 3
das bases, é necesario cumprir eos seguintes requisitos:
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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 1.
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 Leí 38/2003, de novembro, xeral de subvencións en concordancia
coa Leí 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 1, 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
prevé no artigo catro das bases que regulan o procedemento, ou residir onde exerzan a súa
actividade laboral sempre que este incluida 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
dispoñiblef Publicación na Base de Datos Nacional prodúcese con data 2 de xullo de 2020, no BOP número 150.)
a seguinte documentación:

"<...)

6. 2. 1 Medida 8.2.4. 2 "GENTE JOVEN EN EL RURAL" Prende! Bota Rafees

Solicitude de adhesión (Modelo de Solicitude) da Medida 8. 2. 4. 2 "Gente Joven en el Rural",
asinada.

CIFouDNI.

Estatutos para o caso de ser persea xurídico ou Alta no Censo de Empresarios, Profesionais e
Retenedores para o caso de que o solicitante sexo persea física (Modelo 036 ou 037).
Anexo II - Declaración responsable asinada.
Anexo III - Declaración doutras axudas de mínimis percibidas.

Certificadóns de estar ao corrente das obrigaciáns tributarias (Axencia Estatal e Autonómica),
Seguridade Social e Deputación de Lugo, so no caso de non autorizar a súa comprobación pola
Deputación Provincial de Lugo.

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 cfa 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 asmada.
Anexo III - Declaración doutras axudas de mínimis percibidas.

Certificacións de estar ao correóte das obrigacións tributarias (Axencia Estatal e Autonómica),
Seguridade Social e Deputación de Lugo, so no caso de non autorizar a súa comprobación a
Deputación Provincial de Lugo.
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DELUCO
Área de Promoción Económica e Social

Sección de Promoción Económica e Emprego

Considerando que en relación o procedemento de Selección dos beneficiarios, e de acordó o artigo 7 das bases,
este é 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
avallados 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 Leí 40/2015, do 1 de outubro do Réxime Xurídico do Sector Público, tendo
en canta que si o orzamento non e suficiente para conceder todas as axudas aplicarase como criterio de

prioridade a data de presentación, para o caso de coincidencia na data de presentación será a hora a que
determine a prelación dos beneficiarios.

Considerando que respectando 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 incluidas 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", en relación á solicitude de dous pastos de traballo
por parte da entidade MARCELINO TIERRA Y VINOS, é necesario atender ó indicado no artigo 6. 3 das Bases
do Programa as entidades;

5o se podará presentar solicitude para unha medida. Agás na medida de fomento
da contratación por canta altea (8. 2. 4. 2), para a cal, poderase solicitar axuda para
mais dun mozo na solicitude inicial. Resolvéndose a concesión de un so mozo

nunha primeira quenda e pasados os dous mesesf periodo de solícitude), de existir
crédito suficiente concederase un segundo mozo/a, e así sucesivamente,
respectando en todo momento a arde de solicitude.

(... )"

Neste sentido, é preciso aclarar que:

1. Que o prazo para presentar solicitudes remataba o día 3 de setembro de 2020.

2. Que no prazo indicado no punto anterior, constaban un total de 22 solicitudes dentro desta
medida.

Polo tanto, toda vez que o período de solicitude está pechado e que do total de 30 bolsas de axudas

económicas que se ofertaban, tal e como se indican no punto 2 deste informe, so están cuberías 22,
quedando polo tanto crédito suficiente dentro desta medida, considérase oportuno tramitar a solicitude
do segundo mozo/a solicitado pola entidade co número de expediente 2020/PCA01/000020 e Razón
Social MARCELINO TIERRA Y VINOS.

Dentro da Medida 8. 2. 3. 3 'TU EMPLEO SOCIAL EN EL RURAL", tal e como se recolle no artigo 1 do
Programa, ofertaranse dúas bolsas, a vista que en Xunta de Gobernó de 18 de setembro realizouse a
aprobación dun beneficiario, queda unha axuda vacante, a vista de que se presentaron dúas solicitudes

prevalece, segundo o establecido no artigo 7 do Programa:

"(...}
aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación, para o caso de coincidencia na data

de presentación entre dúos ou máis solicitudes será a hora a que determine a prelación dos
beneficiarios

(... )"
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Neste sentido a solicitude de Dona Catuxa María González Porto preséntase en primeiro lugar, o día 28

de agosto de 2020, mentres que a solicitude de Don Jorge Barros Díaz preséntase o 31 de agosto de 2020.

Atendendo ó criterio establecido. Dona Catuxa María González Porto é a beneficiaría de dita bolsa de
axuda económica, mentres Don Jorge Barros Díaz, segundo establece no artigo 9 do Programa, agardará
como reserva para que no caso "renunciase algún beneficiario/a, o órgano outorgante acordará, sen
necesidade dunha nova convocatoria, a concesión da/subvención á entidade seguinte sempre e cando o

crédito fose suficiente".

A Medida 8.2.3.4 "TU EMPLEO EN EL RURAL" non contou con solicitudes de interesados nesta segunda

listaxe de beneficiarios.

Considerando que segundo o artigo 9 das bases o acordó de aprobación efectuarase pola Xunta de Gobernó e
referirase a todas aquetas solicitudes comprendidas entre o inicio do prazo e o mes completo anterior, polo que
as aprobación pederán ser sucesivas ata esgotar o crédito.

Considerando que 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 28 e 29 de setembro 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.

Portado o anterior, PROPONSE a Xunta de Gobernó a aprobación

Da proposta, nos termos efectuadas pola comisión de Valoración na reunión do 28 e 29 de setembro
de 2020. (Achéganse listaxes)

Da 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. Os beneficiarios reúnen
todos os requisitos e o expediente adecúanse as bases para a concesión da subvención en réxime de
concorrencia non competitiva, constando nos mesmos declaración responsable de non estar incurso
ñas prohibicións para obter as condicións de beneficiario, sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da
leí 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e certificados de estar ao corrente coas súas
abrigas tributarias estatais, autonómicas, de seguridade social e Deputación de Lugo

Da 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 . Os
beneficiarios reúnen todos os requisitos e o expediente adecúanse as bases para a concesión da
subvención en réxime de concorrencia non competitiva, constando nos mesmos declaración
responsable de non estar incurso ñas 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 e certificados
de estar ao corrente coas súas abrigas tributarias estatais, autonómicas, de seguridade social e
Deputación de Lugo.
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DEPUTACIÓN

DELUGO
Área de Promoción Económica e Social

Sección de Promoción Económica e Emprego

• O importe total ascende a 59.850,00€, durante as anualidades 2019 e 2020.

MEDIDA

Medida 8. 2. 4. 2 "GENTE JOVEN EN EL RURAL

Medida 8. 2. 3. 3 "TU EMPLEO SOCIAL EN EL RURAL

TOTAL

Total

51.300€

8.550€

59.850,00€

En Lugo, asinado dixitalmente.

O Deputado da Área de Promoción Económica e Social

Pablo Rivera Capón
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2a LISTAXES DE BENEFICIARIOS E IMPORTE DE SUBVENCIÓN, LISTAXE DE RESERVAS 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

15/08/2020

11:09:35

27/08/2020
14:43:18

01/09/2020
14:30:28

02/09/2020

12:42:43

02/09/2020
13:47:26

03/09/2020
12:08:44

03/09/2020
17:47:10

03/09/2020
17:57:00

EXPEDIENTE

2020/PES_03/011257

2020/PCA_01/000018

2020/PCA_01/000020

2020/PCA_01/000022

2020/PCA_01/000023

2020/PCA_01/000024

2020/PCA_01/000025

2020/PCA_01/000026

BENEFICIARIO

VICENTE
DIEGUEZ

SIMÓN

ALMACENES JUL

MARCELINO

TIERRA Y VINOS

BODEGAS

PETRÓN SL

CAMPO

BARRERA SC

PRIOR DE
PANTÚN SL

ISIDORO
FILOMENA
LÓPEZ

CASA
MOREIRAS SL

TOTAL

NIF

34255687Q

B27162114

B27445550

B27275882

J27418367

B27453687

34270564N

B27194067

CONCELLO

CHANTADA

FRIOL

SOBER

SOBER

RÁBADE

PANTÓN

O SAVIÑAO

PANTÓN

PERFIL

FONTANEIRO

ADMINISTRATIVO

CAMAREIRO

TRABALLADOR

AGRARIO

PERSOA PARA
VIÑEDO E ADEGA

PEÓN AGRÍCOLA

ADEGUEIRO

(SERVIZOS EN
ADEGA)

