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XUNTA DE GOBERNO 
Sesión do día 11 de marzo de 2022 

--------o0o-------- 
 
En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as once horas e cinco minutos do día 
once de marzo do ano dous mil vinte e dous, baixo a Presidencia da Ilma. Sra. Dna. Mª del Carmen 
Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es 
deputadas/os, D. Carlos López Font, D. Santos Héctor Rodríguez Díaz, D. Gorka Gómez Díaz, 
Dna. Ana Laura Iglesias González, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, Dna.María Ortega Iñarrea 
e Dna. Ana María Mejías Sacaluga co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, 
con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. 
 
Da fe do acto D. José Luís Mato Rodríguez, Secretario (p.s.), e está presente Dna. Susana Escaloni 
Varela, Interventora (p.s.). 
 
Non asisten as deputadas Dna. Noemí Outeda Prol e Dna. Iria Lamas Salgueiro. 
 
Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, 
adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 
 

1.31417.- ACTA ANTERIOR 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria 
do día 4 de marzo 2022. 
 

2.31418.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 
SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O FOMENTO DA IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES E A LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 
PARA O ANO 2022. (Expte. 2022003026) 

 
A Deputación de Pontevedra, no marco das súas competencias, considera necesario dar apoio, 
colaboración e participación ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolven 
proxectos, programas e actividades para a igualdade entre mulleres e homes e a loita contra a 
violencia machista na provincia de Pontevedra. Para levar a cabo esta liña de subvencións, o Servizo 
de Igualdade elaborou unhas bases que regulan a concesión de axudas que van destinadas ás 
entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que estean inscritas na área de Igualdade do 
Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia e, teñan razón 
social ou delegación na provincia de Pontevedra.  
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Resultando que con data do 15 de febreiro de 2022 a Secretaría emite informe segundo consta no 
expediente, sobre as bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades de 
iniciativa social sen ánimo de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra 
a violencia de xénero para o ano 2022. 
 
Resultando que con data do 1 de marzo de 2022 Intervención emite informe sobre a tramitación 
do expediente para a aprobación de ditas bases, deixando constancia de que a aplicación 
orzamentaria proposta 22/250.2315.480.01, considerase correcta, e conta con crédito retido, 
mediante RC nº 202200043081, por importe de 108.000€.  
 
Considerando que o órgano competente para a aprobación destas bases, é a Xunta de Goberno, de 
conformidade co estipulado nas bases de execución do orzamento provincial. 
 
A xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as bases reguladoras da convocatoria de 
subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o fomento da 
igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero para o exercicio 2022. 
Estas bases figuran co CSV- KUGS80LX06GPGNS8. 
 

3.31419.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE BARRO AO 
ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-
2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS. (Expte. 2022010130) 

 
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto núm. 
9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 
2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos da provincia 
de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os datos expedidos 
polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 2020 (último vixente na 
data de aprobación das bases). 
 
As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a concesión, 
a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As axudas e 
subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na base Oitava: 
liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, pagamento de 
débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes derivados da prestación 
de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de proxectos técnicos, así como os 
contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos correntes derivados da realización de actos 
culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o 
funcionamento de bens e servizos municipais). 
As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
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As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto da 
convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 
De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un dos 
tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos que 
forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, aos 
núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a cada 
concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 1, ata un 
máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % ao 
financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non empregadas das 
liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de crédito entre as liñas 2 
e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, asinada polo órgano competente, 
indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 3 á liña 1. Os traspasos entre liñas 
referidos poden producirse no momento de presentar as solicitudes de subvención, como 
consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha solicitude ou como consecuencia das 
modificacións dos acordos ou das resolucións de concesión cando supoñan, dentro da 
correspondente liña, unha subvención inferior. 
 
Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa Deputación, 
poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe definitivo será 
calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 
O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 
De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para conservación e 
funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a contratación laboral de 
persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, de 
interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que cumpran os requisitos esixidos. 
Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas seguintes 
características: 

CONCELLO DE BARRO 

Data de presentación:  25/02/2022 (rexistro WEB2022009329) 

Data de emenda da solicitude: 25/02/2022 (rexistro WEB2022009532) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención (número de 
contratos, tipo de xornada e duración) 

Orzamento 
Achega 

municipal 
Importe da 

subvención solicitada 

12 

2 condutores/as en xeral, 1 peón de transporte 
en xeral, 2 axudantes albaneis, 6 operarios/as 
de parques e xardíns e 1 peón de transporte en 
xornada de 35 h./sem. durante 6 meses 

102.472,32 € 4.140,39 € 98.331,93 € 
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Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do Plan 
Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa tramitación.  
A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: Emprego) 
do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este gasto. 
 

