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Dª. María Esther Álvarez Martínez 

 

Interventora: 
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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

tres de setembro de dous mil vinte e 

un, baixo a Presidencia do titular do 

cargo, Ilmo. Sr. D. José Tomé Roca, 

reúnense as señoras e señores Deputados 

na marxe relacionados, co obxecto de 

celebrar, en primeira convocatoria, sesión 

ordinaria convocada para o efecto, para 

tratar os asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

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

Abelleira Fernández. 

 

Non asisten a Sra. Deputada Dª Mª. del Pilar García Porto. 

 

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

CELEBRADA O DÍA VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOUS MIL VINTE E UN. 

 

Por parte do Sr. Presidente pregúntase aos Sres. Deputados, membros da Xunta de 

Goberno, se teñen que formular algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada o día 

vinte e sete de agosto de dous mil vinte e un que foi distribuída entre os mesmos; e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

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

E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E DE 

PRESCRICIÓNS TÉCNICAS CO OBXECTO DE PROCEDER Á CONTRATACIÓN DOS 

SERVIZOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA E ADAPTACIÓN A PREZOS DE 

MERCADO DE ACCIÓNS DE PATROCINIO DEPORTIVO DA ÁREA DE DEPORTES.  

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de contratación dos servizos de valoración 

económica e adaptación a prezos de mercado de accións de patrocinio deportivo da Área de 

Deportes da Deputación de Lugo, consta no mesmo: 

 

Solicitude de consignación orzamentaria, con CSV: 

IV7EEPPLLZGT3OVZQQ4DON2CMI. 

Informe de insufiencia de medios, con CSV: IV7EZXLJJN6NIRBO2IOVIYDS6E. 

Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV7EHX2IB57O3HPZZTUAIIJTGE. 

Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV7FUTSP35BSXBFICRW4CVDP6I. 

Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito, con CSV: 

IV7EEPQIJJFYLSFKAYNWMV7HFY
 
e IV7EEPQLZU4K5LHSUTYXAI2U4I. 
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Prego de cláusulas administrativas particulares, elaborado polo Servizo de Contratación e 

Fomento, con CSV: IV7FUAIOPEEJLD7ZADYFMMRHGM. 

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

pola Secretaria Xeral, con CSV: IV7FUAINNF72XPPYQUGX4AKVJ4. 

Fiscalización limitada previa do expediente, con CSV: 

IV7FUHXOLJ7YXHZDC4HNJZQGMY. 

 

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

pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar a contratación dos servizos de valoración económica e adaptación a prezos de 

mercado de accións de patrocinio deportivo da Área de Deportes da Deputación de Lugo, cun prazo 

de duración de dous ano, contados dende a formalización do contrato – ou documento de 

aceptación da resolución de adxudicación por parte do contratista- coa posibilidade dunha prórroga 

por outro ano.  

 

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

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

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

expediente. De acordo co establecido no artigo 159.6 letra b) da LCSP, neste procedemento 

simplificado “sumario”, eximirase aos licitadores da acreditación da solvencia económica e 

financeira e técnica ou profesional. Os criterios de puntuación recóllense 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. 

Incorpórase á contratación o obxectivo do efecto transversal mediante a incorporación dos aspectos 

sociais como criterio de desempate, así como nas condicións especiais de execución e esixencia de 

cumprimento da normativa laboral. 

 

3º.- Aprobar o procedemento de adxudicación, que é o procedemento simplificado 

“sumario”, dado o importe da licitación, con pluralidade de criterios de adxudicación, de 

conformidade co establecido no artigo 159.6 da LCSP e de acordo cos principios de igualdade, 
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transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da mesma Lei; de conformidade co 

previsto na normativa; e dispoñer a apertura do mesmo, mediante a inserción do correspondente 

anuncio no perfil do contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Goberno), aloxado na 

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

 

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

29.251,60 euros, aos que se engadirán 6.142,84 euros en concepto de imposto sobre o valor 

engadido (IVE), o que ascende a un total de 35.394,44 euros, atendendo ao seguinte desglose: 

 

Anualidade 2021: 17.697,22 euros. 

Anualidade 2022: 17.697,22 euros.  

 

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

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

nos orzamentos da anualidade 2022 a cantidade indicada, nas aplicación correspondente.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DAS 

PRESTACIÓNS DETERMINADAS NO LOTE 23 DO CONTRATO DE SERVIZO DE 

DESBROCE DE MALEZA EN ESTRADAS PROVINCIAIS. CONCELLOS DE BÓVEDA, 

POBRA DE BROLLÓN E MONFORTE DE LEMOS. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento ao que prestou conformidade a 

Secretaria Xeral, do seguinte tenor literal: 

 

“Antecedentes. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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1.- Acordo da Xunta de Goberno relativo á adxudicación do Lote 23 do contrato de servizo 

de desbroce de maleza en estradas provinciais a favor da empresa Excavaciones y Desbroces Diego 

Castro S.L.  

 

2.- Formalización do contrato, datada o día 01 de xullo de 2021. 

 

3.- Escrito presentado o día 25 de agosto de 2021 (RXE nº 2021RPE024437 ) por D. Diego 

Castro Campo en representación da mercantil Excavaciones y Desbroces Diego Castro S.L. e D. 

Luís Manuel Montero Gómez en representación de Transformaciones Agrarias Montero y Díaz 

S.L., no que se interesa a cesión do contrato a favor da mercantil Transformaciones Agrarias 

Montero y Diaz S.L.  

 

4.- Informe do Responsable do contrato do 31 de agosto de 2021. 

 

Lexislación aplicable. 

 

Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, 

sobre contratación pública. 

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en adiante, LCSP). 

Real decreto 1098/2001, 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. 

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 legais vixentes en materia de réxime local (TRRL). 

Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG). 

Lei 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). 
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Restante normativa de xeral ou concordante aplicación. 

 

Consideracións xurídico-administrativas. 

 

Primeira.- A cesión dos contratos réxese polo disposto no artigo 214 da LCSP: 

 

“1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 y sin perjuicio de 

la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario conforme al artículo 274.2 o 

del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del artículo 275, la 

modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión contractual, cuando 

obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites establecidos en el párrafo 

siguiente. 

A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las 

cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación 

del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin 

perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero 

cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 

constituyen un elemento esencial del contrato. 

Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una 

sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad de cesión de las 

participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en que, por implicar un cambio de control 

sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una cesión contractual a los 

efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. Los pliegos podrán 

prever mecanismos de control de la cesión de participaciones que no impliquen un cambio de 

control en supuestos que estén suficientemente justificados. 

2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos 

deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 

autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo 

para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, 

trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 

cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado 

su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se 

haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, 

o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 

legislación concursal. 

No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar la 

cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios 

los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de subrogación de un 

tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso de concurrencia de algún 

indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura, de la concesión, con la 

finalidad de evitar su resolución anticipada. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 

que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición 

de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 

al cedente.” 

 

Segunda.- No presente expediente, a cesión obedece a unha solicitude do contratista, dentro 

dunha opción inequívoca dos pregos. A cláusula 30.1 do PCAP dispón o seguinte:  

 

“Os dereitos e obrigas dimanantes do contrato poderán ser cedidos polo contratista a un 

terceiro, sempre que as cualidades técnicas ou persoais do cedente non foran razón determinante da 

adxudicación do contrato e da cesión non resulte unha restrición efectiva da competencia no 

mercado, de conformidade co artigo 214 da LCSP, cos seguintes requisitos: 

a) Que o órgano de contratación autorice, de forma previa e expresa, a cesión. Dita 

autorización outorgarase sempre que se dean os requisitos previstos nas letras seguintes. O prazo 
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para a notificación da resolución sobre a solicitude de autorización será de dous meses, transcorrido 

o cal deberá entenderse outorgada por silencio administrativo. 

b) Que o cedente teña executado polo menos un 20 por 100 do importe do contrato ou, 

cando se trate dun contrato de concesión de obras ou concesión de servizos, que efectuase a súa 

explotación durante polo menos unha quinta parte do prazo de duración do contrato. Non será de 

aplicación este requisito se a cesión se produce estando o contratista en concurso, aínda que se 

abrise a fase de liquidación, ou puxo en coñecemento do xulgado competente para a declaración do 

concurso que iniciou negociacións para alcanzar un acordo de refinanciamento, ou para obter 

adhesións a unha proposta anticipada de convenio, nos termos previstos na lexislación 

concursal....” 

 

Terceira.- Na presente contratación, as cualidades técnicas ou persoais do cedente non 

foron razón determinante da adxudicación do contrato, posto que se adxudicou o servizo de 

referencia en base aos criterios de adxudicación contidos no apartado R do cadro resumo do prego 

de cláusulas administrativas, é dicir: Criterios de adxudicación avaliables automaticamente 

mediante fórmulas matemáticas (prezo e adscripción ao contrato de persoas maiores de 50 anos), 

circunstancias éstas que non se ven afectadas de ser efectivamente realizada a cesión que solicita a 

adxudicataria.  

 

Cuarta.- Da cesión non resulta ningunha restrición da competencia no mercado. A 

licitación tramitouse por un procedemento ordinario aberto, suxeito a regulación harmonizada, con 

división en lotes, cunha duración inferior á máxima permitida pola LCSP. As condicións da 

adxudicación mantéñense para o cesionario. 

 

Quinta.- O cedente ten executado polo menos un 20 por 100 do importe do contrato, 

segundo se recolle no Informe emitido polo Responsable do Contrato, con CSV: 

IV7FU4I6JBMTX7G5AFECAX7XCA. 

 

Sexta.- Cúmprese o preceptuado na letra c do artigo 214.2 da LCSP:  

 

“c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 

que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
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clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición 

de contratar”. 