VETERINARIO

ADEGUEIRO

(SERVIZOS EN
ADEGA)

UBVENCIÓN

5.700€

5.700€

5.700€

5.700€

5.700€

5.700€

5. 700€

S. 700€

5.700€

51.300,00 €

Listaxe Beneficiario da Medida 8.2. 3. 3 "Tu empleo Social en el rural"

REXISTRO EXPEDIENTE BENEFICIARIO

28/08/2020 2020/PCP_01/000004 CATUXA MARÍA
00:18:35 GONZÁLEZ PORTO

NIF CONCELLO SUBVENCIÓN

34281561S RÁBADE 8. 550€
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Í?X| DEPUT^CtÓN
I? DELUCOií

Área de Promoción Económica e Social

Sección de Promoción Económica e Emprego

Listaxe Reserva da Medida 8. 2.3. 3 'Tu empleo Social en el rural"

REXISTRO EXPEDIENTE

31/08/202017:51:10 2020/PCP_01/000005

BENEFICIARIO

JORGE BARROS DÍAZ

NIF

33561302R

CONCELLO

RÁBADE

Lugo, asinado dixitalmente
O DEPUTADO DA ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL

Pablo Rivera Capón
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DEPUTACIÓN

DELUGO
Área de Promoción Económica e Social

Sección de Promoción Económica e Emprego

DESTINATARIO: ACTAS

PROPOSTA XUNTA DE GOBERNÓ PARA A APROBACIÓN DA RESOLUCIÓN PROCEDEIVIENTO DE REINTEGRO DA

SUBVENCIÓN DA ENTIDADE A-16-440 REIMONDO GONZÁLEZ, JESÚS DENTRO DO PROGRAMA BEN
EMPREGADO III.

ORIXE : DEPUTADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL.

Considerando que con data 16 de setembro do 2016 a Deputación de Lugo aprobou as bases para a concesión

de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de fomento de emprego e a economía do
sectores estratéxicos da provincia de Lugo- Ben empregado III Fase 1. As devanditas bases, así como a súa

convocatoria foron publicadas no Boletín da provincia de Lugo (BOP) o 4 de outubro de 2016 con № 229.

Considerando que con data 29 de decembro de 2016 aprobouse en Xunta de Gobernó as listaxes das entidades

beneficiarías - reserva, entidades excluidas e perfís, publicándose no BOP de data 31 de decembro de 2016,

entre as que se atopaba a entidade Reimondo González, Jesús con número de expediente A-16-440 e cunha

cantidade aprobada de 18. 000,00€.

Considerando que con data 26 de maio do 2017 publícase o Anexo II, relativo a resolución da asignación do
traballador as empresas incluidas no entre as cales se atopa a entidade con código A-16-440 e razón social

Reimondo González, Jesús con dous postas de traballo, un de Oficial la Motoserrista e outro de Operador de
Explotación Forestal.

Considerando que na data do parágrafo anterior realízase unha xornada informativa onde se comunica as

entidades os datos relativos aos traballadores seleccionados para cada unha délas. Desde este momento, as

empresas están abrigadas a contratar o candidato nun prazo de 5 días na modalidade contractual e pola xornada
laboral establecida na solicitude. Por outra banda e de acordó a base 6 das bases que regulan a selección do

persoal os desempregados beneficiarios disparan dun prazo de dez días para a súa aceptación ou renuncia
(segundo o Anexo IV), no caso de que os beneficiarios non comuniquen a renuncia no prazo entenderase como

aceptado.

Considerando que en relación os pastos de Oficial la Motoserrista e Operador de Explotación Forestal, os

traballadores seleccionados. Don Jesús García Álvarez e Don David Torres Lombardero respectivamente,
renuncian os postas, quedando a entidade sen candidatos.

Considerando que unha vez comprobada e verificada a documentación aportada pola empresa e requirida na
base 16 do programa Ben Empregado III Fase I, a efectos de xustificación, abóase con data 4 de decembro de

2017 o pago do anticipo pola cantidade de 14.400,00€.

Considerando que con data 27 de agosto de 2018, dentro do prazo establecido na Base 16 do Programa, a

entidade beneficiaria presenta documentación da canta xustificativa. Dita documentación non se completa ata
o 27 de maio de 2019, cando se emite informe por parte desta Sección para que se tramite a aprobación da conta

xustificativa (26. 206, 26€) e o ingreso da subvención polo importe que foi anticipado e non xustificado, é dicir,

mil trescentos trinta e un euros con cincuenta e un céntimos (1. 331, 51€). Tendo en canta que foi necesaria
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realizar unha regularización da subvención concedida (18.000,00€) debido a que o período de contrato do posto
de operador de explotación forestal a data de 30 de agosto de 2018, final do período subvencionado, foi de 165
días.

Considerando que con data 15 de xaneiro de 2020 o servizo de Intervención remite un informe no que fai constar
a súa conformidade co importe a reintegrar que foi anticipado e non xustificado, é dicir, mil trescentos trinta e
un euros con cincuenta e un céntimos (1. 331, 51€).

Considerando que con data 11 de febreiro de 2020 remítese requirimento á entidade beneficiaria solicitándolle
documentación xustificativa do reintegro da parte non executada, de conformidade co Real Decreto 887/2006,

de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Leí 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións no

seu artigo 72. 2 g "do Contido da Canta Xustificativa " e atendendo de forma expresa o disposto na Base 16 do

Programa:

"Í.-1

•No caso de non executarse a totalidade da cantidade aboada en concepto de anticipo,

presentarase a documentación xustiflcativa do reintegro da parte non executada na canta da
Deputación:E504-2080-0163-85-3110000423. De non cumprírse esta obrigadón, procederá o
reintegro da cantidade percibida e non executada e a esixencia do xuro de mora correspondente
dende o momento do pagamento da achega ata a data na que se acorde a procedencia de
reintegro, ou ata a data na que o debedor ingrese o reintegro se é anterior a esta.

{... )"

Comunicándolle, así mesmo, que a entidade beneficiaria dispon dun prazo de 15 días hábiles a contar dende o

día seguinte a recepción da presente comunicación para remitir a Sección de Promoción Económica e Emprego
a documentación necesaria para completar a canta xustificativa, advertíndolle que de non cumprir co mesmo se
lie declarará decaído no seu dereito ao trámite correspondente (art. 73.3 da Leí 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas) e procederase o inicio do procedemento de

reintegro das cantidades percibidas non executadas, asi como a esixencia dos xuros de mora correspondentes,
en aplicación das Bases 18 e 19 da Fase I do Programa. A entidade recolle con data 24 de febreiro de 2020 a

notificación.

Considerando que debido a suspensión de prazos administrativos recollidos na Disposición adicional terceira do
Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, paralizase o prazo de 15 días ó que fai referencia a notificación remitida
á entidade beneficiaria.

Considerando que en relación o Real decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma
declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestíón
da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, aprobado con data 23 de maio de 2020, no seu artigo
9 "Prazos administrativos suspendidos en virtude do Real Decreto de 436/2020, do 14 de marzo" establece que:

"(...)

Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, o cómputo dos prazos administrativos que fosen
suspendidos renovarase, ou se reiniciará, se así se previu nunha norma con rango de lei aprobada
durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas

(... )"
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DEPUTACIÓN

DELUGO
Área de Promoción Económica e Social

Sección de Promoción Económica e Emprego

Neste sentido, o prazo para remitir a documentación requirida por parte da entidade beneficiaria remata o día

2 de xuño de 2020. A entidade beneficiaria non presenta dita documentación no prazo establecido.

Considerando que segundo se recolle na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia no seu artigo 33.1
c) Causas de reintegro:

1. Tamén procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixenda do xuro de demora

correspondente desde o momento do pagamento da subvención ata a data na que se acorde a
procedencia do reintegro, nos seguintes casos:

"Í-)

c) Incumprimento da obríga de xustificación ou a xustificación insuficiente, nos termos
establecidos no

artigo 28 desta leí, e se é o caso ñas normas reguladoras da subvención.