CONCELLO DE BARRO 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 98.331,93 € 

 
Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición do 
beneficiario en base ao custo das contratacións e tendo en conta o número de traballadores, a 
duración das contratacións e o tipo de xornada a realizar (completa ou parcial). A axuda comprende 
o custo salarial e a cotización á seguridade social, da contratación das persoas desempregadas que 
reúnan os requisitos esixidos (calquera que sexa a categoría profesional), respectando o salario 
mínimo interprofesional por traballador (importe proporcional ás horas traballadas) que se atope 
en vigor en cada momento ou as retribucións que resulten aplicables en atención á categoría 
profesional da persoa traballadora, complementando o concello, no seu caso, a cantidade que sexa 
necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría profesional. 
 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

- De conformidade co establecido na disposición adicional oitava da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), as axudas que se arbitren a favor dos concellos a 
través do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 rexeranse polas súas Bases 
reguladoras aprobadas en sesión plenaria do 26/11/2021, punto núm. 1.7538, e publicadas 
no BOPPO núm. 230 do 27/11/2021. 

- Con todo, para o non previsto nelas, resultan de aplicación supletoria a Lei 38/2003, de 17 
de novembro, xeral de subvencións (LXS), o seu regulamento de desenvolvemento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS), a Ordenanza xeral de 
subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra (OXSDEPO) e as restantes normas 
de dereito administrativo, e aplicaranse, no seu defecto, as normas de dereito privado.  

 
Segundo.- Consideracións xurídicas: 
I.- Instrución do expediente: 

- A Base Novena do Plan Concellos 2022-2023 dispón que o procedemento de concesión 
destas subvencións será o de concorrencia non competitiva; e, así mesmo, segundo o disposto 
na base Décimo Sexta, a instrución do procedemento de concesión correspóndelle ó Servizo 
de Cooperación, que realizará de oficio as actuacións que estime necesarias para a 
determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. 
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II.- Petición e evacuación de informes: 
 

- Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 
- Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 

motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 
- Artigos 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 

corresponde realizar á Intervención. 
- Artigo 16 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do 

control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da 
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade 
local 

- Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a fiscalización da 
xestión económica, que sinala a competencia da Intervención para realizar esta función. 

- Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, 
a petición de cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas 
normas que regulan a subvención. 

- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que o 
órgano instrutor poderá solicitar todos os informes que considere convenientes ou necesarios 
para o correcto outorgamento das subvencións. 

 
III.- Resolución do expediente: 
 

- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente a 
través do órgano instrutor. 

- Artigo 25 da LXS polo que o órgano competente resolverá o procedemento e a resolución 
motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención  

- Artigo 62 do RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios 

- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 
- Base de execución 16ª.2ª do orzamento que sinala que o órgano competente para a 

autorización e disposición deste gasto é a Xunta de Goberno. 
- Bases de execución 25ª.2ª e 4ª do orzamento provincial que regulan o procedemento de 

concesión e a compensación de débedas de entidades locais. 
- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha 

vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 

  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):17XWYJXIVHNKEORT



Acta Páx.  6  Xunta de Goberno 11/03/2022 

 

- Bases Oitava e Décimo Segunda dentro da liña 3 do Plan Concellos 2022-2023 que sinalan a 
necesaria documentación para a válida concesión da subvención, os requisitos dos servizos 
para os que se van contratar aos traballadores, así como os gastos subvencionables, que 
comprenderán o custo salarial e a cotización á Seguridade Social de persoas desempregadas 
(calquera que sexa a categoría profesional) que reúnan os requisitos establecidos nas bases, 
respectando en todo caso o Salario Mínimo Interprofesional por traballador que se atope en 
vigor en cada momento (importe proporcional ás horas traballadas) ou as retribucións que 
resulten aplicables en atención á categoría profesional da persoa traballadora, para o cal os 
concellos deberán, no seu caso, complementar a cantidade que sexa necesaria ata acadar os 
salarios que correspondan por categoría profesional. 

- Bases Quinta e Sexta do Plan Concellos 2022-2023, que consignan o crédito orzamentario, a 
porcentaxe e o límite máximo por liña, así como os criterios obxectivos de reparto. 

 
Conclusións: 
Primeiro.- Esta solicitude foi presentada en prazo, e achégase a documentación precisa para a súa 
valoración.  
 
