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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

vinte e dous de xullo de dous mil vinte 

e dous, 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 Secretario D. José Antonio Mourelle Cillero, e asiste como Interventor don 

Manuel Roel Hernández-Serrano, Interventor Adxunto. 

 

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

CELEBRADA O DÍA QUINCE DE XULLO DE DOUS MIL VINTE E DOUS. 

 

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 

quince de xullo de dous mil vinte e dous que foi distribuída entre os mesmos; e ao non presentarse 

ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade. 

 

2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE MODIFICACIÓNS DE 

DIVERSOS PROXECTOS DO PLAN ÚNICO 2022. 

 

Proposta de aprobación, se procede, en relación co escrito da Alcaldía do Concello de 

Alfoz, solicitando modificación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2022. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos: 

 

“En relación co escrito da Alcaldía do Concello de Alfoz no que solicita a modificación de 

investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2022, infórmase o seguinte: 

 

1. Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 28-12-2021 

acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2022. 

Ditas Bases foron publicadas no BOP do 10-01-2022. 

2. Nas devanditas bases estableceuse que o prazo para que os Concellos presentaran as súas 

solicitudes sería de 1 mes, prazo cumprido por todos os Concellos. 
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3. O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2022 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria celebrada en data 05/04/2022, figurando incluídos os 

investimentos para os que solicita modificación: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO ACHEGA CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

ALFOZ 4 
MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE 
BACOI, CARBALLIDO, O CASTRO DE OURO, LAGOA, ADELÁN, AS OIRAS E O 
PEREIRO, INCLUÍDO HONORARIOS 

11.368,90 € 17.141,75 € 30.510,65 € 

 

4. O concello indicado non achegou os correspondentes anexos III ou IV. 

 

5. A Alcaldía do Concello de Alfoz, a través de escrito de data 13/07/2022 solicita: 

 

a) A modificación do investimento incluído inicialmente no Plan Único 2022, 

concretamente o investimento nº 4, aos que acompaña a xustificación dos motivos da modificación, 

que en síntese indica “…. informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural,…”, polo 

que deseguido se indica, co orzamento que se sinala, documentación e proxecto da nova actuación 

solicitada: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO ACHEGA CONCELLO 
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

ALFOZ 4 
MODIFICADO MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO NAS 
PARROQUIAS DE BACOI, CARBALLIDO, O CASTRO DE OURO, LAGOA, ADELÁN, AS 
OIRAS E O PEREIRO, INCLUÍDO HONORARIOS 

11.368,90 € 17.141,75 € 30.510,65 € 

 

6. A base 14, indica que “...motivadamente poderá solicitar a modificación ou substitución 

do investimento, respectando en todo caso a mesma finalidade e por conseguinte o programa de 

gasto no que se incluíu o investimento (aplicación orzamentaria), sendolle igualmente aplicables os 

prazos de xustificación fixados nestas bases. Dita modificación/ substitución será solicitada polo 

Concello achegando o novo proxecto e desglose do seu financiamento, e someterase a aprobación 

da Xunta de Goberno da Deputacion, dando conta ao Pleno na seguinte sesión ordinaria. 

 

7. A Deputación ten como atribución principal a cooperación cos Concellos. A proposta 

formulada polo Concello, en exercicio da súa autonomía responde aos plans e programas previstos 

nas bases reitoras, e respectan os diferentes límites cuantitativos establecidos nas propias bases. 

Quere dicirse que estas actuacións, se foran propostas antes da aprobación do propio Plan, serían 
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aceptadas. Acceder ao solicitado contribúe a efectividade da cooperación da entidade provincial 

cos concellos da provincia, respectando a súa autonomía, capacidade de xestión e decisión para 

responder ás necesidades municipais. 

 

8. Tendo en conta a solicitude e xustificación exposta polo concello, incorporadas ao 

expediente, de ser vontade desta Corporación acceder ao solicitado, o órgano que deberá adoptar o 

devandito acordo, segundo as bases do Plan Único 2022, é a Xunta de Goberno. 

 

Polo que vai dito, informase favorablemente a modificación do investimento relativo ao 

Concello de Alfoz, que se sinala, e que queda incluído no Plan Único 2022. 

 

E canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado. 

 

Este informe substitúe a calquera outro emitido para o mesmo asunto”. 