(... )"

Considerando que segundo se recolle no artigo 42 da Leí 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
será o órgano concedente o competente para esixir o reintegro da subvención mediante a resolución do
procedemento de reintegro, neste caso a competencia recae na Xunta de Gobernó da Deputación de Lugo.

Considerando que con data 17 de xullo de 2020 aprobase en Xunta de Gobernó o inicio do procedemento de

reintegro á entidade beneficiaria, polo importe anticipado e non xustificado, 1. 331, 51 €, debido a un posible

incumprimento do artigo 33. 1 c) da Leí 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, ó non presentar a
documentación xustificativa do reintegro da parte non executada, tal e como se indica na base 16 do programa
de fomento do emprego da provincia de Lugo - Ben Empregado III.

Considerando que con data 27 de xullo remítese á entidade beneficiaría notificación do acordó de xunta de

gobernó comunicándolle o inicio do procedemento de reintegro e a apertura do trámite de audiencia,
outorgándolle un prazo de 15 días dende a recepción da mesma, para alegar e presentar os documentos e
xustificacións que estimen pertinentes. A entidade recolle a notificación con data 30 de xullo de 2020.

Considerando que con data 17 de agosto de 2020 a entidade beneficiaría ingresa na conta bancaria da
Deputación Provincial de Lugo 1.331,51 € en concepto de débeda principal, A esta cantidade débenselle sumar

os xuros de demora xerados ata a data de ingreso, segundo o establecido no artigo 90 da Leí Xeral de
Subvencións, que tal e como se recolle no cálculo do Servizo de Tesouraría da Deputación Provincial de Lugo de
data 2 de setembro de 2020 ascende a 135,07 €. Neste sentido, con data 17 de agosto de 2020 a entidade
beneficiaria fai un primeiro ingreso xunto co da débeda principal por valor de 130,84 €. Esta cantidade
complétase con data 3 de setembro de 2020. Con 4,23 €, alcanzando a cantidade total que se corresponde eos
xuros de demora, 135,07 €.
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Polo exposto anteriormente, atendendo ó estipulado na Base 16 do programa de fomento do emprego da
provincia de Lugo - Ben Empregado III, no artigo 28 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación Provincial
de Lugo, do artigo 72.1 g) do Real decreto 887/2006, polo que se aproba o Regulamento da Leí 38/2003, xeral
de subvencións, o artigo 90 da Leí 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, de acordó ó contido no
titulo IV, Capitulo IV da Leí 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento administrativo común e das
administracións publicas na tramitación deste procedemento e de acordó ó informe da Sección de Promoción
Económica e Emprego no que se indica que a entidade beneficiaria ó remitir a carta de pago de reintegro dos
remanentes non aplicados xunto eos xuros derivados dos mesmos completa a documentación precisa para
liquidar a canta xustificativa da subvención dentro do Programa Ben Empregado III, proponse a esta Xunta de
Gobernó ACORDE:

1° A resolución do procedemento de reintegro da entidade A-16-440 REIMONDO GONZÁLEZ, JESÚS unha vez
devolta as cantidades adebedadas por parte da entidade beneficiaria, sendo estas 1. 331, 51 €, en concepto

de débeda principal, aboada con data 17 de agosto de 2020 e 135,07 €, en concepto de xuros de demora,
aboada con data 17 de agosto e 3 de setembro de 2020, dando por pechado dito procedemento.

En Lugo, asinado dixitalmente.
O Deputado de Promoción Económica e Social

Don Pablo Rivera Capón
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DEPUTACIÓN

DELUCO Cultura
VICEPRESIDENCIA

PROPOSTA PARA A XUNTA DE GOBERNÓ SOBRE RENUNCIAS DE
SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURÁIS DA
PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE
CULTURAL

ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO E NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA.

En relación eos expedientes de conta xustificatíva dos beneficiarios de
subvencións concedidas por acordó da Xunta de Gobernó desta Excma. Deputación
Provincial, a proposta da Mesa Técnica, celebrada o día 28 de novembro de 2019,
onde se resolveu o concurso convocado, segundo o anuncio publicado no Boletín
Oficial da Provincia núm. 78, do día 4 de abril de 2019, para a concesión de

subvencións destinadas a entidades asociativas culturáis da provincia de Lugo
para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2019.

PROPOÑO

Que pola Xunta de Gobernó, se procede, se aprobé as seguintes renuncias:

ENTIDADE CIF SUBVENCIÓN№

EXPEDIENTE

9.779

9.970

9.971

10.431

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE MARGARIDE G 27367440

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DA LIGA G27347632

SANTABALLESA

PATRONATO PRO ESCUELA SANTABALLA G27141399

ANPA DA ESCOLA INFANTIL DE FOZ "CALINA G 27438852
AZUL"

820,00

783,00

969,00

709,00

Todo ao que se lie da traslado aos efectos oportunos.

ASINADO DIXITALMENTE
Asdo.- Tareixa A. Ferreiro Tallón

Deputada de Cultura, Patrimonio Histórico-Artístico e Normalización Lingüística
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DEPUTACIÓN

IDELUCO( Deportes
VICEP86SIOENCIA

PROPOSTA PARA XUNTA DE GOBERNÓ SOBRE RENUNCIAS DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E
CLUBS DEPORTIVO DA PROVINCIA DE LUGO EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO E MEMORIA HISTÓRICA (DEPORTES)

En relación eos expedientes de canta xustifícatíva dos beneficiarios de subvencións concedidas por acordó
da Xunta de Gobernó desta Excma. Deputación Provincial, a proposta da Mesa Técnica, na sesión do día 27
de setembro de 2019, onde se resolveu o concurso convocado, mediante o anuncio publicado no Boletín
Oficial da Provincia núm. 046, do sábado 23 de febreiro de 2019, para a concesión de subvencións
destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva.

PROPOÑO

Que os beneficiarios relacionados a continuación, presentaron na Excma. Deputación Provincial de Lugo, a
súa renuncia do citado concurso:

№ REX Categoría NOME ENTIDADE
5872 Actívidade competitiva federada 2019 RIBADEO FÚTBOL CLUB

C.I. F. NOMEACT1VIDADE Subvención
FÚTBOL 1.046.00 €

Por todo o exposto procede aceptar de plano as mencionadas renuncias polos importes citados.

Asdo. dixitalmente. O deputado delegado de Deportes, Efrén Castro Calato

San Mareos, 8 - 27001 Lugo - Tel. : 9B2 260 000 - Fax: 982 260 195 www.deputacionlugo. org
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1?ÍIDEPUTACIÓN DE LUGO
^B

PROPOSTA DE XUBILACION ANTICIPADA DE DONA MARÍA LUISA
BASTOS DELLEPIANE, AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO

CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO.

Visto que Dona María Luisa Bastos DeIIepiane , Funcionaría Provincial, presentou an-
te esta Entidade solicitude de xubilación anticipada de data 28 de xullo de 2020 [Re-
xistro Xeral de Entrada no 9661, de data 2807/2020). Neste escrito o devandito fün-
cionaria, afiliada ao Réxime Xeral da Seguridade Social e en situación de alta, solicita a
xubilación anticipada a partir do día 28 de outubro de 2020, sendo este o última día
de traballo.

Tendo en conta o establecido no artigo 68 da Lei 2/2015, do 29 de abril do Emprego
Público de Galicia, establece.

"1. - A xubilacion do persoal funcionario pode ser:

a) Voluntaria

b) Forzosa, por cumprimento da idade legalmente establecida.

c] Pola declaración de incapacidade permanente para o exercicio das fundóns propias do seu corpa ou es-
cala, ou polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente absoluta ou de incapacidade
permanente total en relación co exercicio das funcións do seu corpo ou escala.

2. - A xubilación voluntaria concederase por solicitude da persoa interesada, sempre que reúna os requisitos e
as condidóns establecidas no réxime da Seguridade Social que lie sexa aplicable.

3.- A xubilación forzosa do persoal funcionario declararase de oficio ao cumprir a persoa a idade legalmente esta-
blecida.

[... )".