Segundo.- En canto ás funcións para as que se contratarán ós traballadores, de acordo coas 
memorias achegadas, consisten, en servizos de interese xeral e social. O importe da subvención 
solicitada non excede do importe máximo de financiamento do plan nin a porcentaxe máxima da 
liña 3 segundo o disposto na base Quinta (22,09 % da cantidade total asignada a cada concello, 
tendo en conta neste importe, no seu caso, as detraccións notificadas das débedas contraídas coa 
Deputación por parte das entidades solicitantes). 
 
Terceiro.- As cantidades que resultan subvencionables calcúlanse en base ás solicitudes realizadas 
polos concellos, tendo en conta o límite mínimo do Salario Mínimo Interprofesional por traballador 
e tomando como referencia por defecto unha xornada completa de 37,5 horas semanais. No caso 
de que as contratacións de desempregados se efectúen por un importe inferior de horas das 
estipuladas para un contrato a xornada completa, o importe subvencionable mínimo reducirase 
proporcionalmente en función das horas traballadas. En consecuencia, son os interesados os que 
sinalan o importe a subvencionar na súa solicitude, que poderá exceder o SMI en razón das obrigas 
legais ou por convenio existentes. Os beneficiarios asumen o compromiso de afrontar a cantidade 
complementaria non subvencionada. 
 
Cuarto.- Unha vez concedida a subvención, os concellos poderán solicitar o pago anticipado 
segundo o establecido na base Vixésimo Primeira e, especificamente o seu apartado 21.3.3. 
Asemade, deberanse xustificar as axudas concedidas de conformidade ó establecido na base 
Vixésimo Primeira e tendo en conta o disposto na base Décimo Oitava en relación ás obrigas do 
beneficiario, especialmente en canto á publicidade. 
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Quinto.- De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación 
do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola modalidade de obra ou servizo 
determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha 
duración máxima de 6 meses. As contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 
preceptuado na normativa laboral aplicable, que limitará en todo caso a aplicación do réxime de 
posibles substitucións ou modificacións da resolución ou acordo de concesión da subvención 
previsto nas Bases reguladoras. 
 
Por todo o exposto e a vista dos antecedentes, fundamentos de dereitos aplicables e a súa 
motivación razoada, e a concorrencia dos requisitos necesarios, a xefa do Servizo de Cooperación 
informa favorablemente o expediente de subvención relacionado no anexo no marco do PLAN 
DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 - LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS e a 
concesión da subvención solicitada segundo os importes e o obxecto que figuran en dito anexo, 
con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03. 
 

ANEXO 

Concello Nº traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Barro 
(P3600200D) 

12 
2 condutores/as en xeral, 1 peón de transporte en xeral, 2 
axudantes albaneis, 6 operarios/as de parques e xardíns e 1 
peón de transporte en xornada de 35 h./sem. durante 6 meses 

98.331,93 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
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Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: Y9CLJZ5HBT4X9XS0) e do informe de Intervención 
(CSV:XNYM6LA08M4Y7XUZ), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Barro (CIF P3600200D) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 
 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Barro 
(P3600200D) 

12 
2 condutores/as en xeral, 1 peón de transporte en xeral, 2 
axudantes albaneis, 6 operarios/as de parques e xardíns e 1 peón 
de transporte en xornada de 35 h./sem. durante 6 meses 

98.331,93 € 

 

Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
 
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 

prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 
 

b) De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a 
transformación do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola 
modalidade de obra ou servizo determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e 
antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha duración máxima de 6 meses. 
 

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
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d) Igualmente, sempre e cando a normativa laboral de aplicación o permita, de 
conformidade coa base Décimo Sétima para o caso das subvencións outorgadas no 
marco da Liña 3 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, admitirase a 
modificación da resolución de concesión naqueles casos en que se xustifique 
adecuadamente en base a novas necesidades ou á conveniencia de reformular a duración 
ou as categorías profesionais solicitadas, se ben as modificacións non deberán supoñer 
prexuízos a terceiros e deberán solicitarse antes do 1 de novembro de 2022,. A 
modificación non poderá supoñer unha variación económica á alza con respecto á 
cantidade inicialmente concedida. En caso de supoñer unha subvención inferior poderá 
destinarse a contía sobrante á liña 1.  
 

e) O pagamento anticipado da subvención concedida poderase facer efectivo da seguinte 
forma: 

- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 
acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 
 

- O 50% restante ó finalizar a metade do prazo de duración do contrato, previa 
achega de documento acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada 
pública competente sobre a continuidade da actividade, no que se fagan constar 
o número de contratos, a súa categoría profesional, a identificación das persoas 
traballadoras e as datas de inicio e fin do contrato. 

 
f) En canto a xustificación, no prazo máximo de dous meses a partir do día seguinte ó da 

finalización da actividade realizada, cómpre presentar na Sede electrónica da institución 
provincial os seguintes documentos: 

- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida 
polas persoas traballadoras contratadas. 
 