 

Transformaciones Agrarias Montero y Díaz S.L., aportou a documentación esixida na 

cláusula 17 do PCAP, con carácter previo da adxudicación ao seu favor do lote 18 da referida 

contratación, documentación que aínda conserva a súa vixencia.  

 

Sétima.- A cesión do contrato vense configurando como un caso de novación modificativa 

subxectiva do contrato (artigo 1205 do Código civil), que ocorre pola subrogación dun terceiro na 

posición xurídica do contratista; este dende o momento de formalización en escritura pública da 

cesión, queda desligado do vínculo contractual coa administración, resultando substituído polo 

cesionario. 

 

Esta cesión é un instrumento técnico que permite a circulación do contrato administrativo 

no tráfico xurídico. 

 

A cesión do contrato subroga ao cesionario nos dereitos e obrigas, pendentes de devengo, 

do contratista cedente. A cesión non extingue o contrato, senón que solo modifica un dos suxeitos 

da relación. 

 

O acordo de cesión é un negocio xurídico bilateral no que son parte o contratista e o 

terceiro (cesionario), sendo allea a administración, se ben debe autorizala. 

 

No caso analizado o contrato é susceptible de cesión; a cesión non supón unha alteración 

substancial das características do contratista (o cesionario acredita aptitude e solvencia 

/clasificación); non se aprecia unha eventual restrición efectiva para o mercado.  

 

O cedente executou máis do 20% do importe do contrato. 

 

A cesión deberá formalizarse en escritura pública, entre o adxudicatario e o cesionario, 

toda vez que o pacto de cesión non é un contrato administrativo senón un negocio xurídico-privado. 
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Se non se outorga escritura pública non se entenderá producida a cesión do contrato, de 

modo que a administración contratante non terá ao cesionario como parte do contrato. O 

outorgamento desta escritura debe ir precedida da autorización da administración contratante. 

 

Finalmente e en canto aos efectos, precísase: 

 

a) Unha vez outorgada a escritura pública, previa autorización desta administración, o 

cesionario queda subrogado en todos os dereitos e deberes que corresponderían ao cedente. 

Cedente e cesionario deben entregar copia auténtica de escritura pública. 

b) Dende o momento do outorgamento desa escritura pública a cedente desvinculase da 

administración contratante para este contrato e substitúese polo cesionario. 

c) Dende esa data- de formalización de escritura pública- debe procederse a constitución da 

garantía polo cesionario, polo mesmo importe que a actualmente constituída. O importe da garantía 

constituída ascende a 4.556,28 €.  

 

Oitava.- Respecto ao órgano competente, dado que se trata dunha modificación con 

normativa especial (novación modificativa subxectiva), con cambio da persoa contratista, de 

conformidade co prego de cláusulas administrativas, os artigos 61.1 e 61.2 da LCSP e, en virtude 

das competencias atribuídas 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 Goberno nos 

termos do artigo 59 apartados 8 e 12 do ROD (Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, 

publicado no BOP número 202, de 3 de setembro de 2020). 

 

Novena.- O artigo 3.1 h do Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o 

réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

sinala que a emisión de informes, cando así se estableza na lexislación sectorial, é unha das 

atribucións que comprende a función de asesoramento legal preceptivo que lle corresponde exercer 

á Secretaria Xeral da entidade provincial. O apartado 4 do mencionado artigo dispón, a estes 

efectos, que a emisión do informe do Secretario poderá consistir nunha nota de conformidade en 

relación cos informes emitidos polos servizos da propia entidade e que figuren como informes 

xurídicos no expediente. 
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Conclusión: Así pois a cesión do contrato enténdese axustada á regulamentación específica 

que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente a súa autorización 

baixo as consideracións e presupostos relacionados, debendo completarse os trámites indicados e 

someterse á previa fiscalización.  

 

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

acordo: 

 

1º.- Autorizar a cesión do Contrato das prestacións determinadas no lote 23 a favor de la 

empresa Transformaciones Agrarias Montero y Díaz S.L., con CIF: B27280841. Excavaciones y 

Desbroces Diego Castro S.L. leva executados 39,532 km, que ascenden a 22.700,13 euros (IVE 

incluído), o que supera un 20% do esixible para poder levar a cabo a cesión, quedando pendentes 

de executar polo cesionario 87.561,89 euros (dos que 32.430,88 euros corresponden á anualidade 

2021 e 55.131,01 á anualidade 2022.) 

 

2º.- Requirir ao cesionario para que no prazo de dez días hábiles dende a notificación do 

presente acordo presente a seguinte documentación: 

 

Escritura pública de formalización da cesión entre o cedente e o cesionario. 

Resgardo acreditativo da garantía definitiva por importe de 4.556,28 € 

 

3º.- A eficacia da cesión queda condicionada ao cumprimento dos requisitos recollidos no 

punto 2 por parte do cedente e cesionario.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN 

DUNHA CABEZA TRACTORA CUN SEMI REMOLQUE TIPO BAÑEIRA.  

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Vista a acta da mesa de contratación do día 01 de setembro de 2021, do seguinte tenor 

literal: 

 

“Sendo as 11:22 horas do día 01 de setembro do 2021, baixo a Presidencia de D. José 

Domingo Rodríguez Ferreira, constitúese a Mesa de contratación a través de medios electrónicos, 

co obxecto de tratar os asuntos seguidamente relacionados e que constan na convocatoria efectuada 

polo Presidente da Mesa, na data do 27 de agosto do 2021. 

 

Polo Presidente da Mesa procédese á lectura da orde do día que se recolle a continuación: 

 

2021/CON_02/000036. Subministración dunha cabeza tractora con semi remolque para o 

Parque Móbil Provincial.  

 

Primeiro.- Otros. Subsanación de documentación. 

Segundo.- Otros. Proposta de adxudicación. 

 

Antecedentes: 

 

Proposta de inicio de expediente de contratación e memoria xustificativa do contrato, con 

CSV: IV7ESTHIPRBLXFNNVQ7QKIZ6DY. 

Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV7ESTHJJRNTZTW56QEHIYYF6Q. 

Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito, con CSV: 

IV7EU4LTIH56VPZTQJGT6PTVFY. 

Prego de cláusulas administrativas particulares, elaborado polo Servizo de Contratación e 

Fomento, con CSV: IV7ESXLJDNFZLWBL2ZYWKPXDMA. 

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

pola Secretaria Xeral, con CSV: IV7H433IBD4537E3CJOQ55SFII. 

Fiscalización limitada previa do expediente, con CSV: 

IV7ES2ZIFLZO3RBMU5YUOLZ7EQ. 

Proposta de Presidencia, con CSV: IV7ES6QJGD62X6X5CIPWMZLDAY. 

Acordo da Xunta de Goberno, de data 11 de xuño do 2021, polo que se aproba o 

expediente de contratación, os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, o 
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procedemento de adxudicación e o gasto proposto, con CSV: 

IV7ESLQ6HD4D4WFZDVECCRZWAM. 

Publicación do anuncio de licitación e dos pregos de cláusulas administrativas e de 

prescricións técnicas no Perfil do Contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de 

Goberno), integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público 

(www.contrataciondelestado.es) o día 15 de xuño de 2021.  

Consta no expediente identificación dos licitadores presentados dentro do prazo a este 

procedemento, segundo a Plataforma de Contratación do Sector Público. 

 

Acta da Mesa de Contratación, reunida en acto público con data 01 de xullo do 2021 (CSV: 

IV7E62TCIEE2TJN7WE5U532PMY), na que se recolle o seguinte: 

 

Pola Presidencia dáse conta que no servizo de contratación na data de hoxe, e con carácter 

previo á constitución da mesa, que de conformidade co texto único das instrucións de aplicación da 

Lei de Contratos do Sector Público, procedeuse á apertura dos sobres A de documentación 

administrativa das empresas presentadas, téndose comprobado con carácter previo que ditas 

proposicións foran presentadas en prazo. Verificouse a documentación administrativa presentada 

polas empresas concorrentes. 

 

Dada conta, ao órgano de asistencia, a través da súa presidencia, de ditas actuacións 

previas, enterado este, constitúese a mesa de contratación - a través de medios electrónicos- sendo 

as 11 horas e 16 minutos do día 01 de xullo do 2021, baixo a Presidencia de D. José Domingo 

Rodríguez Ferreira, co obxecto de tratar os asuntos seguidamente relacionados e que constan na 

convocatoria efectuada polo Presidente da Mesa, na data do 28 de xuño do 2021, e que se 

reproducen a continuación. 

 

Primeiro.- Apertura e calificación administrativa correspondente ás proposicións 

presentadas polos licitadores no procedemento con número de expediente 2021/CON-02/0000036 

para adxudicar o contrato de Subministración dunha cabeza tractora con semi remolque tipo 

bañeira para o Parque Móbil Provincial.  

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Segundo.- Apertura criterios avaliables automáticamente correspondente ás proposicións 

presentadas polos licitadores no procedemento con número de expediente 2021/CON-02/0000036 

para adxudicar o contrato de Subministración dunha cabeza tractora con semi remolque tipo 

bañeira para o Parque Móbil Provincial.  

 

Terceiro.- Valoración criterios avaliables automáticamente correspondente ás proposicións 

presentadas polos licitadores no procedemento con número de expediente 2021/CON-02/0000036 

para adxudicar o contrato de Subministración dunha cabeza tractora con semi remolque tipo 

bañeira para o Parque Móbil Provincial.  

 

En primeiro lugar dáse conta aos asistentes, de que a esta licitación concorren, segundo os 

datos obrantes na plataforma de contratación do sector público, os seguintes licitadores: 

 

ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES S.L. 

FRUEHAUF RECAMBIOS S.L. 

VEHINVA S.L. 

TALAUTO VEHICULOS INDUSTRIALES 

 

Tendo en conta que todas empresas concorrentes presentan en tempo a súa proposta, 

procédese ao exame e calificación do sobre electrónico A, documentación administrativa, 

resultando que todas as empresas concorrentes presentan a documentación esixida de conformidade 

co recollido nos PCAP. 