Doutra banda o Real Decreto Lexislatívo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se apro-
ba o Texto Reftindido da Lei Xeral da Seguridade Social, no seu artigo 208, establece

" Xubilación anticipada por vontade do interesado

1. - O acceso á xubitación anticipada por vontade do interesado esixirá osseguintes requisitos:

"a) Ter cumprida unha idade que sexa inferior en dous anos, como máximo, á idade que en cada caso resulte de apli-
carian segundo o establecido no artigo 205. 1.a), sen que a estes efectos resulten de aplicación os coeficientes reduto-
res a que se repre o artigo 206.

b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 anos, sen que, a tales efectos, se teña en canta a parte
proporcional por pagas extraordinarias. A estes exclusivos efectos, soamente se computara o período de prestación do
servizo militar obrigatorio ou da prestación social susütutoria, co limite máximo ¿un ano.

c] Unha vez acreditados os requisitos xerais e específicos da dita modalidade de xubilación, o importe da pensión a
percibir ten que resultar superior á contia da pensión mínima que correspondería ao interesado pola súa situación

Servizo de RRHH da Deputación Provincial de Lugo. 1
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DEPUTACIÓN DE LUGO

familiar ao wmprimento dos 65 anos de idade. No caso contrario, non se poderá acceder a esta fórmula dexubilación
anticipada".

2. - Nos casos de acceso á xubilación anticipada a que se reflre este artigo, a pensión será obxecto de reducían median-
te a aplicación, por cada trimestre ou fracción de trimestre, que, no momento causante, ¡le falta ao traballador ata
cumprir a idade legal de xubilación que en cada caso resulte da aplicación do establecido no artigo 205.a).

As anteditas condicións e requisitos están matizadas polo sinalado na Disposición
Transitoria Sétima, que formula unha aplicación paulatina da idade de xubilación e
dos anos de cotización, a idade de xubilación e o período de cotización necesario que
aplicarase de maneira gradual, fixándose para no ano 2020, segundo se expresa no
seguinte cadro:

Ano Períodos cotizados Idade esixida

2020

3 7 anos oumáis.

Menos de 37 anos

65 anos.

65 anos e 10 meses.

Tendo en canta as consideracións anteriormente formuladas, así como os informes

que constan no expediente, procede que pola Xunta de Gobernó se adopte acordó pa-
ra a xubilación anticipada de Dona Ma Luisa Bastos Dellepiane dende o día 28 de
outubro de 2020, sendo o día 28 de outubro de 2020, o último día que presta servizos

nesta Entidade.

Asinado Dixitalmente

Servizo de RRHH da Deputación Provincial de Lugo.
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XTÍIDEPUTACIÓN DE LUGO
^

PROPOSTA DE ACORDÓ POLO QUE SE RESOLVE O EXPEDIENTE №

2020/XEN_01/001857

Con data 14 de setembro de 2020, notifícaselle a Don Manuel Veiga Román a

Proposta de Resolución do expediente disciplinario incoado por Decreto da

Presidencia de 21 de outubro de ?019, co seguinte contido:

"1. -ANTECEDENTES

1. 1. - INCOACIÓN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Por Decreto da Presidencia de 21 de outubro de 2019, incoouse expediente a Don

Manuel Veiga Román, nomeándose Instrutor e Secretaria, notificándose ó

empregado, Instrutor, Secretaría, e ó Comité de Empresa.

A incoación do expediente disciplinario, fundaméntase no informe do Director da

Granxa Provincial Gayoso Castro de 24 de setembro de 2019 no que da canta do
incidente acorrido ñas instalacións da mesma o día 13 de setembro de 2019. O

mencionado informe da traslado ó escrito de Don Julio Pena Ares, Maquinista da

Granxa, que literalmente sinala:

"Julio Pena Ares, con DNI 33852268V, Maquinista da Granxa Provincial

INFORMO:

Que no día de hoxe, as 13. 10 horas, despois de haber limpado os filtros do tractor

Jhon Deere con matrícula E_9807 BFC, o chegar á oficina da unidade de leite, Manuel

Veiga Román, traballador tamén da Granja Gayoso dirixiuse a min é a José Manuel

Casares Rodríguez, peón da Granja Gayoso, que me axudou ñas tarefas de limpeza

dos filtros decíndonos "pode vir ben limpio o tractor", e mais concretamente a min:

"tu non tes nin puta idea de tractores nin de filtros. Esta semana son eu o jefe do

tractor" o que lie respostei: "se tú o tiveses limpio non facía falta que o limpase eu,

que non o limpache en todo o mes e logo o tractor e teu", a resposta de Manuel Veiga
Román a partir de ese momento foi totalmente agresiva dicíndome que non valía

para nada e vindo hacia min con actitud amenazante dicíndome entre outras causas

"Me cago na puta que te pariu" "A ti déronche a plaza". Ante estes feitos o resto dos

traballadores presentes (José Manuel Casares Rodríguez, Iván Ferro Pena e David

Fernández Rodríguez) interpuxéronse entre nos e leváronnos a cada un polo seu lado.

O que lie comunico os efectos oportunos.
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DEPUTACIÓN DE LUCO

Castro Riberas de Lea, 13 de setembro de 2019".

O contido escrito está corroborado polas testemuñas presentes no momento do
incidente, traballadores da Granxa Provincial, Don José Manuel Casares Rodríguez,
Don Iván Ferro Pena e Don David Fernández Rodríguez.

2. - TRAMITACIÓN

Conforme determina a normativa de aplicación ao persoal laboral desta Deputadón,
realizáronse os seguintes trámites:

a) Toma de declaración do presunto inculpado, como primeira medida,
realizándose o 12 de xuño de 2020. Compre dicir, que en resposta á pregunta

de se "a discusión que se produce (na maná do 13 de setembro) foi como se
relata no escrito de Julio Pena" " Dice que sí, que el non ten porqué mentir"

Engade que "nese momento dixen esa frase como puiden dicir outra" e que
tamén él ( Julio Pena) dixo "eu a ti pasóte polos c.... " " Tu nunca da casa
siliche"

b) Dilixencias previas, consistentes na toma de declaración ó empregado
denunciante. Don Julio Pena Ares, o 16 de xuño de 2020, co obxecto esencial

de determinar si mantiña o manifestado no seu escrito de 13 de setembro de

2020, Julio Pena manten o dito no escrito engadindo que fixo ese traballo por

orden do Director da Granxa, caliendo o tractor que estaba parado, sen ser

utilizado por ninguén e foi a limpalo porque necesitaban utilízalo pola tarde.
Manifestó tamén que foi Manuel Veiga quen ¡niciou a discusión, que "se viña
hacia min" e "eu fíxenlle fronte inda que nese momento inten/iñeron os

compañeiros e evitaron o enfrontamento".

c) Co mesmo obxectivo tamén /orón citadas as testemuñas. Don Iván Ferro Pena

o 12 de xuño de 2020 e a Don David Fernández Rodríguez e D. José Manuel

Casares Rodríguez o 16 de xuño. Das declaracións realizadas, conclúese que D.

José Manuel Casares e D. David Fernández ratifícanse en que os feitos

producíronse tal como se reflicte no escrito asinado o 13 de setembro. D. Iván
Ferro sinala que "básicamente foron así" .

Compre aclarar que as dilixencias anteriores estaban previstas para o 5 de
novembro de 2019 demorándose a causa da baixa por incapaddade temporal
de Don Manuel Veiga.
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1TÍIDEPUTACIÓN DE LUCO
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d) Prego de cargos:

Á vista do actuado, constatándose que os feitos contidos na denuncia inicial
(escrito de 13. 09.2019) son admitidos no esencial polo propio empregado (Manuel
Veiga) e son corroborados polas testemuñas, procede formular o prego de cargos,
realizándose con data 23 de xuño de 2020, sendo notificado a Don Manuel Veiga
Román na mesma data e ó Comité de Empresa en data 27 de xullo de 2020.

e) Alegacións expedientado:

Mediante escrito de 7 de xullo de 2020, o expedientado presenta alegacións ó contido

do prego de cargos, que reitera en escrito de 31 de agosto de 2020, que serán

analizadas de forma especifica e conxunta dada a coincidencia esencial entre as

mesmas.

f) Práctica das probas:

O 3 de agosto de 2020 practícense as probas, estando presentes o
expedientado, o seu asesor, así como o Instrutor e a Secretaria, tomando

declaración as testemuñas Don José Manuel Casares Rodríguez, Don David
Fernández Rodríguez e Don Ivon Ferro Pena, así como ó Director da Granxa
Don Miguel Ángel Fernández López.

Do practica das probas constátase:

Que se produce unha discusión iniciada por Don Manuel Veiga.