- Certificación do informe relativo ao fin do servizo e do cumprimento dos 
requisitos e criterios sinalados nestas bases. 
 

- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os 
gastos se realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a 
disposición da Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. 
Nesta certificación deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de 
salario e cotización empresarial á Seguridade Social e as cantidades deducidas na 
liquidación de cotas a ese mesmo organismo (modelo TC1) en concepto de 
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incapacidade temporal das persoas traballadoras contratadas con cargo a esta 
subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto total elixible 
realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro á 
institución provincial. 

 

- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra 
do obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web 
do concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da 
Deputación. En todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se 
trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste 
plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas 
as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan 
estas internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de 
protección individual ou roupa de traballo uniformada deberase incluír o 
logotipo da Deputación, xa sexa mediante un bordado, impresión dixital ou 
serigrafía, que irá colocado na parte superior da uniformidade e sempre ben 
visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo cubrirá a anchura da 
parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as instrucións que 
con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións 
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das 
subvencións concedidas con cargo a estas bases. 
 

- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 

 
g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 

subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 
 

h) En todo caso, as contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 
preceptuado na normativa laboral aplicable. 

 
2. Darlle traslado do presente acordo ó Concello, ó Servizo de Intervención Provincial e ó 

Servizo de Cooperación. 
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4.31420.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CALDAS DE 

REIS NO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1-INVESTIMENTOS, 
CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“SUMINISTRACIÓN DE MÁQUINA MINICARGADORA CON 
ACCESORIOS PARA LIMPEZA E MANTEMENTO”. (Expte. 2022004953) 

 
O Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
 
Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
 
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.9425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
 
O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local xacando no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte a lexislación 
orzamentaria. 
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):17XWYJXIVHNKEORT



Acta Páx.  12  Xunta de Goberno 11/03/2022 

 
De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudios de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal.  
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto a cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación á todos os plans.  
 
En data 02/02/2022 por rexistro WEB2022003829, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta 
a entrada no rexistro da Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do Concello 
de Caldas De Reis na que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha 
subvención por importe de 126.708,34 euros, con destino ao financiamento do investimento 
“SUBMINISTRACION DE MAQUINA MINICARGADORA CON ACCESORIOS PARA 
LIMPEZA E MANTEMENTO”, cun orzamento que importa 126.708,34 euros, quedando 
configurada a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  

Anualidade/s 
Orzamento- 

€ 

Subvención a 
cargo do POS - 

€ 

Achegas doutras 
administracións 

públicas -€ 

Fondos 
propios do 
Concello-€ 

2022 126.708,34 126.708,34 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 126.708,34 126.708,34 0,00 0,00 

 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023.  
 
Fundamentación xurídica: 
1.- Normativa examinada 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento 
aprobado por RD 887/2006, de 21 de xullo (RLXS) 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL) 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP) 

- Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público 
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):17XWYJXIVHNKEORT



 

Xunta de Goberno 11/03/2022  Acta Páx. 13  

 

- Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética 

- Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020 
relativo ao establecemento dun marco para facilitar as inversións sostibles polo que se 
modifica o Regulamento UE 2019/2088 

- Regulamento Delegado (UE) da comisión de 4 de xuño de 2021, polo que se completa o 
Regulamento (UE) 2020/852, no cal se establecen os criterios técnicos de selección para 
determinar as condicións nas que se considera que unha actividade económica contribúe de 
forma substancial á mitigación do cambio climático ou á adaptación ao mesmo 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRF) 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL) 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación 
 
II.- Consideracións xurídicas: 
Instrución do expediente: 

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023 relativa á instrución, procedemento e 
resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as actuacións 
necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. 
Asemade, establécese que unha vez realizado o estudio de cada solicitude recibida, e en 
función da información dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da subvención 
para someter á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico competente 
da Deputación segundo a natureza do investimento e da fiscalización do servizo de 
intervención.  

 
Petición e evacuación de informes:  

- Artigo 80 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 

- Artigos 213 e ss. Do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que 
lle corresponde realizar á Intervención. 