 

A vista do anterior, esta Presidencia, propón que pola Xunta de Goberno se adopte o 

seguinte acordo: 

 

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

a modificación do investimento relativo ao Concello indicado, e quedando o Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2022 modificado no investimento do concello indicado, nos seguintes 

termos: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO 
ACHEGA 

CONCELLO 
ACHEGA DEPUTACIÓN TOTAL 

ALFOZ 4 
MODIFICADO MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE 
BACOI, CARBALLIDO, O CASTRO DE OURO, LAGOA, ADELÁN, AS OIRAS E O PEREIRO, 
INCLUÍDO HONORARIOS 

11.368,90 € 17.141,75 € 30.510,65 € 

 

2º.- Dar conta, do presente acordo, ao Pleno na seguinte sesión ordinaria. 

 

3º.- Dar traslado do presente ao Concello solicitante para o seu coñecemento, 

significándolle que os investimentos deberán de estar adxudicados, executados e xustificados nas 

datas que se indican nas bases reguladoras.” 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE RESOLUCIÓN ANTE A 

ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, DAS AXUDAS PARA A CREACIÓN 

DA REDE DE OFICINAS ACELERA PYME PARA CONTORNAS RURAIS. 

 

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

Social, do seguinte teor: 

 

“Con data 09.01.2020 publicouse no Boletín Oficial do Estado (BOE) a Orden 

ECE/1301/2019, de 17 de decembro, modificada pola Orden ETD/857/2021, de 28 de xullo, polo 

que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas pola Entidad Pública Empresarial 

Red.es, a programas para o desenvolvemento do emprendemento tecnolóxico e a demanda 

tecnolóxica, no marco da Acción Estratéxica da Economía e Sociedade Dixital do Programa Estatal 

de I+D+i orientada a retos da sociedade. 

 

No artigo 14 (Instrucións do procedemento) e 15 (Resolución do procedemento) das bases 

reguladoras establecese: 

 

Artigo 14.- Instrucións do Procedemento. 

 

“10. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión emitirá un informe en el 

que se concretará el resultado de la evaluación. A la vista de dicho informe, el Órgano Instructor 

verificará que todos aquellos solicitantes a los que les correspondería ser beneficiarios de la ayuda 

cumplen efectivamente los requisitos establecidos en las presentes bases y en la correspondiente 

convocatoria, tal y como declararon al inicio del procedimiento, realizando, en su caso, las 

consultas de oficio que sean posibles y pertinentes, y otorgando un plazo de cinco días hábiles para 

presentar la documentación que sea necesaria. Si la documentación aportada no reuniera los 

requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, desde el día 

siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos 
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preceptivos, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 

resolución en los términos previstos en los artículos 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 

el 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Una vez realizada la verificación del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en las presentes bases, sobre todas aquellas solicitudes susceptibles de 

ser beneficiarias según el informe de la Comisión de Evaluación, el Órgano Instructor formulará 

una propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el listado de solicitantes a los que se les 

concede la ayuda y la cuantía de ayuda propuesta. 

Además, la propuesta de resolución hará constar, de manera expresa, la inadmisión, 

desestimación o la no concesión por desistimiento, renuncia o imposibilidad material reconocida, 

del resto de las solicitudes. Dicha propuesta de resolución se notificará a los interesados que hayan 

sido propuestos como beneficiarios para que en el plazo de 10 días hábiles comuniquen su 

aceptación o renuncien a la financiación propuesta. Trascurrido dicho plazo sin que se haya 

comunicado la aceptación expresa se entenderá que el solicitante renuncia a la financiación. 

[...] 

 

Artículo 15. Resolución do procedimiento. 

 

“1. Recibidas las aceptaciones o renuncias de los interesados propuestos como 

beneficiarios, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva al Director General 

de Red.es, quien dictará la correspondiente resolución de concesión, estableciendo el orden de 

prelación de las solicitudes en virtud a su valoración e identificando los beneficiarios y la 

descripción de la ayuda concedida. 

[...] 

3. Red.es notificará la resolución a los solicitantes a través de su publicación en la sede 

electrónica de la entidad y la remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 

conformidad con lo dispuesto en Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 

públicas.” 

 

Con data 22.12.2021 o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital 

publica no BOE o Extracto da Resolución de 15 de decembro de 2021 da entidade pública 
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empresarial Red.es, M.P., pola que se convocan as axudas 2021 para a creación da rede de oficinas 

Acelera PYME para contornas rurais. 