Que no transcurso desa discusión, todas as testemuñas acreditan que Don
Manuel Veiga profería as frases inxuriosas que constan na denuncia ("Me cago
na puta que te pariu" "A tí déronche a plaza") Lémbrase que o propio
traballador recoñeceu telas dito en declaración de 12 de agosto de 2020.

Respecto as posibles frases inxuríosas ou insultos de D. Julio Pena Ares cara a

D. Manuel Veiga constátase que unha das testemuñas nega que houbese
insultos e as outras dúas non lembran ningún insulto concreto mais que " tí
nunca da casa saíches".

Que dúas das testemuñas sinalan que non lembran ningunha frase inxuriosa de
Don Julio Pena cara Don Manuel Veiga e unha terceira manifestó que non
houbo tales frases.
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DEPUTACIÓN DE LUGO

Que dúas testemuñas manifestan que Don Manuel Veiga tivo unha actitude
ameazante cara a Don Julio Pena, mentres que ningunha das testemuñas
considera que se dera a situación a inversa.

Que dúas das testemuñas non consideran que haxa acoso da Dirección cara ó
expedientado inda que unha terceira manifestó que pode "non se lie recrimina
igual".

g) Vista do expediente:

Con data 17 de agosto de 2020, dase vista ó expediente notificándolle ó
expedientado mediante escrito de 14 de agosto de 2020 e con data de recibí de
17 de agosto de 2020.

h) Alegacións do expedientado:

Mediante escrito de 31 de agosto de 2020, o expedientado presenta as
alegacións que constan no expediente.

3. - CONSIDERACIÓNS EN RELACIÓN COAS ALEGACIÓNS DO EXPEDIENTADO

O traballador expedientado formula alegadóns en data 7 de xullo e 31 de agosto de
2020 que analizamos conxuntamente dada a coincidencia esencial entre ambos
escritos.

O alegante manifestó que o que se produxo foi "unha discusión dentro do ámbito
LABORAL", e "en términos normales" respecto "a la forma de realizar el trabajo".

Esta manifestación non pode aceptarse á vista das probas practicadas ñas que todas
os testemuñas concordan en que Don Manuel Veiga, proferíu os insultos que constan
no escrito de 13 de setembro de 2019.

f certa que se produce cunha discusión entre ambos traballadores mais non queda
probado que Don Julio Pena Ares, proferise níngunha frase insultante contra Don
Manuel Veiga Román.

Alega tamén que non pode aceptarse a afirmación de que "los expedientes que
sistemáticamente se le aperturan al alegante es fruto del acoso laboral, y
animadversión del Coordinador de la Granja hacia el alegante", polas seguintes
razóns:

O expedientado, foi sancionado pola comisión dunha falta cualificada como
leve precisamente por protagonizar un incidente similar ao que agora é

obxecto deste expediente. Nese expediente quedou probada a falta cometida,
consistente en proferir insultos ó Coordinador da Granxa.
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XTÍIDEPUTACIÓN DE LUGO
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Tal como manifestou ó Director da Granxa, nalgunha ocasión tivo que
lembrarlle que este era o seu superior xerárquico e que debía seguir as súas
instrudóns de traballo e si discrepaba debería f alar con él.

No expediente que agora se está a tramitar, non interveu en absoluto o
Coordinador da Granxa.

Dos declaradóns do Director da Granxa, parece máis certo que o que se
produce realmente é que o traballador amasa ou manifestó resistencia a seguir
05 indicacións e ordes de traballo que os superiores lie transmiten,
particularmente si este é o Coordinador, así como dificultade a incardinarse
nos equipos de traballo e tendencia a non implicarse ou tratar de demorar a
actividade.

Por outra parte, das tres testemuñas que declaran no expediente, dúas
declaran que non hai tal acoso ou que non lies consta. Unha terceira, despois
de manifestar que "pode ser" que haxa un trato diferente conclúe que,
"últimamente pode ser que estea un pouco mais encima del": e dicir, que se
controla mellar o traballo quefai, o que non quer dicir que se produza ningún
acoso.

En conclusión, nin expedientes sistemáticos, nin acoso. Nese sentido, non debe

confundirse "acoso" con esixenda de cumprimento das abrigas laboráis. Non
obstante, tomando en consideración o declarado polo Director da Granxa, mais

ben parece que hai un ampio marxe de tolerancia, posto que si se produdu un
mal trato de maquinaria, como afirma na súa declaración, e non se lie fixo
máis que un reproche formal non pode afirmarse que haxa "acoso".

Manifestó tomen prescrición de infracción conforme ó artigo 60 do Estatuto dos
Traballadores. Nese sentido, debe alarse que o réxime disciplinario do persoal laboral,
réxese, en prímeíro lugar polo Título Vil do RD 5/2015, de 30 de outubro, texto
refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, que establece que as faltas
graves prescriben os 2 anos.

Finalmente, respecto á infracción do artigo 193 da Leí 2/2015 do Emprego Público de
Galicia, consta no expediente notificación de nomeamento de Instrutor e Secretaria, o
que garante a posibilidade de ser recusados.

4. - NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto Lexislatívo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aprobó o texto

refundido da Leí do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP).
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DEPUTACIÓN DE LUCO

Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aprobó o texto

refundido da Leí do Estatuto dos Traballadores (ET).
Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.
Convenio Colectivo Único de condicións de traballo do persoal laboral da

Deputación Provincial de Lugo (CCU), publicado no BOP de 30 de agosto de
1990238.

Decreto 94/1991, de 20 de marzo polo que se aproba o Regulamento de

Réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, concordante co Real Decreto 33/1986, de 10 de xaneiro,

polo que se aprobó o Regulamento de Réxíme Disciplinario dos Funcionarios da
Administración do Estado.

Leí 7/1985, de 2 de abril. Reguladora das Bases de Réxime Local.

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP de
10 de marzo de 2011.

5.-FEITOS PROBADOS

f un feito probado que Don Manuel Veiga Román, Peón da Granxa "Gayoso Castro'
proferiu insultos contra Don Julio Pena Ares, Maquinista da Granxa "Gayoso Castro",
feito que ocorreu o 13 de setembro do 2019 as 13:10 horas dése día, cando Don Julio
Pena Ares regresaba acompañado de Don José Manuel Casares Rodríguez de ¡impar o
tractor "Jhon Deere" con matrícula E_9807 BFC, tarefa que realizaron por orde do
Director da Granxa.

Os insultos consistirán en dicirlle "me cago na puta que te paríu" "a ti déronche a
praza".

Estefeito é corroborado por todas as testemuñas e admitido polo expedientado.

Queda corroborado que, á volta de limpar o tractor, produciuse unha discusión, mais
esta se inicia por Don Manuel Veiga, tendo que defenderse Don Julio Pena que viña de
realizar unha tarefa que ¡le ordenaran e que resultaba necesaria para poder traballar
con ese tractor pola tarde. Non se proba que Don Julio Pena, proferise insultos ou
palabras ofensivas contra Don Manuel Veiga Román.

6.- TIPIFICACIÓN DA FALTA

Os feitos probados tal como se reflicten no punto anterior, constitúen unha falta
grave que cabe incardinar como "atentado grave á dignidade do persoal funcionario ,
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tipificación prevista no artigo 186. l. r) da Leí 2/2015, de 29 de abril, de Emprego
Público de Galicia.

7. - PROPOSTA DE SANCIÓN

O artigo 189 da Leí 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, contempla,
entre outras sancións para o persoal laboral, pola comisión dunha falta grave "a
suspensión de emprego e soldó por un período entre 15 días e 3 anos".

Consta tamén no expediente que D. Manuel Veiga Román foi sancionado con unha

suspensión de emprego e soldó de 15 días por unha conduta similar que foi
cualificada como falta leve.

Atendendo a canto precede, baixo o principio de proporcionalidade que debe presidir
o grao de aplicación das sancións, proponse sancionar a Don Manuel Veiga Román,
Peón da Granxa Provincial "Gayoso Castro", con unha suspensión de emprego e soldó
de 3 meses, salvo mellar criterio da Xunta de Gobernó, órgano a quen corresponde
resolver definitivamente o sobre a sanción a imponer.

Notifíquese ó interesado, para que no prazo de 10 días, poida alegar ante o Instrutor
do expediente, canto considere para a súa defensa.