- Artigo 24 da LXS que establece que a función de instrución comprenden a petición de 
cantos informes se estimen necesarios para resolver ou que sexan exixidos polas normas 
que regulan a subvención.  
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- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2021, que indica que as propostas de concesións de 
subvencións someteranse á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico 
competente da Deputación, segundo a natureza do investimento, no seu caso, e de 
fiscalización do Servizo de Intervención. Se algunha solicitude non se axusta a estas Bases 
Reguladoras, e por esta razón é informada desfavorablemente polos facultativos técnicos 
de Cooperación ou polo Servizo de Intervención, o Concello poderá presentar unha nova 
solicitude. 

 
Resolución do expediente: 

- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente 
a través do órgano instrutor. 

- Artigo 25 LXS polo que o órgano competente resolverá o procedente e a resolución 
motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención. 

- Artigo 62 RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios. 

- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 

- Artigo 17 e seguintes da Ordenanza Xeral que regulan o procedemento de concesión. 

- Bases Reguladoras 1ª e 8ª do Plan Concellos 2022-2023 que definen o obxecto, tipoloxía e 
as finalidades subvencionables que poden acollerse a este plan. 

- Base Reguladora 5ª 7ª do Plan Concellos 2022-2023 que consignan o crédito orzamentario, 
a porcentaxe e o límite máximo por liña e exercicio, así como os criterios obxectivos de 
reparto. 

- Bases Reguladoras 10ª 1 12ª do Plan Concellos 2022-2023 que recollen o prazo, lugar e 
documentación necesaria das solicitudes de concesión de subvención. 

- Artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local que dispón que na medida do posible, as 
subvencións concedidas ás entidades locais non han de ser destinadas á financiación de 
proxectos específicos. A concesión de subvencións non deberá causar prexuízo á liberdade 
fundamental da política das entidades locais, no seu propio ámbito de competencia. 

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

- Tanto no momento de ser aprobadas as  Bases Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 
como no de concesión individual de cadansúa das peticións de subvención ao abeiro do 
mesmo, continúa pendente a tramitación da lexislación autonómica sobre a xestión integral 
do ciclo da auga. Unha vez que este texto legal se converta en dereito positivo, sucederá que 
lle sobrevirán distintos convenios ou instrumentos de colaboración, que distribuirán as 
competencias e as obrigas de financiamento entre Augas de Galicia e os distintos concellos 
que se interesen polo seu asinamento, amais da propia Deputación Provincial.  
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- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base 
Reguladora 7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo a Deputación para esta poida 
efectuar a retención do importe da achega que por tal concepto lle corresponde ao ente 
provincial da cantidade asignada ao Concello no POS 2022-2023. E de non ser isto factible 
por terse concedido todas as axudas e iniciados os procedementos de licitación correlativos, 
a retención farase a cargo do importe das baixas, importe que xa non se poderá reutilizar 
nin nos proxectos primitivos, nin en novos investimentos ou con cargo a futuros plans de 
cooperación.  
 

- O deber do concello de comunicar a adhesión ao convenio ou instrumento de colaboración 
haberase de realizar no prazo de 10 días naturais desde a súa formalización, e o seu 
incumprimento é causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases.  

 
Parte dispositiva: 
A teor de todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o vixente exercicio, e 
vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 25/02/2022, e da xefa do 
servizo de Cooperación de data 25/02/2022 que conclúen favorablemente a tramitación da 
subvención, e do informe da intervención provincial, de data 07/03/2022, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade: 
 

- Conceder ao Concello de Caldas de Reis, CIF: P3600500G a cantidade de 126.708,34 euros con 
destino ao financiamento do investimento “SUBMINISTRACION DE MAQUINA 
MINICARGADORA CON ACCESORIOS PARA LIMPEZA E MANTEMENTO” 
(exp:2022004953) cun orzamento que importa 126.708,34 euros, quedando configurada a súa 
petición segundo indica a seguinte táboa: 
 

Anualidade/s 
Orzamento- 

€ 
Subvención a 

cargo do POS - € 

Achegas doutras 
administracións 

públicas-€ 

Fondos propios 
do Concello -€ 

2022 126.708,34 126.708,34 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 126.708,34 126.708,34 0,00 0,00 

 

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 22/942.9425.762.45 do orzamento provincial na 
que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. 
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- De acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 o Concello deberá de comunicarlle 
á Deputación, no prazo de dez (10) días naturais a contar desde a súa  formalización, a adhesión 
ao convenio ou ao instrumento equivalente para a xestión integral da auga para poder iniciar a 
retención da totalidade da achega que por tal concepto lle corresponda á Deputación do Plan 
Concellos. O incumprimento desta obriga será causa de reintegro da subvención concedida con 
cargo a este plan.  