 

De conformidade co mesmo estas axudas están destinadas a incentivar a creación e 

consolidación da rede de Oficinas Acelera Peme para contornas rurais dentro do programa Acelera 

Peme para o impulso á adopción das tecnoloxías polas empresas españolas (incluídas as de nova 

creación), principalmente as pequenas e medianas empresas (pemes), autónomos e emprendedores. 

 

No artigo primeiro do extracto determínase que poderán ser beneficiarios destas axudas, 

entre outras persoas xurídicas, as Deputacións Provinciais. 

 

No artigo 4 do extracto establece que o importe mínimo da axuda solicitada por proxecto 

será de trescentos mil euros (300.000€) e o importe máximo da axuda solicitada será de catrocentos 

dez mil euros (410.000€). 

 

O importe da axuda será como máximo o 80% do orzamento subvencionable. O 

beneficiario cofinanciará a porcentaxe restante. A Resolución de concesión determinará a 

intensidade final da axuda, así como a axuda máxima concedida. 

 

Segundo determina a base 2 da Resolución enténdese por Oficina Acelera Peme (en diante 

“OAP”) un ou máis espazos físicos repartidos polo territorio, e un espazo virtual no que se realizan 

labores de sensibilización e apoio ás empresas españolas (incluídas as de nova creación), sobre as 

vantaxes e metodoloxías innovadoras para optimizar o funcionamento dos seus negocios, mediante 

a incorporación das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) nos seus procesos, de 

modo que se favoreza a demanda de tecnoloxías innovadoras que contribúan á mellora da súa 

produtividade. 

 

A base 4 da Resolución di que as axudas consistirán en subvencións en diñeiro destinadas a 

cofinanciar un proxecto presentado polo beneficiario. Os beneficiarios destas axudas recibirán unha 

subvención para sufragar as actuacións subvencionables dos seus proxectos de posta en marcha e 

prestación de servizos das OAPs, durante un período de 24 meses desde a resolución de concesión 

da Convocatoria. 
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As actuacións para realizar por Red.es no marco desta Convocatoria serán financiadas con 

cargo aos fondos procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia dentro do Instrumento 

Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), de acordo co Plan de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia. Concretamente, enmárcase no compoñente 13-Impulso á peme, no 

investimento 3-Dixitalización e Innovación, no marco de Acelera Peme 2.0. 

 

Con data 18.02.2022 a Xunta de Goberno da Deputación provincial acorda: 

 

1º.- Tramitar electronicamente, ante a entidade pública empresarial Red.es as axudas 2021 

para a creación da rede de oficinas Acelera Pyme para contornas rurais. Facúltase para a realizar 

este trámite tanto á Sección de Innovación e Participación Cidadá como á Sección de Promoción 

Económica e Emprego co obxecto de que presenten na sede electrónica correspondente toda a 

documentación esixida polas bases da convocatoria de axudas. 

 

2º.- Aprobar a solicitude ante a entidade pública empresarial Red.es das axudas para a 

creación da Rede de oficinas Acelera Pyme para contornas rurais cun orzamento total das 

actuacións previstas, por un importe total de cincocentos doce mil cincocentos euros (512.500,00€). 

 

3º.- No caso de resultar beneficiaria da devandita subvención, a Deputación de Lugo 

asumirá o compromiso de cofinanciar con fondos propios a parte non subvencionada pola entidade 

publica empresarial Red.es para a creación da oficina Acelera Pyme, que será o 20% do custo do 

orzamento subvencionable e que como máximo ascenderá a cento dous mil cincocentos euros 

(102.500,00€), a executar en tres anualidades (2022, 2023 e 2024). 

 

A consignación orzamentaria para a anualidade 2022 realizarase no momento da 

aceptación da resolución favorable da axuda que se conceda, e para as anualidades 2023 e 2024, 

deberá adoptarse o compromiso de incluír, nos orzamentos xerais desas anualidades, os importes 

correspondentes nas aplicacións orzamentarias segundo a natureza das actividades a realizar, 

quedando supeditados á dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento do principio de 

estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, no suposto de concesión do proxecto. 
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O 22.02.2022 realizase a presentación electrónica da solicitude. 