 

A continuación procédese á apertura dos sobres B, relativos aos criterios de adxudicación 

avaliables automáticamente mediante fórmulas matemáticas, cos seguintes resultados: 

 

LICITADORES 
PREZO 

OFERTADO 
POTENCIA GARANTÍA PRAZO ENTREGA 

ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES 

S.L. 
153.670,00 € 476 cv 36 300 

FRUEHAUF RECAMBIOS S.L. 151.129,00 € 480 cc 25 180 

VEHINVA S.L. 147.378,00 € 480 cv 36 240 

TALAUTO VEHICULOS 

INDUSTRIALES 
150.040,00 € 480 cv 0 180 
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Detéctase que a empresa Fruehauf Recambios S.L. oferta a potencia en cc e non achega a 

ficha técnica dos vehículos ofertados.  

 

No tocante á potencia ofertada, a mesa de contratación interpreta que se trata dun de 

transcrición na unidade de medida e procédese a facer o cálculo das puntuacións acadadas 

considerando que se refire a cv. 

 

Polo que vai dito, a mesa de contratación acorda requirir á empresa Fruehauf Recambios 

S.L. para que no prazo des tres días hábiles presente aclaracións sobre a potencia ofertada e 

achegue a ficha técnica da cabeza tractora e do semiremolque ofertados.” 

 

Acta da Mesa de Contratación, reunida con data 12 de xullo do 2021 (CSV: 

IV7EYXXIB5ULLLUZURAD45DP6A), na que se recolle o seguinte: 

 

En primeiro lugar, dáse conta aos asistentes de que a empresa Fruehauf Recambios S.L. 

subsanou no prazo concedido a tales efectos os erros detectados na documentación administrativa e 

achegou a ficha técnica da cabeza tractora e do semiremolque ofertados. 

 

Acto seguido signifícaselles que obra no expediente informe expedido polo Xefe do Parque 

Móbil, no que se recolle que todas as empresas concorrentes cumpren os requisitos mínimos 

esixidos nos PPT, polo que a mesa de contratación outorga as seguintes puntuacións: 

 

LICITADORES 

NOTA 

PREZO 
OFERTADO 

NOTA 

POTENCIA 

NOTA 

GARANTÍA 

NOTA 

PRAZO 
ENTREGA 

NOTA 

TOTAL 

ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES 

S.L. 
67,13 9,92 10 6 93,05 

FRUEHAUF RECAMBIOS S.L. 68,26 10 6,94 10 95,20 

VEHINVA S.L. 70 10 10 7,5 97,50 

TALAUTO VEHICULOS INDUSTRIALES 68,76 10 0 10 88,76 

 

Visto canto antecede, a Mesa de Contratación, acordou por unanimidade elevar ao órgano 

de contratación a seguinte Proposta de Resolución: 
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Clasificar aos licitadores concorrenstes atendendo á seguinte orde de importancia e 

ponderación: 

 

Nº ORDE LICITADORES 

NOTA 

PREZO 
OFERTADO 

NOTA 

POTENCIA 

NOTA 

GARANTÍA 

NOTA 

PRAZO 
ENTREGA 

NOTA 

TOTAL 

1 VEHINVA S.L. 70 10 10 7,5 97,50 

2 
FRUEHAUF RECAMBIOS 

S.L. 
68,26 10 6,94 10 95,20 

3 
ANGAL VEHICULOS 

INDUSTRIALES S.L. 
67,13 9,92 10 6 93,05 

4 
TALAUTO VEHICULOS 

INDUSTRIALES 
68,76 10 0 10 88,76 

 

Requirir á empresa Vehinva S.L. para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente 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 -sempre que non se tivese aportado con anterioridade ou non 

conste no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (rolece) nin no 

Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia- e acredite a constitución da garantía definitiva polo 

importe que se relacionan acto seguido, significándolle que de conformidade co establecido no 

artigo 150.2 da LCSP, de non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, 

entenderáse que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose a esixir o importe do 3 por cento do 

presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade. 

 

PREZO DE ADXUDICACIÓN IMPORTE DA GARANTÍA 

121.800,00 € 6.090,00euros 

 

Resolución da Presidencia do día 20 de xullo pola que se clasifica aos licitadores 

concorrentes e se require a documentación á que fai referencia o artigo 150 da LCSP á empresa 

Vehinva S.L., con CSV: IV7EYMAMHNOYTCHMYBWQMAID4I. 

 

Consta no expediente requirimento de documentación administrativa cursado a través da 

plataforma de contratación do sector público o día 22 de xullo de 2021. 

 

Acta da Mesa de Contratación, reunida con data 18 de agosto do 2021 (CSV: 

IV7EG7I2BBXNUWJ2QLXX4F7DC4), na que se recolle o seguinte: 
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“Tendo en conta que aos membros da mesa, de forma previa a celebración da mesma, se 

lles da acceso ao expediente electrónico aos efectos de poder consultar toda a documentación que o 

integra; ao non facer observación ningunha neste senso enténdese que a documentación presentada 

é correcta, segundo o recollido no art. 150.2 LCSP, e na cláusula décimo sétima do PCAP, coa 

salvidade de que certificado de situación censal na que consta alta no epígrafe 615.1 - Com. May. 

Vehiculos y sus Accesorios, considerando a mesa de contratación que debe acreditar a alta ou 

exención no epígrafe do IAE que o faculte para a realización do obxecto do contrato, de 

conformidade co establecido nos PCAP. A mesa de contratación califica o erro detectado como 

subsanable, acordando requirir a corrección do erro detectado no prazo de tres días hábiles, a contar 

desde o seguinte ao da recepción do requirimento feito a tal fin, aplicando o disposto no artigo 141 

da LCSP.” 

 

Consta no expediente requirimento de subsanación de documentación administrativa 

cursado a través da plataforma de contratación do sector público o día 20 de agosto de 2021. 

 

Reunida a mesa de contratación na data de hoxe constátase que a empresa Vehinva S.L. 

achega o día 24 de agosto de 2021, certificado da Axencia Tributaria na que consta que está dado 

de alta entre outros no epígrafe 654.1 Com. Men. Vehículos Terrestres, polo que a mesa de 

contratación da por subsanado o erro detectado na documentación administrativa e 

consecuentemente n acorda propoñer que pola Xunta de Goberno se acorde Adxudicar a 

subministración dunha cabeza tractora cun semi remolque tipo bañeira para o Parque Móbil 

Provincial a favor de Vehinva S.L., con CIF B27515634, por importe de 121.800,00 euros, aos que 

haberá que engadir 25.578,00 euros en concepto de IVE (21 %), o que ascende a un total de 

147.378,00 euros 

 

O adxudicatario comprométese a entregar a cabeza tractora modelo Ford Trucks 1848T 

euro 6 (cunha potencia de 480cv) e o semi remolque tipo bañeira modelo Tisvol, nun prazo de 240 

días naturais, cunha garantía xeral en pezas e man de obra de 36 meses e unha garantía particular 

de 60 meses en cadea cinemática 

 

Contra os presentes acordos, por tratarse de actos contemplados no artigo 44 da LCSP, 

cabe a interposición, por parte dos interesados de Recurso Especial en Materia de Contratación ante 
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o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con 

enderezo en https://tacgal.xunta.gal/. A iniciación do procedemento para a interposición do recurso 

especial en materia de contratación está prevista no artigo 50 da LCSP, sendo o prazo de 

interposición de 15 días hábiles.” 

 

Polo que vai dito e en base ao mesmo, propoño que pola Xunta de Goberno se adopten os 

seguintes acordos: 

 

1º.- Adxudicar a subministración dunha cabeza tractora cun semi remolque tipo bañeira 

para o Parque Móbil Provincial a favor de Vehinva S.L., con CIF B27515634, por importe de 

121.800,00 euros, aos que haberá que engadir 25.578,00 euros en concepto de IVE (21 %), o que 

ascende a un total de 147.378,00 euros. 

 

O adxudicatario comprométese a entregar a cabeza tractora modelo Ford Trucks 1848T 

euro 6 (cunha potencia de 480cv) e o semi remolque tipo bañeira modelo Tisvol, nun prazo de 240 

días naturais, cunha garantía xeral en pezas e man de obra de 36 meses e unha garantía particular 

de 60 meses en cadea cinemática 

 

2º.-Son condicións especiais ás que se lles atribúe o carácter de obrigas contractuais 

esenciais aos efectos do art. 211.1.f), en cumprimento do previsto no art. 202, ambos da LCSP, e 

polo tanto terán esta condición as obrigas recollidas na cláusula 22.2 do PCAP. 

 

3º.- Publicar no sitio web da Deputación de Lugo no menú servizos -perfil do contratante 

(http://www.deputacionlugo.org/ ou www.contrataciondelestado.es), e notificar aos interesados a 

adxudicación de acordo co previsto nos artigos 54 e 151 do LCSP. 

 

4º.- Instar, de conformidade co disposto no artigo 153 da LCSP, á formalización en 

documento administrativo da presente contratación, na data que a Administración contratante sinale no 

anuncio de licitación, e que terá 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 formalización.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

MODIFICACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES 

E CONCELLOS. 

 

Primeiro.- Proposta de aprobación, se procede, do convenio interadministrativo de 

cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello de Xermade coa finalidade común de 

colaborar na construción de depuradora ecolóxica no barrio do empalme, na parroquia de 

Cabreiros, na anualidade 2021. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Medio Ambiente, do 

seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a 

Deputación de Lugo e o Concello de Xermade para a execución dos fins común de Construción de 

depuradora ecolóxica no barrio do Empalme, na parroquia de Cabreiros, na anualidade 2021, 

consta no mesmo: 

 

Solicitude do Concello de Xermade con número de expediente no GTM: 

2021/PES_03/014225, que inclúe ademais: 

 

Proxecto ou memoria valorada do investimento. 