- A licitación, execución e xustificación do investimento realizarase conforme ao previsto nas bases 
reguladoras do Plan de Concellos 2022-203, aprobadas polo acordo plenario de 26 de novembro 
de 2021 e publicadas no BOPPO núm. 230 de 27/11/2021 (dispoñibles tamén 
http://sede.depo.gal) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. 

- Ao abeiro da Base Reguladora 21ª.2 do Plan Concellos 2022-23, o investimento incluído na 
anualidade 2022, deberá estar executado o 31 de decembro de 2023 e xustificado na súa totalidade 
o 31 de marzo de 2024, e o incluído na anualidade 2023, executado o 31 de decembro de 2024 e 
xustificado na súa totalidade o 31 de marzo de 2025. O incumprimento desta obriga dará lugar a 
revogación da subvención. 

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Caldas de Reis, a Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia.  

 
5.31421.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CAMPO 

LAMEIRO AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN 
CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO 
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS. (Expte. 2022010817) 

 
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto núm. 
9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 
2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos da provincia 
de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os datos expedidos 
polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 2020 (último vixente na 
data de aprobación das bases). 
 
As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a concesión, 
a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As axudas e 
subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na base Oitava: 
liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, pagamento de 
débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes derivados da prestación 
de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de proxectos técnicos, así como os 
contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos correntes derivados da realización de actos 
culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o 
funcionamento de bens e servizos municipais). 
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As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 
As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto da 
convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 
De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un dos 
tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos que 
forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, aos 
núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a cada 
concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 1, ata un 
máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % ao 
financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non empregadas das 
liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de crédito entre as liñas 2 
e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, asinada polo órgano competente, 
indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 3 á liña 1. Os traspasos entre liñas 
referidos poden producirse no momento de presentar as solicitudes de subvención, como 
consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha solicitude ou como consecuencia das 
modificacións dos acordos ou das resolucións de concesión cando supoñan, dentro da 
correspondente liña, unha subvención inferior. 
 
Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa Deputación, 
poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe definitivo será 
calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 
O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 
De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para conservación e 
funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a contratación laboral de 
persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, de 
interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que cumpran os requisitos esixidos. 
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Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas seguintes 
características: 
 

CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO 

Data de presentación:  28/02/2022 (rexistro WEB2022010169) 

Data de emenda da solicitude: 02/03/2022 (rexistro WEB2022011114) 
03/03/2022 (rexistro WEB2022011520) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

10 

3 peóns forestais, 2 peóns de 
albanel, 2 peóns de limpeza e 3 
albaneis en xornada de 35 h./sem. 
durante 6 meses 

84.682,85 € 309,12 € 84.373,73 € 

 
Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do Plan 
Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa tramitación.  
 
A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: Emprego) 
do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este gasto. 
 

CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 84.373,73 € 

 
Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición do 
beneficiario en base ao custo das contratacións e tendo en conta o número de traballadores, a 
duración das contratacións e o tipo de xornada a realizar (completa ou parcial). A axuda comprende 
o custo salarial e a cotización á seguridade social, da contratación das persoas desempregadas que 
reúnan os requisitos esixidos (calquera que sexa a categoría profesional), respectando o salario 
mínimo interprofesional por traballador (importe proporcional ás horas traballadas) que se atope 
en vigor en cada momento ou as retribucións que resulten aplicables en atención á categoría 
profesional da persoa traballadora, complementando o concello, no seu caso, a cantidade que sexa 
necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría profesional. 
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Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

- De conformidade co establecido na disposición adicional oitava da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), as axudas que se arbitren a favor dos concellos a 
través do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 rexeranse polas súas Bases 
reguladoras aprobadas en sesión plenaria do 26/11/2021, punto núm. 1.7538, e publicadas 
no BOPPO núm. 230 do 27/11/2021. 

- Con todo, para o non previsto nelas, resultan de aplicación supletoria a Lei 38/2003, de 17 
de novembro, xeral de subvencións (LXS), o seu regulamento de desenvolvemento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS), a Ordenanza xeral de 
subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra (OXSDEPO) e as restantes normas 
de dereito administrativo, e aplicaranse, no seu defecto, as normas de dereito privado.  