Conforme ó establecido no artigo 65.2 a) do Convenio Colectivo Único para persoal
laboral da Depuración Provincial de Lugo, (BOP de 30/08/1990), comuniqúese ó
Comité de Empresa coa indicación de que dispon dun prazo de 10 días para ser oído,
de así estímalo, no procedemento".

Con data 28 de setembro de 2020, o expedientado presentou as alegacións que

constan no expediente (páxinas 281 a 304). En relación coas mesmas debe

sinalarse:

ALEGACIÓN PRIMEIRA:

Manifesta o expedientado a súa desconformidade coas conclusións a que

chega o instrutor, invocando as declaracións de Don David Fernández

Rodríguez e Don Iván Ferro Pena, e, indicando que estes empregados

declararon que "Don Julio Pena también profirió insultos a Don Manuel Veiga

Román". Nesa liña sinala que "Don David Fernández Rodríguez, que afirmó en

su declaración que don Julio Pena le dijo a Don Manuel Veiga frases como:
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DEPUTACIÓN DE LUGO

nunca saliche da casa y algún otro insulto más que no recordaba . Esta
alegación hai que contextualizala ñas coas declaracións das testemuñas citadas,
non sen antes lembrar que o escrito de denuncia dos feitos acaecidos o 13 de
setembro de 2019, escrito asinado por Don Julio Pena Ares (páxina 7 do

expediente) foi corroborado polas tres testemuñas (Don Iván Ferro Pena/ Don
José Manuel Casares Rodríguez e Don David Fernández Rodríguez).

Declaración de Don David Fernández Rodríguez:

Declaración realizada o 16 de xuño de 2020, páxinas 125 a 127 do expediente.

Despois de ratificarse no contido da declaración asinada o 23 de setembro de
2019, páxina 13 do expediente, declaración en que manifesta que "os feitos
foron tal como relata no escrito de denuncia" de D. Julio Pena Ares.

"Pregunta: (... ) Don Julio fixo algunha manifestación que puidese considerarse
ofensiva parparte de D. Manuel Veiga?

Resposta: Eu creo que non. Manuel Veiga estaba cabreado porque pensaba que
podían deixarpara a tarde o traballo de limpar os filtros do tractor .

Declaración realizada o 3 de a osto de 2020 páxinas 211 a 213 do expediente:

"Pregunta: É certo que Don Manuel Veiga Román se dirixiu en actitude
ameazante cara a Don Julio Pena Ares?

Resposta: Sí

Pregunta: É certo que ante esa actitude ameazante tiveron que interponerse

para que Don Manuel Veiga Román non agredise a Don Julio Pena Ares?

Resposta: Sí, interpuxéronse entre os dous. Cada vez era máis acalorado pero

eu non sei si se iban agredir".

En consecuencia, despois de reiterar que Don Manuel Veiga dirixiuse en
actitude ameazante cara a Don Julio Pena e se tiveron que interponer entre os

dous porque a discusión era cada vez máis acalorada, manifesta, respondendo
á pregunta do expedientado sobre si recorda o que lie dixo Don Julio, "nunca
da casa saliche" e "algún insulto máis que non recordó".
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Nese sentido, debe sinalarse que o "insulto" que Don Julio profire contra Don

Manuel ("nunca da casa saliche"), non pode cualificarse como tal; pode ser

unha apreciación despectiva que non resiste a comparanza coas palabras

pronunciadas por Don Manuel Veiga ("me cago na mai que te pariu" "a t¡

déronche a praza"), palabras que atenían gravemente á dignidade persoal e

profesional de Don Julio Pena Ares, máxime ó ser pronunciadas diante de

outros compañeiros de traballo.

Ademáis de que a expresión que a testemuña lembra, non pode cualificarse

como insulto, debe engadirse neste punto, que ningún outro declarante fai

referencia a esa frase nin a ningunha frase concreta, polo que non se pode

considerar probada unha afirmación que so expresa o expedientado,

concretamente en declaración de 12 de xuño de 2020, páxina 105 do

expediente, loxicamente en defensa propia, e unha testemuña (Don David

Fernández Rodríguez) de forma ambigua e inconcreta como vimos de ver.

Declaracións de Don Iván Ferro Pena:

a) Declaración de 12 de xuño de 2020 (páx. 110 do expediente).

Ao igual que a anterior testemuña, despois de ler a declaración asinada o 17

setembro de 2019, manifesta que "Básicamente oi así".

b) Declaración de 3 de a osto de 2020 (páxina 221 do expediente). O

expedientado en fase probatoria formúlalle a seguinte pregunta:

"Pregunta (de Don Manuel Veiga^: Recordó algunha palabra ou algún insulto

que me dixera Don Julio a min?

Resposta (úe Don Iván Ferro/- O certo é que pasou bastante tempo. As rases
ue di Don Manuel Vei a sí as recordó. Concretamente non me recordó de

todos os insultos, pero Don Julio sí que dixo algo ue non recordó. Houbo un

acaloramento entre dúas perseas que se insultaron unha á outra".

É dicir: Non hai dúbida respecto os insultos que proferiu Don Manuel Veiga

contra Don Julio Pena, que a testemuña recorda. Pola contra, non lembra o que

lie dixo Don Julio a Don Manuel ("algo que non recordó").

Normativa

Filmado r

Url de verificación

IV7GQXT4FDR47HRNCYGDCRXFC4 Facha Hora 08/10/2020 17:53:20 Q
Este documento incor ora firma electrónica reconocida de acuerdo a la le 59/2003

PILAR GARCÍA PORTO DEPUTADO/A

irifirma-
lu o/code/IV7GQXT4FDR47HRNCYGDCRXFC4 Página 9/16 B

•B



,^fT^..

DEPUTACIÓN DE LUGO

Consecuencia do sinalado, tamén se conclúe que non é certo o afirmado poto

alegante cando di: "además el testigo manifestó que sí recordaba las frases
reiteradas por el alegante en la prueba testifical", esto es: "a t/ pasóte polos
collóns y ti nunca saliches ca casa" tal como se desprende da transcrición literal
do declarado.

Aínda que esta frase é un tanto confusa, o certo é que as frases "a ti pasóte

po/os collóns" e "tí nunca da casa saíche" so constan na declaración do
ex edientado Don Manuel Vei a en declaración realizada o 12 de xuño de

2020 (páxina 105 do expediente). Ningunha testemuña recorda esas frases, so
un lembra que Don Julio Pena dixo "nunca saliche da casa".

Debe sinalarse, que esas dectaracións de 3 de agosto de 2020, na fase de

proba, as testemuñas declararon en presenza de Don Manuel Veiga e do seu
asesor, sen que estivese presente o insultado.

Aínda así, tal como consta no expediente citado, non se logra probar que foi o

que dixo Don Julio Pena contra Don Manuel Veiga, excepto unha frase ("ti
nunca da casa saíches"), que como xa se dixo, non pode entenderse como un

insulto nin garda proporción algunha coas manifestacións de Don Manuel Veiga

verdadeiros insultos contra a dignidade persoal e profesional de Don Julio

Pena. É máis. Don José Manuel Casares manifesta en declaración realizada o 3

de agosto de 2020, páxinas 207 a 209 do expediente, en resposta as preguntas

de Don Manuel Veiga, o seguinte:

"Pregunta: Veu Don Julio Pena ameazante cara a min?

Resposta: Non.

Pregunta: Porqué os agarraron?

Resposta: Porque Don Manuel Veiga iba contra o agredido.

Pregunta: Na declaración anterior di que agarraron a ambos.

Resposta: Sí, aínda que eu non agarrei a ninguén.

Pregunta: Se a discusión foi por motivos laborales?

Resposta: Si empezou con ocasión de ir nos a ¡impar o tractor.
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Pregunta: Houbo algunha actitude de menosprecio de Don Julio Pena contra
min?

Resposta: Non.

Pregunta: Que palabras dixo Don Julio, que amenazas?

Resposta: Ningunha.

En conclusión, efectivamente os incidentes prodúcense no ámbito laboral, pero
¡so non ampara a conduta inxuriosa do expedientado.

Nese sentido acredítase que:

Don Julio Pena está a realizar un traballo por orde do Director.
Cando calle o tractor, este non estaba sendo utilizado.

E Don Manuel Veiga quen inicia a discusión e diríxese de xeito
ameazante contra Don Julio Pena.