Declaracións responsables relativas a non ter débedas e ás obrigas a asumir polo Concello. 

Memoria de impacto económico, con CSV. 

Borrador de convenio con CSV. 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento, conformado pola Secretaria Xeral e 

impulsando a súa tramitación a Presidencia, con CSV. 

Fiscalización limitada previa do expediente. 
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CSV: Accesible no seguinte enlace https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-

lugo/pages/verification-code.htm 

 

Á vista do exposto, remítese o expediente correspondente á aprobación de convenio e 

proponse que, pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

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

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Xermade coa finalidade común de colaborar na 

execución dos fins comúns de Construción de depuradora ecolóxica no barrio do Empalme, na 

parroquia de Cabreiros, Concello de Xermade , por un importe total de 46.000,00 euros. 

 

2º.- Que se aprobe 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 

46.000,00 euros, con cargo as seguintes aplicacións do vixente orzamento xeral da Deputación de 

Lugo para a anualidade 2021: 

 

Aplicación orzamentaria Importe 

1600.6500955 36.727,59 

1600.65009 9.272,41 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Aprobación, se procede, do convenio interadministrativo de cooperación co 

Concello de Barreiros, para mellora e mantemento de pistas forestais. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Medio Rural e do Mar e 

Mocidade, do seguinte teor: 

 

“Asunto: Aprobación, se procede, do texto do convenio interadministrativo de cooperación 

a subscribir entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Barreiros, para a realización 

conxunta dunha actividade, na que conflúen os respectivos títulos competenciais, para o fin común 

de “mellora e mantemento de pistas forestais e adecuación de parcelas para o amoreamento e 

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
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cargadoiros de madeira”, por importe total de 15.754,20 €, dos que 12.000 € serán a cargo da 

Deputación de Lugo e 3.754,20 € a cargo do Concello de Barreiros.; e do gasto, por importe de 

12.000 €, a favor do Concello de Barreiros, en concepto de achega económica comprometida pola 

Deputación no marco do devandito convenio. 

 

A representante legal do Concello de Barreiros solicitou, o 18 de agosto de 2021, mediante 

escrito presentado no Rexistro telemático desta entidade, a formalización dun convenio 

interadministrativo de cooperación, para a realización conxunta dunha actividade, na que conflúen 

os respectivos títulos competenciais, para o fin común de “mellora e mantemento de pistas forestais 

e adecuación de parcelas para o amoreamento e cargadoiros de madeira”. 

 

No expediente relativo á dita solicitude constan, ademais dos documentos esixidos por esta 

entidade para ter en consideración a mesma: 

 

Informe da Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade, no que se estimou procedente a 

aprobación do texto do citado convenio, así como do gasto derivado da subscrición do mesmo.  

 

Memoria xustificativa, emitida polo centro xestor, onde se analiza a necesidade e 

oportunidade do convenio, o seu impacto económico, o carácter non contractual e non 

subvencional da actividade en cuestión, e o cumprimento do previsto na LRXSP. 

 

Borrador do texto do convenio proposto pola Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade. 

 

Certificación, emitida polo Servizo de Contabilidade e Contas, de existencia de saldo 

suficiente para a autorización do gasto que a sinatura do convenio supón para a Deputación de 

Lugo. 

 

Á vista de toda a documentación, a Sección de Fomento do Servizo de Contratación e 

Fomento informou favorablemente, o 31 de agosto de 2021, o texto do convenio proposto polo 

centro xestor. 
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Finalmente, á vista dos documentos e actuacións precedentes, a Unidade de Intervención 

manifestou a súa conformidade en informe de fiscalización limitada previa do 2 de setembro de 

2021.  

 

Tendo en conta o exposto, propoño que pola Xunta de Goberno se adopten os seguintes 

acordos:  

 

1º.- Aprobación do texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir pola 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Barreiros, para a realización conxunta dunha 

actividade, na que conflúen os respectivos títulos competenciais, para o fin común de “mellora e 

mantemento de pistas forestais e adecuación de parcelas para o amoreamento e cargadoiros de 

madeira”, por importe total de 15.754,20 €, dos que 12.000 € serán a cargo da Deputación de Lugo 

e 3.754,20 € a cargo do Concello de Barreiros.  

 

2º.- Aprobación do gasto, a favor do Concello de Barreiros, en concepto de achega 

económica comprometida pola Deputación no marco do devandito convenio, polos importes e con 

cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias: 

 

5.921,62 €, con cargo á aplicación orzamentaria 4190.46200.  

 

6.078,38 €, con cargo á aplicación orzamentaria 4190.76200, ambas do Orzamento Xeral 

Provincial para o exercicio 2021.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Terceiro.- Proposta relativa ao convenio da subvención directa excepcional outorgada 

pola Excma. Deputación Provincial de Lugo á Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia 

de Lugo para colaborar no financiamento dos gastos derivados da actuación “Punto de acción 

TIC” na anualidade 2021. 
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Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Promoción Económica e 

Social, do seguinte teor: 

 

“Resultando que no expediente relativo ao convenio da subvención directa de carácter 

excepcional a conceder á Asociación de mulleres empresarias da provincia de Lugo, co obxecto de 

colaborar no financiamento dos gastos derivados da actuación consistente en “Punto de Acción 

TIC” polo importe de 22.553,76€, constan entre outros, os documentos que se detallan a 

continuación: 

 

Proposta emitida pola Unidade Administrativa Xestora que acredita a existencia de 

motivación suficiente, de concorrencia das razóns que habilitan a utilización deste procedemento 

excepcional. 

 

Existencia de convenio que instrumenta a subvención antes mencionada. 

 

Certificado do beneficiario de non estar incurso en ningunha das prohibicións previstas nos 

apartados 2 e 3 do artigo 13 da LXS, e demais normativa de aplicación, nos termos que se 

establecen nas Bases de Execución do Orzamento 2021.  

 

Informe da Unidade administrativa xestora no que se manifesta que, segundo os datos que 

están no seu poder, o beneficiario reúne todos os requisitos para optar á subvención. 

 

Informe favorable do Servizo de Contratación e Fomento sobre o texto do Convenio. 

 

Informe favorable da Secretaría sobre o texto do Convenio. 

 

Informe de fiscalización limitada previa do expediente, emitido pola Intervención Xeral e 

cuxo resultado é de conformidade. 

 

A actuación que se pretende encaixa dentro do Anexo I, sobre liñas de actuación 

especificas e créditos inicialmente dispoñibles para o exercicio 2021, na Liña 4.1.c – Promoción 

económica e social da provincia de Lugo da Área funcional de Promoción Económica e Social, do 
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PES (2020 -2022), aprobado por resolución de Presidencia, do 2 de abril de 2020 e actualizado por 

acordo de Xunta de Goberno de data 5 de marzo de 2021 para o ano 2021, xa que na mesma se 

recollen os obxectivos de consolidar o sector privado, afianzando a súa actividade, e xerar un 

desenvolvemento sustentable que dinamice o mercado laboral no territorio e xerar un tecido 

empresarial sólido no que se asenten as bases do futuro da provincia. 

 

O órgano competente para a aprobación do gasto, concesión desta subvención e aprobación 

do convenio no que se instrumenta é a Xunta de Goberno, en base ao establecido na base 24.4 das 

Bases de Execución do Orzamento Provincial para o ano 2021, que indican que o órgano 

competente para o outorgamento de subvencións de concesión directa de carácter excepcional é o 

Presidente, sempre que o seu importe sexa inferior a 15.000,00€ de xeito individual, sendo a Xunta 

de Goberno para importes individuais superiores. 

 

No presente caso, trátase dunha actividade englobada dentro da competencia da 

Deputación, que se refire á colaboración co beneficiario para o financiamento dos gastos derivados 

da actuación “Punto de Acción TIC”. Esta actuación trátase dunha iniciativa que consiste en crear 

un punto de asesoramento, información e formación sobre ferramentas TIC co obxecto de mostrar 

as oportunidades existentes na contorna dixital, de forma que as empresarias e autónomas sexan 

capaces de identificar aspectos de mellora nos seus negocios e adaptarse os novos hábitos de 

consumo e a nova realidade comercial que estamos a vivir polo Covid 19. 

 

Por todo o anteriormente exposto, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte a 

seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar a excepcionalidade e se outorgue a subvención directa de carácter 

excepcional, por importe de 22.553,76€, a favor da Asociación de Mulleres Empresarias da 

Provincia de Lugo, para sufragar os gastos derivados da actuación “Punto de Acción TIC” na 

anualidade 2021, subvención incluída na Liña 4.1.c – Promoción económica e social da provincia 

de Lugo da Área funcional de Promoción Económica e Social, do Plan Estratéxico de Subvencións 

vixente da Deputación Provincial de Lugo.  
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2º.- Aprobar o gasto polo importe total de 22.553,76€, con cargo á aplicación orzamentaria 

2410.48911 do vixente orzamento da Deputación Provincial de Lugo para o ano 2021 a favor da 

Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo, para sufragar os gastos derivados da 

actuación “Punto de Acción TIC” na anualidade 2021.  

 

3º.- Aprobar o convenio a través do que se instrumenta a citada subvención e que se 

incorpora ao expediente.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Cuarto.- Proposta relativa ao convenio canalizador da subvención directa excepcional 

outorgada pola Deputación Provincial de Lugo á Diócese de Mondoñedo-Ferrol, co obxecto de 

colaborar no financiamento dos gastos derivados da execución da actuación “Conservación do 

patrimonio histórico artístico de titularidade eclesiástica” na anualidade 2021. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Resultando que no expediente relativo ao convenio canalizador da subvención directa de 

carácter excepcional a conceder á entidade Diócese de Mondoñedo- Ferrol, co obxecto de colaborar 

no financiamento dos gastos derivados da execución da actuación “Conservación do patrimonio 

histórico artístico de titularidade eclesiástica”, polo importe de 50.000,00€, co aboamento 

anticipado do 30% sobre o importe total subvencionado, é dicir, 15.000,00€, con dispensa de 

garantía, correspondente á anualidade 2021, constan entre outros, os documentos que se detallan a 

continuación: 

 

Informe da unidade administrativa xestora, no que se manifesta que a concesión directa da 

subvención ampárase nalgunha das normas que, segundo a normativa vixente, habilitan para 

utilizar este procedemento. 