 
Segundo.- Consideracións xurídicas: 
I.- Instrución do expediente: 

- A Base Novena do Plan Concellos 2022-2023 dispón que o procedemento de concesión 
destas subvencións será o de concorrencia non competitiva; e, así mesmo, segundo o disposto 
na base Décimo Sexta, a instrución do procedemento de concesión correspóndelle ó Servizo 
de Cooperación, que realizará de oficio as actuacións que estime necesarias para a 
determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. 

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

- Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 
- Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 

motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 
- Artigos 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 

corresponde realizar á Intervención. 
- Artigo 16 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do 

control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da 
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade 
local. 

- Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a fiscalización da 
xestión económica, que sinala a competencia da Intervención para realizar esta función. 

- Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, 
a petición de cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas 
normas que regulan a subvención. 

- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que o 
órgano instrutor poderá solicitar todos os informes que considere convenientes ou necesarios 
para o correcto outorgamento das subvencións. 
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III.- Resolución do expediente 
- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente a 

través do órgano instrutor. 
- Artigo 25 da LXS polo que o órgano competente resolverá o procedemento e a resolución 

motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención  
- Artigo 62 do RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 

identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios 
- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 
- Base de execución 16ª.2ª do orzamento que sinala que o órgano competente para a 

autorización e disposición deste gasto é a Xunta de Goberno. 
- Bases de execución 25ª.2ª e 4ª do orzamento provincial que regulan o procedemento de 

concesión e a compensación de débedas de entidades locais. 
- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha 

vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 

- Bases Oitava e Décimo Segunda dentro da liña 3 do Plan Concellos 2022-2023 que sinalan a 
necesaria documentación para a válida concesión da subvención, os requisitos dos servizos 
para os que se van contratar aos traballadores, así como os gastos subvencionables, que 
comprenderán o custo salarial e a cotización á Seguridade Social de persoas desempregadas 
(calquera que sexa a categoría profesional) que reúnan os requisitos establecidos nas bases, 
respectando en todo caso o Salario Mínimo Interprofesional por traballador que se atope en 
vigor en cada momento (importe proporcional ás horas traballadas) ou as retribucións que 
resulten aplicables en atención á categoría profesional da persoa traballadora, para o cal os 
concellos deberán, no seu caso, complementar a cantidade que sexa necesaria ata acadar os 
salarios que correspondan por categoría profesional. 

- Bases Quinta e Sexta do Plan Concellos 2022-2023, que consignan o crédito orzamentario, a 
porcentaxe e o límite máximo por liña, así como os criterios obxectivos de reparto. 

 
Conclusións: 
Primeiro.- Esta solicitude foi presentada en prazo, e achégase a documentación precisa para a súa 
valoración.  
 
Segundo.- En canto ás funcións para as que se contratarán ós traballadores, de acordo coas 
memorias achegadas, consisten, en servizos de interese xeral e social. O importe da subvención 
solicitada non excede do importe máximo de financiamento do plan nin a porcentaxe máxima da 
liña 3 segundo o disposto na base Quinta (22,09 % da cantidade total asignada a cada concello, 
tendo en conta neste importe, no seu caso, as detraccións notificadas das débedas contraídas coa 
Deputación por parte das entidades solicitantes). 
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):17XWYJXIVHNKEORT



 

Xunta de Goberno 11/03/2022  Acta Páx. 21  

Terceiro.- As cantidades que resultan subvencionables calcúlanse en base ás solicitudes realizadas 
polos concellos, tendo en conta o límite mínimo do Salario Mínimo Interprofesional por traballador 
e tomando como referencia por defecto unha xornada completa de 37,5 horas semanais. No caso 
de que as contratacións de desempregados se efectúen por un importe inferior de horas das 
estipuladas para un contrato a xornada completa, o importe subvencionable mínimo reducirase 
proporcionalmente en función das horas traballadas. En consecuencia, son os interesados os que 
sinalan o importe a subvencionar na súa solicitude, que poderá exceder o SMI en razón das obrigas 
legais ou por convenio existentes. Os beneficiarios asumen o compromiso de afrontar a cantidade 
complementaria non subvencionada. 
 
Cuarto.- Unha vez concedida a subvención, os concellos poderán solicitar o pago anticipado 
segundo o establecido na base Vixésimo Primeira e, especificamente o seu apartado 21.3.3. 
Asemade, deberanse xustificar as axudas concedidas de conformidade ó establecido na base 
Vixésimo Primeira e tendo en conta o disposto na base Décimo Oitava en relación ás obrigas do 
beneficiario, especialmente en canto á publicidade. 
 