 

O 02.06.2022 a Entidad Pública Empresarial Red.es, tras a avaliación da solicitude, require 

á Deputación Provincial que aporte a documentación acreditativa dos requisitos para ser 

beneficiario, establecidos no artigo sexto das Bases Reguladoras. O 06.06.2022 a Deputación de 

Lugo contesta ao requirimento. 

 

O 15.07.2022 a Entidad Pública Empresarial Red.es, notifica á Deputación de Lugo que a 

solicitude foi proposta como beneficiaria da convocatoria de axudas para a creación da OAP 

Rurais, contando con un prazo de 10 días hábiles para comunicar formalmente a aceptación ou 

renuncia da axuda proposta, tal e como se detalla no artigo 14. Instrucións do procedemento das 

Bases Reguladoras. 

 

Desde a Deputación pretendese favorecer a modernización, dixitalización e a innovación de 

tódolos axentes locais (autónomos, empresas, asociacións...) así como desenvolver mecanismos 

eficaces para a capacitación de emprendedores e empresas no ámbito dixital e tecnolóxico 

impulsando á súa incorporación ás novas tecnoloxías. A Deputación de Lugo está inmersa na 

estratexia de fortalecementos das Pemes provinciais que lles permita desenvolver as súas 

potencialidades e as súas posibilidades nun contexto global que contemple programas de 

internacionalización, dixitalización e colaboración empresarial. 

 

O acceso as axudas convocadas por Red.es permitirá á Deputación de Lugo constituír unha 

oficina provincial xestionada por sete (7) traballadores, cunha sede virtual así como con sede física 

nas dependencias provinciais, con presenza no territorio a través dunha rede de oficinas móbiles 

que prestarán, de xeito gratuíto e durante un prazo máximo 24 meses, asesoramento e soporte nas 

áreas principais da transformación dixital. 

 

A estas accións sumarase a realización de actuacións presenciais grupais nos concellos de 

menos de 20.000 habitantes tales como actuacións de sensibilización e apoio ás Pemes sobre 

metodoloxías e tecnoloxías innovadoras favorecendo a súa incorporación nos seus procesos 

produtivos e de xestión. 
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O orzamento total das actuacións previstas no proxecto ascende a un importe total de 

cincocentos doce mil cincocentos euros (512.500,00€), dos cales a Deputación asume con fondos 

propios o 20% do custo da actuación (102.500€) a executar en tres anualidades segundo o seguinte 

reparto: 

 

Anualidade Orzamento 

2022 17.083,33 € 

2023 51.250,00€ 

2024 34.166,67 € 

Total 102.500,00 € 

 

Polo anteriormente exposto e á vista dos informes emitidos polos respectivos Servizos 

desta Entidade, Proponse á Xunta de Goberno que se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar a aceptación da proposta de resolución como beneficiario da axuda para a 

creación da rede de Oficinas “Acelera Pyme” para contornas rurais, por importe de 410.000€.  

 

2º.- O orzamento total da actuación ascende a 512.500€ desagregado da seguinte 

forma: 

 

Aportación Red.es (80%) Aportación Deputación de Lugo (20%) Orzamento Total 

410.000€ 102.500€ 512.500€ 

 

A Deputación de Lugo, asume o compromiso de cofinanciar con fondos propios a 

parte non subvencionada pola Entidade Pública Empresarial Red.es para a creación da oficina 

Acelera Peme, que será o 20% do custo do orzamento subvencionable e que como máximo 

ascenderá a cento dous mil cincocentos (102.500,00€) euros a executar en tres anualidades 

segundo o seguinte reparto: 

 

Para a anualidade 2022 por un importe de 17.083,33€, para a anualidade 2023 por un 

importe de 51.250,00€ e para a anualidade 2024 por un importe de 34.166,67€, e adoptando o 

compromiso de dotar no Orzamento Xeral dos exercicios 2023 e 2024, os importes 

correspondentes nas aplicacións orzamentarias segundo a natureza das actividades a realizar, 
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quedando supeditado á dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento do principio de 

estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.” 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

 

4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DA 

CONSIGNACIÓN ORZAMENTARIA DO PROGRAMA SABOREA A TÚA PROVINCIA. 

 

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

do Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Visto o acordo da Xunta de Goberno do día 25 e febreiro do 2022, onde se adoptou a 

aprobación do programa Saborea a túa provincia 2022 por un importe de 100.000 €. 