 

Existencia de convenio que instrumenta a subvención antes mencionada. 
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Acreditación de que o beneficiario atópase ao corrente das obrigas tributarias e fronte á 

Seguridade Social. 

 

Declaración responsable do representante da entidade de que a mesma cumpre cos 

requisitos establecidos nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e 

10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario. 

 

Informe da unidade administrativa xestora, no que se manifesta que, segundo os datos que 

están no seu poder, o beneficiario reúne tódolos requisitos para optar á subvención, conformado 

pola Presidencia. 

 

Informe de fiscalización limitada previa do expediente, emitido pola Intervención Xeral, e 

cuxo resultado é de conformidade. 

 

A actuación que se pretende subvencionar encaixa dentro da Liña 1.1- Xeración de riqueza, 

pertencente á Área de Presidencia, do vixente Plan Estratéxico de Subvencións 2020-2022, 

contribuíndo á consecución do seu obxectivo estratéxico de conseguir maior riqueza en termos 

económicos e de benestar para a provincia. Esta riqueza enténdese no seu concepto máis amplo 

(aspectos materiais e intanxibles ou inmateriais), e contribuír así ao desenvolvemento conxunto do 

territorio, da poboación e da súa organización, en todos os aspectos (económico, social, 

medioambiental, cultural, deportivo, dixital, etc.). 

 

En concreto, a actuación a subvencionar enmárcase dentro das previsións do apartado c) de 

actuacións específicas previsibles neste exercicio económico 2021 da Liña 1.1- Xeración de 

riqueza, da Área de Presidencia, do vixente Anexo I sobre liñas, actuacións específicas e créditos 

inicialmente dispoñibles para o exercicio 2021. 

 

O obxecto que se persegue con esta subvención é a renovación da cuberta de determinadas 

construcións de tipo relixioso (igrexas e capelas) encravadas na Diócese de Mondoñedo- Ferrol, 

como inmobles ou espazos nos que a veciñanza do rural (poboación en xeral), reúnese, colabora e 

participa en eventos relixiosos, de culto e de calquera outro tipo que lles afecten. En resume, trátase 
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de renovar, conservar e mellorar inmobles de tipo relixioso, e que son utilizados polos veciños do 

rural como lugares de encontro. 

 

En resume, trátase de mellorar as condicións para que a sociedade (cidadanía) dispoña de 

lugares, inmobles ou outras infraestruturas, adecuadas, nas que se poidan desenvolver actuacións 

de carácter asociativo, colaborativo e participativo, e que van redundar en beneficios tanto para o 

territorio (provincia de Lugo), como para a súa veciñanza, xerando riqueza no seu sentido máis 

amplo (aspectos materiais e intanxibles ou inmateriais). Trátase ademais de fomentar a creación e o 

mantemento das organizacións que promoven, potencian e difunden a cooperación, a colaboración, 

o asociacionismo e a participación cidadá, nos asuntos que lles afectan como membros da 

sociedade. 

 

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

seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar a excepcionalidade e outorgar a subvención directa de carácter excepcional, 

por importe de 50.000,00€, a favor da entidade Diócese de Mondoñedo- Ferrol, para sufragar os 

gastos derivados da execución da actuación “Conservación do patrimonio histórico artístico de 

titularidade eclesiástica”, subvención incluída na Liña 1.1- Xeración de riqueza, pertencente á Área 

de Presidencia do vixente Plan Estratéxico de Subvencións 2020-2022, e prevista no apartado c) de 

Actuacións específicas previsibles neste exercicio económico 2021 para esta liña (Anexo I). 

 

2º.- Aprobar o gasto de 50.000,00€ con cargo á aplicación orzamentaria 9250.789 do 

orzamento da Deputación Provincial de Lugo para o ano 2021, a favor da entidade Diócese de 

Mondoñedo-Ferrol, para sufragar os gastos derivados da execución da actuación “Conservación do 

patrimonio histórico artístico de titularidade eclesiástica”. 

 

3º.- Aprobar o convenio a través do que se canaliza a citada subvención, e que se incorpora 

ao expediente.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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Quinto.- Modificación do convenio interadministrativo de cooperación entre a 

Deputación de Lugo e o Concello de Mondoñedo para a execución de fins comúns consistentes en: 

Adecuación do mirador de Paredóns e accesos incluído adquisición terreos. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, relativo á modificación ao 

convenio interadministrativo entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Mondoñedo, 

coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en: Adecuación do 

Mirador de Paredóns e accesos incluído adquisición terreos, que dispón o seguinte: 

 

“Antecedentes de feito: 

 

Primeiro.- A Deputación mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión 

celebrada con data 17/07/2020 prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a Excma. 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Mondoñedo coa finalidade común de colaborar 

para a execución de fins comúns consistentes en: Adecuación do Mirador de Paredóns e accesos 

incluído adquisición terreos. 

 

Segundo.- En data 31/07/2020 asinouse o convenio interadministrativo entre a Deputación 

Provincial de Lugo e o Concello de Mondoñedo no que entre outros se recollía na cláusula terceira, 

relativa ás obrigas do Concello de Mondoñedo: 

“(...) 

e) Executar os investimentos relacionados obxecto deste convenio, na data límite do 30 de 

setembro de 2021" 

 

Terceiro.- En data 29/12/2020, aprobouse por Resolución da Presidencia, o pagamento de 

anticipo por importe de 135.000,00€ ao Concello de Mondoñedo. 

 

Cuarto.- Don Manuel Ángel Otero Legide, Alcalde do Concello de Mondoñedo achega a 

Deputación de Lugo escrito debidamente asinado de data 25/08/2021, a través do que manifesta “... 
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que a situación xerada pola pandemia do Covid-19 xunto coa relantización administrativa de 

diferentes trámites, debido a enfermedades, corentenas, etc así como a complexidade da realización 

das obras …”, polo que Solicita se conceda prórroga ata o 30 de novembro de 2021 para executar o 

investimento e ata o 15 de decembro de 2021 para a xustificación do mesmo. 

 

Fundamentos de dereito: 

 

Primeiro.- O artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/86 de 18 de abril, do texto 

refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala que “as Entidades 

Locais poderán concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por conveniente, sempre que 

non sexan contrarios ao interese público, ó ordenamento xurídico ou ós principios de boa 

administración, e deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das prerrogativas 

establecidas, no seu caso, a favor de ditas Entidades”. 

 

Segundo.- O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector 

Público, sinala a definición de convenios, establecendo que “son convenios os acordos con efectos 

xurídicos adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito 

público vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito 

privado para un fin común. 

 

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

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

público”. 

 

(...) 

 

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

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

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

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

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

dependentes de distintas administracións públicas... (...).” 

 

Terceiro.- En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da 

amentada Lei 40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios 

con suxeito de dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou 

competencia; (...); 3. A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, 

facilitar a utilización conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de 

actividades de utilidade pública e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e 

sostibilidade financeira; (...); 5. Os convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser 

financeiramente sostibles, debendo quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos 

durante a vixencia do convenio; 6. As aportacións financeiras que se comprometan a facer os 

asinantes non poderán ser superiores aos gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os 

convenios perfecciónanse pola prestación do consentimento das partes. (...)” 

 

Cuarto.- En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, concreta o contido 

dos mesmos, que se cumpre neste suposto. 

 

O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nen tampouco aos acordos 

de terminación convencional de procedementos administrativos. 

 

Quinto.- A relación de cooperación interadministrativa coa administración municipal como 

aparello técnico-administrativo manexado na proposta e o convenio analizado, ten cabida nos 

principios xerais de actuación e funcionamento do sector público, nas súas relacións, establecendo 

no art. 3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro que “as administracións públicas, deberán respectar 

na súa actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as 

Administracións Públicas”; ademais resulta coherente cos principios que rexen as relacións 

interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da mesma Lei, citando no seu apartado 1.a) 

“lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na súa letra d) que consecuentemente aquelas 

deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras administracións puideran 
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recabar para o eficaz exercicio das súas competencias”. Estas relacións interadministrativas 

enraízan no título III da citada LRXSP. 

 

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

satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público e por ende con intereses, 

obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada 

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

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

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

problemas comúns que poidan formularse alen do concreto reparto competencial entre os distintos 

sectores da acción pública de acordo co ar. 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto este que 

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

administrativo do art. 193.4 da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas 

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

axeitadamente as súas competencias. 

 

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

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:  

 

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

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

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

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

económicas dos Municipios interesados 

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

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

(...) 

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

 

O convenio implementa unha acción pública colaborativa, con mecanismos horizontais 

como unha manifestación da lóxica evolución do Estado prestacional ao Estado relacional, 
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enfocado a desenvolver prestacións á cidadanía, mediante unha actuación adecuada e sumando 

esforzos administrativos, ben para acadar un resultado ou unha actividade. 

 

Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable 

do medio rural (Lei 45/2007, do 13 de decembro), artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre obxectivos, 

definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas de 

desenvolvemento do medio rural. 

 

Sexto.- Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e 

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

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

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

provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito”.  

 

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, ao 

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

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

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

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

competencias das Deputacións Provinciais, o artigo 36 da citada LBRL sinala: “(...), b) Asistencia e 

cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor capacidade 

económica e de xestión; (...), d) A cooperación no fomento do desenrolo económico e social e na 

planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións 

Públicas neste ámbito. (...)”. 