- Os insultos que profire contra Don Julio Pena, están recoñecidos olo
ex edientado e corroborados or todas as testemuñas. Os insultos son

concretos // me cago na mai que te paríu" e" a ti déronche a praza " e
moi graves, pronunciados diante doutras persoas, recoñecidos polo
expedientado que en ningún momento se retractou do dito.

Non hai constancia testifical ningunha de insultos concretos de Don Julio

a Don Manuel, mais que a comentada frase ("ti nunca da casa saliche"),
que non pode cualificarse como insulto.

Manifesta tamén o alegante que o expediente é consecuencia da

"animadversión" do Coordinador da Granxa e do manifestado por Don Iván
Ferro no sentido de que "Por causas que escolto ou podo ver, por unha
determinada acción non se lie recrimina igual a don Manuel Veiga que a outro.
Pode ser que haxa un trato diferente. Últimamente pode ser que sí que estean
un pouco máis encima del".

Neste punto, Don José Manuel Casares, respostando á pregunta que lie realiza

Don Manuel Veiga, en fase probatoria (páxinas 203 a 209 do expediente)
manifesta o seguinte:

"Pregunta: Conoce as desavenencias entre o Coordinador da Granxa e eu?
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Resposta: Non."

Nese sentido, cabe resaltar, que o Coordinador da Granxa é alleo a estes feitos,
xa que nin sequera traballou o día que se produciron os feitos analizados , e
que as declaracións de Don Iván Ferro non se refrendan con feitos concretos
nin proba algunha máis que vaguidades do tipo "por causas que escolto" ou
"pode ser que haxa... ".

Tampouco pode xustificarse que "las frases proferidas entre los trabajadores
son fruto de la tensión laboral puesto que el alegante necesitaba el tractor"

Por unha parte "las frases" non son equivalentes. Nun caso hai insultos
probados; no outro, unha frase pouco ou nada trascendente, en ningún caso un
insulto, dita en reacción á actitude agresiva de Don Manuel Veiga.

Por outra parte. Don Julio levou o tractor a limpar por orde do Director, cando
estaba parado, é dicir, sen que fora necesario para o traballo que estaba a facer
Don Manuel Veiga cando o collerón. Aínda no suposto hipotético que se
retrasasen un pouco, tal retraso non autoriza a conduta de Don Manuel Veiga,
nin xustifica, en ningún caso as palabras soeces e agresivas pronunciadas por
este, gravemente atentatorias contra a dignidade persoal, familiar e
profesional do seu compañeiro de traballo.

En definitiva, contra o que alegante manifesta, a conduta de Don Manuel Veiga
non pode subsumirse nunha "discusión laboral ordinaria", nin as palabras
utilizadas poden ser consideradas "expresiones de uso corriente" fruto de "la
progresiva degradación del lenguaje", posto que tal como se dixo, e no
contexto público en que se manifestou Don Manuel Veiga, fire directamente á
outra persoa, que por ¡so, toma a iniciativa de denuncialo (en escrito de 13 de
setembro de 2019 que, non nos esquezamos, corroboran as tres testemuñas);
que dado que se considera agredida na dignidade persoal, familiar e na
dignidade profesional provocando un incidente que prexudica ó ambiente de
trabalto e bo clima laboral, ata o punto de que os compañeiros do traballo
teñen que intervir para que non se produza unha liorta que inicia Don Manuel
Veiga recriminándolle a Don Julio unha tardanza nun traballo, cando non ten
responsabilidade superior sobre Don Julio Pena, e aínda que así fora, non
serían esas as palabras axeitadas nin o modo correcto de actuar.
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ALEGACIÓN SEGUNDA

Alega tamén a vulneración do principio de igualdade por non dar o mesmo

trato aos dous traballadores, o que debe rexeitarse posto que ambos tiveron

ocasión de facer valer as súas posicións na tramitación do expediente. Outra

cousa distinta é que, á luz das declaracións e manifestacións que constan no

expediente constátase a existencia de dúas condutas laboráis contrapostas.

Proba diso é que Don Manuel Veiga non denuncia nin manifesta nada en

relación os feitos acaecidos o 13 de setembro de 2019, o que é sintomático de

que non se sinte agraviado e so reacciona cando se lie piden explicacións polo

acorrido. Un é o que profire os insultos e outro e quen os padece.

ALEGACIÓN TERCEIRA

Tampouco pode aceptarse a falta de tipicidade por non encaixar na infracción

invocada (art. 186 e non haber animus inxurioso. A liberdade de expresión non

ampara as inxurias e ofensas graves ("me cago na puta que te pariu" e "a ti

déronche a praza"] aos superiores e compañeiros.

O artigo 7. 2 do Código Civil, sinala:

"2. A leí non ampara o abuso do dereito ou o exercicio antisocial do mesmo.

Todo acto ou omisión que pola intención do seu autor, polo seu obxecto ou

polas circunstancias en que se realice sobrepase manifestamente os límites

normáis do exercicio de un dereito, con daño para terceiro, dará lugar á

correspondente indemnización e á adopción das medidas xudiciais ou

administrativas que impidan a persistencia no abuso".

Neste caso, non pode ter amparo a grave desconsideración e menosprezo á nai

do compañeiro e a acusación de darlle un emprego público, e a el mesmo, feito

diante dos compañeiros que o testifican e sen mediar ningunha xustificación

máis que a conduta carente de urbanidade e respecto cara os compañeiros.

O ben xurídico perseguido é o de respecto aos superiores e compañeiros

deducido dos principios de conduta do EBEP (art. 54. 1 do EBEP):

"tratarán con atención e respecto aos cidadáns, aos seus superiores e aos

restantes empregados públicos".
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ALEGACIÓN CUARTA

Respecto á alegación de prescrición fixemos referencia ó artigo 93.4 do RDL
5/2015 de 30 de outubro, Texto Refundido do EBEP. Nese sentido, invocando ó
artigo 60 do Estatuto dos Traballadores, o Tribunal Supremo, Sala cuarta, do
social, sentenza do 23 de maio de 2013 (rec 2178/2012) aclara que ao persoal
laboral, en materia disciplinaria lie resulta de plena aplicación o artigo 97 do
EBEP, xa que a propia norma establece que así o indica o artigo 93. 4 do EBEP,
polo que non cabe estimar a prescrición que se solicita.

ALEGACIÓN QUINTA

Alega o expedientado "que las expresiones proferidas no alcanzan la gravedad
y culpabilidad suficiente para ser sancionadas" (Alegación primeira, paxina 295
do expediente) e que se vulnera o principio de proporcionalidade ( paxina 301

do expediente)

Nese sentido, invoca á Sentenza 187/2017, de 23 de marzo do TSX de
Extremadura, referida a unha sanción de despedimento. A argumentación

sobre a proporcionalidade entre falta e sanción ten razón de ser, no suposto

enxuizado, en que o despido é a sanción máxima e por ¡so sinala que as ofensas

yerbáis deben ser de tal gravidade e culpabilidade coa súa máxima intensidade

xa que o despido é a sanción máxima.

Nese caso a sanción con suspensión de emprego e soldó, por falta grave, vai

dos 15 días aos 3 anos (art. 189 Leí 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público

de Galicia); polo que proponer 3 meses de sanción sobre 36 posibles, garda

unha proporcionalidade axustada (10% da sanción máxima) á falta cometida e

o suposto analizado non garda correspondencia coa realizade fáctica do

presente expediente.

ALEGACIÓN SEXTA

Respecto á falta de notificación alegada, non pode aceptarse tal, basta con

acudir as páxinas 43 a 45 do expediente ñas que consta a designación de

Instrutor, Secretaria e Secretario suplente, notificado e recepcionado polo

interesado o 28 de outubro de 2019. Respecto ó órgano que lie corresponde

resolver é de coñecemento público, pois así consta no artigo 59. 2 do
14
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Regulamento Orgánico da Deputación de Lugo, publicado no Boletín Oficial da

Provincia de 3 de setembro de 2020.

PROPOSTA DE ACORDÓ

A vista do sinalado; tendo en canta a normativa referida na proposta de
resolución e en uso das atribucións que lie confire a esta Xunta de Gobernó o

artigo 59. 2 do Regulamento Orgánico desta Entidade (BOP 3. 09. 2020), propoño
á Xunta de Gobernó a adopción do seguinte ACORDÓ:

l^.- Desestimar as alegacións presentadas por Don Manuel Veiga Román en

escrito de 25 de setembro de 2020, rexistrado de Entrada nesta Deputación o

28 de setembro de 2020, polos motivos expresados anteriormente.