 

Visto que existe consignación orzamentaria para desenvolver o programa Saborea a túa 

provincia 2022. 

 

Visto o informe do Servizo de Turismo, onde se di  

 

“Antedecedentes de feito. 

 

1- A Deputación de Lugo de conformidade co establecido no artigo 36 apartado d) da lei 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réximen Local (LBRL), asume competencias en 

materia de cooperación e administración dos intereses peculiares no territorio provincial, sen 

prexuízo das competencias que neste ámbito correspondan ás demáis Administracións Públicas. 

 

2- En sesión ordinaria da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo celebrada o día 25 e 

febreiro do 2022, adoptouse o acordo de aprobación do programa Saborea a túa provincia 2022 por 

un importe de 100.000 € 
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3- Saborea é unha inciativa de carácter itinerante pensada para abarcar todo a provincia a 

través de nove propostas gastronómicas nos que se vai a desenvolver o programa. A estrutura de 

cada un dos nove eventos, que se celebrarán no mes de agosto, será similar, presentando catro 

espazos coas súas actividades, a saber: 

Concertos, Charlas e Conferencias. 

Demostracións culinarias, Show Cooking. 

Escaparate de promoción de produtos. 

Degustación. 

Os nove puntos territoriais que acollerán as propostas gastronómicas están pensados para 

que toda a provincia síntase representada, alternando zonas de costa e de interior, zonas onde 

priman os produtos lácteos ou legumes, con zonas onde as carnes ou os mariscos/ pescados son a 

base da nosa alimentación; desta forma, a raíz da alimentación, imos xerando un atractivo cara ao 

turista e os veciños.  

Con Saborea, a Deputación de Lugo, ve unha oportunidade de impulsar o Pacto Verde da 

Unión Europea e a súa estratexia Da Granxa a Mesa, xa que os produtos cos que se traballará son 

sostibles e representativos da nosa provincia. Como tamén cada proposta gastronómica constitúe 

unha divulgación decoñecemento do noso Know-how onde as técnicas e o saber dos chef ou dos 

artesáns que elaboran queixos, embutidos, viños e outros produtos. 

 

4- Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (I.N.E.) o Índice de Prezos de 

Consumo (I.P.C), sufriu un incremento interanual dun 11,1 % en Galicia no mes de xuño do 2022 

con respecto ao mesmo mes do ano pasado. Esta cifra acada os 11,6 % de variación se nos 

centramos na provincia de Lugo únicamente.  

Este incremento de custes, sumado ao aumento de combustibles e diversas materias primas 

supuxo que a previsión de gasto inicialmente orzamentado para este programa fose insuficiente.  

 

5- Visto que o crédito dispoñible para executar o programa a 18 de xullo do 2022 é de 

1232,92 € e que a contratación de medios para levar a cabo o programa pendente de tramitar 

ascende a 5.500,00€. 

 

Fundamentos de dereito. 
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De acordo co establecido no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de 

réxime local, 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 5/1997, de 22 de xullo, da Administración 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 leis das 

Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na vixente redacción). 

 

En virtude das competencias outorgadas as Deputacións Provinciais en materia de Turismo 

no artigo 3 da Lei 7/2011, de 27 de outubro, do turismo de Galicia, desenvolvidas no seu artigo 6, 

en concreto no seu apartado 1 a) “na promoción dos seus recursos turísticos e xeodestinos...”. 

 

Informe. 

 

Polo anteriormente exposto dende o Servizo de Turismo, tendo en conta a inflación 

rexistrada, consideramos xustificado a modificación do importe total do programa “Saborea a Túa 

Provincia” para o ano 2022 aumentando en 5.500 € o orzamento, razón pola co programa Saborea a 

túa provincia, terá un orzamento total de 105.500,00 €. 

 

Todo o que se informa aos efectos oportunos e sen menoscabo doutros criterios mellor 

fundados en dereito” 

 

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

seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar a ampliación orzamentaria do programa “Saborea a túa provincia”, tendo en 

conta as circunstancias indicadas por valor de 5.500,00 €. 

 

2º.- Aprobar o importe final a cantidade total de 105.500 € para sufragar os gastos 

derivados da execución do programa “Saborea a túa provincia”” 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

 

5.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

6.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan. 

 

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

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