 

A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese directamente polo 

ordenamento xurídico como unha competencia propia (cooperación competencial), aínda así a súa 

formalización require o consentimento da outra parte (o concello) para evitar que por medio da 

técnica de cooperación se limite a autonomía e o libre exercicio das funcións municipais. 

 

Sétimo.- O municipio de Mondoñedo é unha entidade local básica con personalidade 

xurídica e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que no seu labor de procura dunha 
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mellora na calidade de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que 

contribúen a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal; exercendo as 

competencias que lle atribúe como propias o Art. 25 da LBRL, na súa vixente redacción, entre as 

que enumera “a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) Medio ambiente urbano: 

parques, xardíns públicos, xestión residuos sólidos urbanos...; c) Abastecemento de auga potable a 

domicilio...; d) A infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade; (...); h) 

Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local; (...); l) Promoción do 

deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre; m) promoción da cultura e 

equipamentos culturais (...). 

 

O artigo 26 da Lei 7/85, de 2 abril, de Bases de réxime local, establece que “os Municipios 

deberá prestar en todo caso: alumeado público, abastecemento domiciliario de auga potable, 

saneamento, accesos a núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas; b) Nos municipios 

con poboación superior a 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública e tratamento de 

refugallos”. O apartado 2 deste mesmo artigo 26, sinala: “nos municipios con poboación inferior á 

20.000 habitantes será a Deputación Provincial ou entidade equivalente a que coordinará a 

prestación dos seguintes servizos: a) Recollida e tratamento de residuos; b) Abastecemento de auga 

potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais; c) limpeza viaria; d) acceso aos 

núcleos de poboación; e) pavimentación de vías urbanas; (...)”  

 

No ámbito turístico cabe acudir a lexislación sectorial nesa materia, concretamente a Lei 

7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia, que no seu artigo 5 establece as competencias 

municipais: “corresponden ao concellos, se prexuízo das competencias establecidas pola 

lexislación de réxime local, as seguintes atribucións: a) A protección e promoción dos recursos 

turísticos do seu termo municipal; (...)”. 

 

En canto á mellora de camiños e accesos, ademais: a Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas 

de Galicia, establece no seu artigo 1 o obxecto, sinalando “ten por obxecto regular o dominio 

público viario nas redes de estradas de titularidade Autonómica de Galicia ou das entidades locais 

do seu ámbito territorial, e establecer os procesos de planificación, proxección, construción, 

financiamento, explotación, uso e protección de aquel e os mecanismos que permitan coordinar a 

actuación das distintas administracións titulares”. Do mesmo xeito, o artigo 9.3 desta mesma Lei 
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sinala en canto a titularidade das estradas “... as de titularidade das respectivas entidades locais 

compoñen a súa correspondente rede de estradas”. É de ter en conta o establecido nos artigos 30.1.c 

en canto ao financiamento das actuacións, “mediante procedementos de colaboración con outras 

administracións públicas, sociedades ou entes públicos, con outros organismos locais, nacionais ou 

internacionais, ou con particulares” e 33.6 da amentada Lei, “correspóndelle aos Concellos a 

conservación e mantemento de todos os elementos que, estando situados no dominio público viario, 

non formen parte da estrada nin dos seus elementos funcionais, e lles sirvan a aqueles para exercer 

as súas competencias propias”. 

 

Neste mesmo senso debe terse en conta o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se 

aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, e en concreto o establecido no artigo 18 –

cambios de titularidade-; artigo 76.2 –procedementos de colaboración- “(...), c) Instalación, ás súas 

expensas e polos seus propios medios, de elementos funcionais ou equipamentos complementarios 

da estrada, tales como mobiliario urbano e calquera outro similar, (...); artigo 77 –convenios de 

colaboración- e artigo 85 –dirección e inspección da explotación-. 

 

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

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

competencias propias aos Concellos ao igual que outras leis estatais sectoriais. 

 

Oitavo.- O Concello de Mondoñedo, segundo o establecido no convenio, prevese que sexa 

o órgano de contratación; na licitación do contrato ou contratos e na súa execución, deberá 

respectarse polo mesmo a lexislación contractual e sectorial de aplicación, segundo as esixencias 

propias da súa natureza consonte as esixencias legais para cada investimento, sendo 

responsabilidade dese Concello tanto a obtención de autorizacións e licencias como o cumprimento 

dos condicionantes técnicos e legais para a execución do investimento e das actuacións sinaladas; 

así como a dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras, recepción, 

conservación e mantemento e posta en funcionamento, tal e como se especifica no convenio 

interadministrativo obxecto deste informe. Naturalmente cabe a execución directa das prestacións 

polo propio Concello, a través de medios propios non personificados, de acordo co previsto no 

artigo 30 da LCSP. 
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Noveno.- Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación 

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

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

inter-administrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido, colaboración 

admitida tanto pola lexislación do réxime local estatal e autonómico, como polo artigo 12.4 da 

Directiva 2014/24, UE, do Parlamento Europeo, segundo se recolle na guía de colaboración pública 

horizontal (público – público), da lexislación xurídica xeral da Xunta de Galicia. 

 

A potestade de auto organización e este sistema de cooperación horizontal desenvólvese 

mais polo miúdo na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e incorporación 

das directivas, en tanto que ambas administracións participantes actúan coa finalidade de garantir 

os servizos públicos que lles incumben. 

 

A subscrición desta modificación do convenio mellora a eficiencia na xestión pública, 

contribúe á utilización conxunta de medios e servizos públicos, etc., e ademais encádrase no deber 

de colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos sinalada no 

artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local. Neste sentido, o propio artigo 57 da LBRL da 

preferencia á subscrición de convenios, antes que a outras técnicas de cooperación como os 

consorcios, como un instrumento eficaz na asignación de recursos públicos. No convenio inclúese 

o cadro orzamentario e de financiamento con cargo a anualidade 2020 e 2021. 

 

O Concello de Mondoñedo será titular e responsable da posta en uso e mantemento do 

resultado da cooperación como previsión a incorporar ao convenio interadministrativo de acordo co 

previsto no artigo 49 da LRXSP. 

 

Décimo.- A presente modificación ao convenio, non lle é de aplicación a Lei de Contratos 

do Sector Público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do 

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

Parlamento e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que sinala que 

“quedan excluídos do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido 

no dos contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebradas entre si 

pola Administración Xeral do Estado, (...), entidades locais, (...)”, precepto que se complementa 
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con artigo 31 da propia LCSP relativo á potestade de auto organización e a cooperación pública 

horizontal. As entidades participantes non deben ter vocación de mercado; o convenio debe 

promover unha cooperación para garantir que servizos públicos que lles incumben, se presten de 

modo que se logren os obxectivos que teñen en común e que o desenvolvemento da cooperación se 

guíe unicamente por consideracións relacionadas co interese público. 

 

Nestes supostos de colaboración entre administracións públicas, con contraprestacións 

entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias 

compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), no é de aplicación a 

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

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

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

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

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

aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia. 

 

Décimo primeiro.- Sobre a modificación interesada, o artigo 49 da lei 40/2015, de 01 de 

outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, xa que se refire ao contido dos convenios e no seu 

apartado 2 establece que “en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para la 

vigencia del convenio, los firmantes podrán acordar unánimamente su prórroga por un período de 

hasta cuatro años adicionales o su extinción”. 

 

Xa que logo, a cláusula quinta do dito convenio precisa que a súa vixencia comezará no 

momento da súa sinatura, e en todo caso a súa vixencia concluirá no momento en que por parte da 

Deputación se proceda á aprobación e pagamento da conta xustificativa, que deberá efectuarse 

antes do 31-12-2021, data na que, salvo prórroga previamente acordada, se extinguirá o convenio 

por vencemento do prazo. 

 

En consecuencia o convenio neste momento está vixente, e as partes poden modificar, 

mediando acordo de vontade, algunha das súas determinacións; neste senso o artigo 49 letra g) da 

Lei 40/2015, prevé que os convenios entre administracións estipulen o réxime de modificación, se 
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non existe regulación, requírese o acordo unánime dos asinantes. Neste caso prevese na cláusula 

sexta do convenio a modificación. 

 

Vixente o convenio, este pode ser modificado polas partes, cos límites relatados de 

concorrencia de razóns de interese público e/ou semellantes motivadores da concesión e sen danar 

ou prexudicar a terceiros. 

 

Media vontade das dúas partes para a modificación do convenio, para que a data límite para 

executar as actuacións incluídas o convenio sexa o 30 de novembro de 2021, e para a xustificación 

sexa o 15 de decembro de 2021. 

 

Décimo segundo.- En canto ao órgano competente, sinalar que segundo o artigo 59, 

apartado 18 do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 

202 de data 03 de setembro de 2020 en relación co artigo 54.41 do mesmo regulamento, resulta a 

Xunta de Goberno, atendendo ao importe económico do convenio. 

 

Conclusión 

 

Así pois a proposta de modificación do convenio é axustada á regulamentación específica 

que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente. 

 

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

acordo: 

 

Aprobar a modificación da data de execución dos investimentos do convenio 

interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Mondoñedo coa 

finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en: Adecuacion do 

Mirador de Paredóns e accesos incluído adquisición terreos e que se recolle en addenda ao 

convenio, de tal xeito que a data para executar os investimentos quede fixada na data límite do 30 

de novembro de 2021 e para a xustificación o 15 de decembro de 2021.” 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN Á 

DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DO DEREITO A AXUDA NOS INVESTIMENTOS 

INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS, ANO 2019. 