2^.- Aprobar a proposta de resolución formulada polo Instrutor do expediente,

transcrita no presente Acordó e, en concreto:

A) DECLARAR COMO FEITOS PROBADOS:

É un feito probado que Don Manuel Veiga Román, Peón da Granxa "Gayoso

Castro" proferiu insultos contra Don Julio Pena Ares, Maquinista da Granxa

"Gayoso Castro", feito que ocorreu o 13 de setembro do 2019 as 13:10 horas

dése día, cando Don Julio Pena Ares regresaba acompañado de Don José

Manuel Casares Rodríguez de limpar o tractor "Jhon Deere" con matrícula

E_9807 BFC, tarefa que realizaron por orde do Director da Granxa.

Os insultos consistirán en dicirlle "me cago na puta que te pariu" "a ti déronche

a praza".

Este feito é corroborado por todas as testemuñas e admitido polo

expedientado.

Queda corroborado que, á volta de limpar o tractor, produciuse unha discusión,

mais esta se inicia por Don Manuel Veiga, tendo que defenderse Don Julio Pena

que viña de realizar unha tarefa que lie ordenaran e que resultaba necesaria

para poder traballar con ese tractor pola tarde. Non se proba que Don Julio
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DEPUTACIÓN DE LUCO

Pena, proferise insultos ou palabras ofensivas contra Don Manuel Veiga
Román.

B) TIPIFICACIÓN DA FALTA.

Os feitos probados tal como se refticten no punto anterior, constitúen unha
falta grave que cabe incardinar como "atentado grave á dignidade do persoal
funcionario", tipificación prevista no artigo ISG. l. r) da Leí 2/2015, de 29 de
abril, de Emprego Público de Galicia.

C) PROPOSTA DE SANCIÓN

O artigo 189 da Leí 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia,
contempla, entre outras sancións para o persoal laboral, pola comisión dunha
falta grave "a suspensión de emprego e soldó por un período entre 15 días e 3
anos.

Consta tamén no expediente que D. Manuel Veiga Román foi sancionado con

unha suspensión de emprego e soldó de 15 días por unha conduta similar que
foi cualificada como falta leve.

Atendendo a canto precede, baixo o principio de proporcionalidade que debe

presidir o grao de aplicación das sancións, sanciónase a Don Manuel Veiga
Román, Peón da Granxa Provincial "Gayoso Castro", con unha suspensión de

emprego e soldó de 3 meses. O cumprimento da sanción iniciarase no día
seguinte á notificación do presente Acordó.

D) NOTIFICACIÓN

Notifíquese ao expedientado, e pónase en coñecemento do Director da Granxa

Gayoso Castro e das Unidades administrativas que deban coñecelo para levar a

cabo a execución da sanción.

A Deputada Delegada da Área de Réxime Interior,
Promoción do Territorio e Turismo

Documento asinado dixitalmente
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PROPOSTA

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA
ADXUDICACIÓN DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO
2019/2020.

Examinadas as Bases polas que se rexerá a convocatoria para a adxudicación das Bolsas de
Estados para os empregados públicos da Deputación Provincial de Lugo, correspondentes ao
curso académico 2019-2020, de conformidade co artigo 56 do Convenio Colectivo Único de
condicións de traballo do persoal laboral e o artigo 53 do Acordó Marco Único de condicións

de traballo do persoal funcionario da entidade provincial, publicados, respectivamente, no
Boletín Oficial da provincia en data 30 de agosto de 1990 e 31 de xaneiro do 1991:

constatado que as ditas bases recollen os acardos adoptados, de xeito unánime, en materia
de progresividade das axudas en función das retribucións ordinarias anuais dos empregados,
coa representación dos órganos unitarios do persoal funcionario e laboral (Xunta de Persoal
e Comité de Empresa) e das organizacións sindicáis UGT, CCOO, CSI-F e CIG, na Comisión do
Fondo Social, en reunión celebrada o 18 de setembro do 2015; proponse a aprobación das
devanditas bases así como a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Non obstante, a Xunta de Gobernó acordará o que considere máis oportuno.

Pazo Provincial,

A DEPUTADA DELEGADA DE RÉXIME INTERIOR,

PROMOCIÓN DO TERRITORIO E TURISMO.

San Marcos, 8 - 27001 Lugo - Tel. : 982 260 000 - Fax: 982 260 195 www^leputaclonlugo. org
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PROPOSTA

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA
ADXUDICACIÓN DE AXUDAS DE GARDERÍAS PARA FILLOS/AS E ORFOS/AS DOS
EMPREGADOS PÚBLICOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, CORRESPONDENTES AO
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O I DE SETEMBRO DO 2019 E O 31 DE AGOSTO DO 2020.

Examinadas as Bases polas que se rexerá a convocatoria para a adxudicación das axudas de
Garderías para fíllos/as e orfos/as dos empregados públicos da Deputación Provincial de
Lugo, correspondentes ao período de 1 de setembro de 2019 ao 31 de agosto de 2020, de
conformidade co artigo 59 do Convenio Colectivo Único de condicións de traballo do persoal
laboral e o artigo 56 do Acordó Marco Único de condicións de traballo do persoal
funcionario da entidade provincial, publicados, respectivamente, no Boletín Oficial da
provincia en data 30 de agosto de 1990 e 31 de xaneiro do 1991; constatado que as ditas
bases recollen os acardos adoptados, de xeito unánime, en materia de progresividade das
axudas en función das retribucións ordinarias anuais dos empregados, coa representación
dos órganos unitarios do persoal funcionario e laboral (Xunta de Persoal e Comité de
Empresa) e das organizacións sindicáis UGT, CCOO, CSI-F e CIG, na Comisión do Fondo Social.
en reunión celebrada o 18 de setembro do 2015; proponse a aprobación das devanditas
bases así como a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Non obstante, a Xunta de Gobernó acordará o que considere máis oportuno.

Pazo Provincial,

A DEPUTADA DELEGADA DE RÉXIME INTERIOR,

PROMOCIÓN DO TERRITORIO E TURISMO.

San Marcos, 8 - 2700) Lugo - Tel. : 982 260 000 - Fax: 982 260 195 www.deputaclonlugo.org
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AYAf̂lDEPUTAClÓN DE LUCO

PROPOSTA

APROBAaóN'..SE PROCEDE' DAS BASES QUE RE^RAN A CONVOCATORIA PARA

ADXUDICACIÓ_N DE AXUDAS PARA ADQU'SICIÓN OU REHABILITAaÓN"DE"VIVEND7
HAB!TUAL. PARA_OS EMPREGADOS PÚBLICOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIA-L-DE"LUGO"
CORRESPONDENTES AO ANO 2019. — . - — ^^,

Examinadas^as Bases polas ̂que se rexerá a convocatoria para a adxudicación das axudas
para adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual para os empregados'p7blicos""da
Deputación Provincial de Lugo, correspondentes ao ano 2018, de conform'idade coartieo 58
do Convenio Colectivo Único de condicións de traballo do persoal laboral 7 o~a~rt,go"565^
Acordó Marco Único de condicións de traballo do persoal funcionario da entid¡de p?ovinci^
publicados, respectivamente, no Boletín Oficial da provincia en data 30 de ago7to de'199Te
31.dexane,iro do 1991; constatado ̂ e as dit" bases recollen os acordos°adoptados7de
xerto unánime, en materia de progresividade das axudas en función das retribucións
<or_dln arias. anuais dos, emPregados' coa representación dos órganos unitarios'do"p7rso^
fu/naona1^0 la boral (xunta de persoal e comité de EmPresa) e-d^ °rgamzac7ónTs,^Js
UGT, CCOO, CSI-F e CIG, na Comisión do Fondo Social, en reunión "celebrada" o" 18"de
setembro d0. 2015:proponse a aprobación das devanditas bases así como a súa-publicaa0n
no Boletín Oficial da Provincia.

Non obstante, a Xunta de Gobernó acordará o que considere máis oportuno.
Pazo Provincial,

A DEPUTADA DELEGADA DE RÉXIME INTERIOR,

PROMOCIÓN DO TERRITORIO E TURISMO.

San Marcos, 8 - 27001 Lugo - Tel. : 982 260 000 - Fax: 982 260 195
www.deputaclonlugo. oig
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