 

Primeiro.- Proposta relativa á declaración de pérdida do dereito á axuda contemplada 

nos investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 no Concello de 

Sarria. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento. Unidade de Obras e Plans que se 

refiere ao investimento do Concello de Sarria indicado a continuación e que dispón o seguinte: 

 

Nº Denominación Importe 

293 
DESPREGUE DE FIBRA ESCURA PARA CONEXIÓN DE SEDES MUNICIPAIS, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
18.348,44 € 

 

“Examinado o expediente administrativo nº 2021/XEN_01/001190, referente á pérdida do 

dereito ao cobro da axuda integrada no PUCC19, concedida ao Concello de Sarria para o 

investimento que se indica, resultan os seguintes: 

 

Nº Denominación Importe 

293 
DESPREGUE DE FIBRA ESCURA PARA CONEXIÓN DE SEDES MUNICIPAIS, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
18.348,44 € 

 

Antecedentes: 

 

Na instrución do expediente determináronse como feitos probados que: 

 

Que o Pleno da Deputación na sesión do 26/02/2019 acordou a aprobación das BPUCC19, 

que foron publicadas no BOP Nº 52 de 02/03/2019. Así mesmo, en sesión plenaria celebrada o 
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21/05/2019, acordou prestar aprobación ao PUCC19, no que figura o investimento obxecto deste 

informe. 

 

Nº Denominación Importe 

293 
DESPREGUE DE FIBRA ESCURA PARA CONEXIÓN DE SEDES MUNICIPAIS, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
18.348,44 € 

 

Que na base 21ª BPUCC19, modificada mediante acordo plenario de data 29/09/2020, 

establécese que os investimentos deben estar terminados na data límite do 31/10/2020 e a 

documentación xustificativa da súa execución debe remitirse á Deputación na data límite do 

15/11/2020.  

 

Que aplicando a base 23ª BPUCC19: “Xestión do Plan Único”, apartado a. na que se 

establece que a xestión do PUCC19 no programa de investimentos corresponde ao Servizo de 

Contratación e Fomento. Unidade de Obras e Plans, constátase que o concello non rende conta 

xustificativa, polo que de acordo co estipulado no artigo 70.3 RLXS e D.A. 4ª PUCC19, tramita o 

oportuno requirimento e unha vez finalizado o prazo adicional do dito, advirte que o concello non 

achega a documentación xustificativa requirida. 

 

Que con data 30/04/2021 a Xunta de Goberno provincial acordou declarar decaído ao 

concello de Sarria, no seu dereito ao trámite consistente na presentación da documentación 

xustificativa da axuda integrada no PUCC19, e así mesmo determinou a iniciación do expediente 

de pérdida do dereito ao cobro do financiamento provincial, previsto no PUCC19 que se detalla: 

 

Nº Denominación Importe 

293 
DESPREGUE DE FIBRA ESCURA PARA CONEXIÓN DE SEDES MUNICIPAIS, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
18.348,44 € 

 

Que de acordo co estipulado no artigo 70.3 RLXS e D.A. 4ª PUCC19, o Servizo de 

Contratación e Fomento. Unidade de Obras e Plans, da traslado ao concello de Sarria do Acordo da 

Xunta de Goberno de data 30/04/2021, sinalado no parágrafo anterior, no que ademais se establecía 

a apertura de trámite de audiencia por un período de quince días, para que o concello puidese 

comparecer no expediente, tomar audiencia e vista, propoñer probas e alegar canto tivera por 

conveniente en defensa dos dereitos que puideran corresponderlle. Atendendo ao estipulado no 
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artigo 41.1 LPAC e tendo en conta que o interesado está obrigado a recibila por medios 

electrónicos, con data 04/05/2021 ponse o dito a súa disposición na Sede electrónica da Deputación 

de Lugo. O Concello de Sarria, accede ao seu contido o día 05/05/2021, data na que se entende 

practicada a notificación, de acordo co artigo 43.2 LPAC. 

 

Na data de sinatura deste informe e unha vez finalizado o prazo de trámite de audiencia, o 

concello de Sarria, non presenta alegacións nin ningún tipo de documentación, nos termos 

establecidos nas BPUCC19 e demais normativa aplicable. 

 

Consideracións xurídicas: 

 

Será competente para acordar a pérdida do dereito ao cobro da axuda integrada no PUCC19 

o órgano concedente da mesma, que aplicando o previsto na base 13ª BPUCC19 corresponde á 

Xunta de Goberno, para a aprobación dos investimentos financiados con cargo aos aforros ou 

baixas de licitación e por ende ao resto de investimentos incluídos no PUCC19. 

 

Nos trámites seguidos para a iniciación, instrución e resolución do inicio do procedemento 

de pérdida de dereito ao cobro foron observadas as disposicións contidas na normativa xeral de 

subvencións, de acordo coas bases 3 A e 14ª das BPUCC19; así como as contidas na normativa 

reguladora da axuda contida no PUCC19.  

 

Do exame do expediente, derívase un claro incumprimento do artigo 37.2, apartado c) 

LXS: “Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 

términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la 

subvención”. O concello non aportou a documentación xustificativa da execución das actuacións 

incluídas no investimento Nº 293, polo que non pode acreditar o cumprimento das condicións 

inherentes á axuda integrada no Plan e en consecuencia, visto o expediente de referencia e 

observadas as disposicións mentadas, procede acordar a finalización do procedemento de pérdida 

de dereito ao cobro. 

 

Conclusión: 
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Por todo o anteriormente exposto dende o Servizo de Contratación e Fomento, Unidade de 

Obras e Plans considérase que se dan as circunstancias necesarias para proceder á finalización do 

procedemento de pérdida de dereito ao cobro do financiamento provincial, iniciado mediante 

Acordo da Xunta de Goberno de data 30/04/2021. E en aplicación das normas citadas 

anteriormente, infórmase favorablemente: 

 

Que se declare a pérdida do dereito ao cobro do financiamento provincial, previsto no 

PUCC19 para o investimento que se detalla, por incumprimento do concello de Sarria das 

condicións impostas na concesión da axuda integrada no PUCC19. 

 

Nº Denominación Importe 

293 
DESPREGUE DE FIBRA ESCURA PARA CONEXIÓN DE SEDES MUNICIPAIS, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
18.348,44 € 

 

Que se notifique ao Concello de Sarria o acordo adoptado. 

 

Á vista do exposto, remítese o expediente correspondente ao indicado investimento e 

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

 

1º.- Declarar a pérdida de dereito á axuda prevista no PUCC19 para o investimento que se 

detalla, por incumprimento do Concello de Sarria das condicións impostas na concesión da axuda 

integrada no PUCC19. 

 

Nº Denominación Importe 

293 
DESPREGUE DE FIBRA ESCURA PARA CONEXIÓN DE SEDES MUNICIPAIS, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
18.348,44 € 

 

2º.- Notificar ao Concello de Sarria o acordo adoptado.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Proposta relativa á declaración de pérdida do dereito á axuda contemplada 

nos investimentos incluídos no plan único de cooperación cos concellos 2019 no Concello de Foz. 
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Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento que se refiere ao investimento do 

Concello de Foz indicado a continuación e que dispón o seguinte: 

 

Nº Denominación 
RR107 LIQUIDACIÓN ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN VILARONTE 

 

“Apréciase que “existe actuación por parte do Concello de Foz” en relación ao Acordo 

adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación, con data 30/04/2021, referente á proposta de 

decaemento e de inicio de pérdida de dereito ao cobro dos investimentos incluídos no PUCC19, 

que se indican: 

 

Nº Denominación 
RR107 LIQUIDACIÓN ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN VILARONTE 

 

Lexislación aplicable: 

 

A normativa básica aplicable ao ámbito obxectivo deste informe está constituída, 

basicamente por: 

 

Bases do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019, aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria celebrada o 21/05/2019, publicadas no BOP de Lugo Nº52 de 

02/03/2019 (BPUCC19). 

 

Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS).  

 

Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, 

de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (RLXS).  

 

Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) 
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Ordenanza xeral de subvencións da Excma. Deputación Provincial de Lugo publicada no 

BOP nº 082 de 13 de abril de 2021 (OXS). 

 

Bases de Execución do Orzamento Xeral da Excma. Deputación Provincial (BEOX) 

 

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas (LPAC).  

 

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

 

Real Decreto 835/2003, do 27 de xuño, polo que se regula a cooperación económica do 

Estado aos investimentos das entidades locais 

 

Lexislación específica en réxime local e demais normas de Dereito Administrativo que 

directamente ou por analoxía puidesen resultar de aplicación. 

 

Antecedentes de feito: 

 

Na instrución do expediente determináronse como feitos probados que: 

 

Que o Pleno da Deputación de Lugo na sesión do 26/02/2019 acordou a aprobación das 

BPUCC19, que foron publicadas no BOP Nº52 de 02/03/2019. Así mesmo, en sesión plenaria 

celebrada o 21/05/2019, acordou prestar aprobación ao PUCC19. 

 

Que a Xunta de Goberno da Deputación con data 25/09/2020, acordou incluír como 

investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos inicialmente 

incluídos o investimento obxecto deste informe, debendo estar executado e xustificado nos prazos 

indicados inicialmente nas BPUCC19: 

 

Nº Denominación 
RR107 LIQUIDACIÓN ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN VILARONTE 
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Que na base 21ª BPUCC19, modificada mediante acordo plenario de data 29/09/2020, 

establécese que os investimentos deben estar terminados na data límite do 31/10/2020 e a 

documentación xustificativa da súa execución debe remitirse á Deputación na data límite do 

15/11/2020.  

 

Que de acordo co estipulado no artigo 70.3 RLXS e da 4ª BPUCC19, o Servizo de 

Contratación e Fomento, Unidade de Obras e Plans, con data 10/03/2021, na Sede electrónica da 

Deputación de Lugo, pon a disposición do Concello de Foz requirimento para que renda a conta 

xustificativa do investimento “Liquidación acondicionamento de camiños en Vilaronte”, 

indicándolle que dispón dun prazo de 15 días hábiles de “Trámite de Audiencia”.  

 

Que unha vez finalizado o “Trámite de Audiencia” referido no parágrafo anterior, o 

concello de Foz non presenta alegacións e continúa sen ter rendido conta xustificativa do 

investimento “Liquidación acondicionamento de camiños en Vilaronte”. 

 

Que, en consecuencia, a Xunta de Goberno da Deputación, con data 30/04/2021, acorda 

prestar aprobación ao seguinte Acordo: 

 

1º. Declarar decaído ao Concello de Foz, no seu dereito ao trámite consistente na 

presentación da documentación xustificativa da axuda integrada no PUCC19, aplicando o previsto 

no artigo 73.3 LPAC. 

 

Nº Denominación 
RR107 LIQUIDACIÓN ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN VILARONTE 

 

2º. Iniciar o expediente de pérdida do dereito ao cobro do financiamento provincial, 

previsto no PUCC20 para o investimento descrito no paragrafo anterior, que ascende a 3.592,11 €, 

por incumprimento do Concello de Foz das condicións impostas no artigo 37.1, apartado c) 

“Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 

establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la 

subvención”.  
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3º. Acordar a apertura do trámite de audiencia para que no prazo de quince días a contar 

dende o día seguinte a este Acordo, o representante do Concello de Foz poida alegar e presentar os 

documentos que estime pertinente. 

 

Dende o Servizo de Contratación e Fomento, Unidade de Obras e Plans, con número de 

rexistro 2021RPS004934 e data 04/05/2021 cúrsase notificación ao Concello de Foz do antedito 

Acordo da Xunta de Goberno provincial. 

 

Que con data 21/05/2021 e rexistro número 2021RT005287, o Concello de Foz formula 

alegacións ao antedito Acordo, ás que acompaña documentación xustificativa do investimento 

“Liquidación acondicionamento de camiños en Vilaronte”.  

 

Consideracións xurídicas: 

 

As alegacións do Concello de Foz referentes á falta de rendición da conta xustificativa, 

deben resolverse tendo en consideración que do exame do expediente se desprende que con ocasión 

da notificación do inicio do expediente de pérdida do dereito ao cobro, acordado pola Xunta de 

Goberno provincial de data 30/04/2021, o concello aporta documentación coa que pretende 

acreditar a execución do investimento “Liquidación acondicionamento de camiños en Vilaronte”. 

 

Os ditos documentos que conforman a conta xustificativa, non poden ser admitidos a teor 

do estipulado no Acordo de Xunta de Goberno de data 30/04/2021, que no seu punto primeiro 

indica expresamente “Declarar decaído ao Concello de Foz, no seu dereito ao trámite consistente 

na presentación da documentación xustificativa da axuda integrada no PUCC19, aplicando o 

previsto no artigo 73.3 LPAC”. 

 

Constátase a existencia dunha das causas de pérdida de dereito ao cobro das subvencións 

establecida no artigo 37.1, apartado c) LXS, que resulta acreditada nas actuacións. O Concello de 

Foz era perfectamente coñecedor dende a concesión da axuda integrada no PUCC19 das condicións 

que foran impostas para esta axuda, polo que ao incumprilas, a Deputación ten que proceder ao 

procedemento de pérdida de dereito ao cobro. O prazo inicial foi incumprido en dúas ocasións, a 

primeira cando non se respectaron os prazos impostos no PUCC19 e a segunda cando non se 
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cumpriu co prazo adicional do requerimento practicado para esixir a rendición da conta 

xustificativa.  

 

Na Alegación primeira do Concello de Foz indícase “Que a xustificacion do investimento 

RR107 “Liquidacion Acondicionamento de caminos en Vilaronte”, está incluida na xustificacion 

do Remanente da actuación denominada obra “Contrato de obra. Acondicionamento caminos 

Vilaronte. Caminos 1 C 1.1010- 1C 1.061 (Remanente Plan Unico 2019), referente ao Plan Unico 

2019 sinado pola Deputacion de Lugo co Concello de Foz, pesentada na sede electronica da 

Deputacion de Lugo o dia 31/03/2021 as 11:49 h, en contestacion ao requerimento realizado a este 

Concello en data 11 de marzo de 2021(requerimento conta xustificativa PUCC19)”. 

 

Ese argumento contradice os principios de seguridade xurídica e igualdade, así como a 

regra xeral imposta no PUCC19 para todos os investimentos, de tal forma que: 

 

Nas bases 21ª.1 e 21ª.2 BPUCC 19 establécese a documentación que os concellos deben 

achegar para cada un dos investimentos. 

 

Mediante Acordo de Xunta de Goberno de 25/09/2020, apróbase a inclusión deste 

investimento RR107 no PUCC19, establecendo “.....incluír como investimentos financiados con 

cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos inicialmente incluídos, o investimento que 

deseguido se indica, debendo estar executado e xustificado nos prazos indicados inicialmente nas 

bases….”. Do que se deduce que debe ser obxecto da xustificación prevista nas bases 21ª.1 e 21ª.2 

BPUCC 19. 

 

A Deputación non pode vulnerar o principio xeral de dereito de igualdade en observancia 

do precedente administrativo, existen outros investimentos que gardan identidade substancial co 

RR107, nos que a rendición da conta fíxose aportando a totalidade da documentación esixida nas 

BPUCC19, como exemplo: RE2020RT006446, RE2020RT006556, RE2021RPE004799, etc, polo 

que non existe causa que permita facer unha excepción na forma de xustificar o investimento 

RR107 do Concello de Foz. 
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Por outra banda e rebatendo a alegación do Concello de Foz, o dito non pode atribuírlle a 

esta Deputación funcións que non lle corresponden, de tal xeito que a Deputación non é quen para 

decidir que o investimento RR107 forma parte da conta xustificativa do investimento R107, do que 

trae orixe, senón que é o propio Concello de Foz quen debe facer constar de xeito expreso que vai 

destinar este gasto á xustificación da axuda outorgada pola Deputación a través do PUCC19 e non a 

calquera outra axuda ou subvención que teña concedida o Concello de Foz. 

 

O suposto de feito ante o que nos encontramos e que foi orixe do inicio das actuacións 

administrativas é o seguinte: polo órgano competente para o seguimento e control das axudas 

outorgadas observouse a concurrencia dun dos supostos previstos no artigo 37.1 LXS, apartado c) 

“Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 

establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención” 

o que en principio determinou que nos encontremos ante un dos supostos que orixinan a pérdida do 

dereito ao cobro da axuda concedida, dando lugar á necesidade de iniciar o correspondente 

procedemento administrativo. 

 

A través da achega da documentación que conforma a conta xustificativa, no “Tramite de 

Audiencia”, o Concello de Foz está a cumprir a obriga de render a mesma, condición á que está 

supeditada a concesión da axuda integrada no PUCC19, pero debe terse en conta a Sentenza da 

Sala do Civil do Tribunal Supremo de 06/02/1992 que dí que a doutrina de enriquecemento inxusto 

<<… Fundamentalmente viene a operar en aquellas relaciones en las que se da carencia de causa o 

justificación, produciendo el enriquecimiento de una parte que necesariamente no ha de proceder 

de medios reprobados o de mala fe, bastando que se ocasionen unas ganancias, ventajas 

patrimoniales o beneficios sin un derecho que los apoye o advere, con derivado empobrecimiento o 

minoración patrimonial o de utilidades en la otra parte afectada …>>. Existen precedentes 

administrativos de contas rendidas por outros concellos que non foron aceptadas ata que tiñan 

achegada a totalidade da documentación esixida no PUCC19, polo que aceptar a conta 

extemporánea do Concello de Foz para o investimento RR107, daría lugar a unha situación de 

enriquecemento inxusto que favorecería claramente a este concello en detrimento do resto dos 

concellos da provincia, consecuentemente e seguindo co procedemento iniciado, resulta finalizar o 

procedemento de pérdida de dereito ao cobro, concluíndo que procede a revocación da axuda 



48 

 

outorgada a través do PUCC19 para o investimento “Liquidación acondicionamento de camiños en 

Vilaronte” do Concello de Foz. 

 

Será competente para acordar a finalización do procedemento de pérdida de dereito ao 

cobro da axuda integrada no PUCC19, (Nº RR107: “Liquidación acondicionamento de camiños en 

Vilaronte”), o mesmo órgano que dictou o Acordo da súa iniciación, correspondendo á Xunta de 

Goberno provincial. 

 

Conclusión: 

 

Considerando os antecedentes expostos, á vista da documentación achegada, e no seu caso 

dos informes que procedan, infórmase favorablemente: 

 

Que se desestimen as alegacións achegadas polo Concello de Foz, de acordo co sinalado 

nas consideracións xurídicas deste informe. 

 

Que se declare a pérdida de dereito ao cobro do financiamento provincial, previsto no 

PUCC19 para o investimento que se detalla, por incumprimento do Concello de Foz das condicións 

impostas na concesión da axuda integrada no PUCC19. 

 

Nº Denominación Achega Deputación 

RR107 
LIQUIDACIÓN ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN 

VILARONTE 
3.592,11 € 

 

Que se de notifique ao Concello de Foz o Acordo adoptado. 

 

Á vista do exposto, remítese o expediente do indicado investimento e proponse que, pola 

Xunta de Goberno, se adopte o seguinte Acordo: 

 

1º.- Desestimar as alegacións achegadas polo Concello de Foz, de acordo co sinalado nas 

consideracións xurídicas do informe do Servizo de Contratación e Fomento, Unidade de Obras e 

Plans. 
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2º.- Declarar a pérdida de dereito á axuda prevista no PUCC19 para o investimento que se 

detalla, por incumprimento do Concello de Foz das condicións impostas na concesión da axuda 

integrada no PUCC19. 

 

Nº Denominación Achega Deputación 
RR107 LIQUIDACIÓN ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN VILARONTE 3.592,11 € 

 

3º.- Notificar ao Concello de Foz o Acordo adoptado.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

8.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

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

horas e quince minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico. 

 

 