Quinto.- De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación 
do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola modalidade de obra ou servizo 
determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha 
duración máxima de 6 meses. As contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 
preceptuado na normativa laboral aplicable, que limitará en todo caso a aplicación do réxime de 
posibles substitucións ou modificacións da resolución ou acordo de concesión da subvención 
previsto nas Bases reguladoras. 
 
Por todo o exposto e a vista dos antecedentes, fundamentos de dereitos aplicables e a súa 
motivación razoada, e a concorrencia dos requisitos necesarios, a xefa do Servizo de Cooperación 
INFORMA FAVORABLEMENTE o expediente de subvención relacionado no anexo no marco 
do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 - LIÑA 3: EMPREGO 
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS e 
a concesión da subvención solicitada segundo os importes e o obxecto que figuran en dito anexo, 
con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03. 
 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Campo 
Lameiro 

(P3600700C) 
10 

3 peóns forestais, 2 peóns de albanel, 2 peóns de limpeza 
e 3 albaneis en xornada de 35 h./sem. durante 6 meses 

84.373,73 € 
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: F7UM4HMR18G6M1QC) e do informe de Intervención (CSV: 
VIKF2HAY6L4IV3EK), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Campo Lameiro (CIF P3600700C) segundo 
a táboa anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de 
bens e servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Campo 
Lameiro 

(P3600700C) 
10 

3 peóns forestais, 2 peóns de albanel, 2 peóns de 
limpeza e 3 albaneis en xornada de 35 h./sem. 
durante 6 meses 

84.373,73 € 

 
Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 

prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 

b) De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a 
transformación do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola 
modalidade de obra ou servizo determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e 
antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha duración máxima de 6 meses. 
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c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

d) Igualmente, sempre e cando a normativa laboral de aplicación o permita, de 
conformidade coa base Décimo Sétima para o caso das subvencións outorgadas no 
marco da Liña 3 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, admitirase a 
modificación da resolución de concesión naqueles casos en que se xustifique 
adecuadamente en base a novas necesidades ou á conveniencia de reformular a duración 
ou as categorías profesionais solicitadas, se ben as modificacións non deberán supoñer 
prexuízos a terceiros e deberán solicitarse antes do 1 de novembro de 2022,. A 
modificación non poderá supoñer unha variación económica á alza con respecto á 
cantidade inicialmente concedida. En caso de supoñer unha subvención inferior poderá 
destinarse a contía sobrante á liña 1.  
 

e) O pagamento anticipado da subvención concedida poderase facer efectivo da seguinte 
forma: 

- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 
acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 

- O 50% restante ó finalizar a metade do prazo de duración do contrato, previa 
achega de documento acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada 
pública competente sobre a continuidade da actividade, no que se fagan constar 
o número de contratos, a súa categoría profesional, a identificación das persoas 
traballadoras e as datas de inicio e fin do contrato. 

 
f) En canto a xustificación, no prazo máximo de dous meses a partir do día seguinte ó da 

finalización da actividade realizada, cómpre presentar na Sede electrónica da institución 
provincial os seguintes documentos: 

- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida 
polas persoas traballadoras contratadas. 
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- Certificación do informe relativo ao fin do servizo e do cumprimento dos 
requisitos e criterios sinalados nestas bases. 
 

- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os 
gastos se realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a 
disposición da Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. 
Nesta certificación deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de 
salario e cotización empresarial á Seguridade Social e as cantidades deducidas na 
liquidación de cotas a ese mesmo organismo (modelo TC1) en concepto de 
incapacidade temporal das persoas traballadoras contratadas con cargo a esta 
subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto total elixible 
realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro á 
institución provincial. 
 

- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra 
do obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web 
do concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da 
Deputación. En todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se 
trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste 
plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas 
as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan 
estas internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de 
protección individual ou roupa de traballo uniformada deberase incluír o 
logotipo da Deputación, xa sexa mediante un bordado, impresión dixital ou 
serigrafía, que irá colocado na parte superior da uniformidade e sempre ben 
visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo cubrirá a anchura da 
parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as instrucións que 
con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións 
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das 
subvencións concedidas con cargo a estas bases. 
 

- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 

 
g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 

subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 
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h) En todo caso, as contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 
preceptuado na normativa laboral aplicable. 

 
2. Darlle traslado do presente acordo ó Concello, ó Servizo de Intervención Provincial e ó 

Servizo de Cooperación. 
 

6.31422.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CERDEDO-
COTOBADE NO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1-
INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “LIÑA MEDIA TENSIÓN AÉREA PARA 
ALIMENTACIÓN DO BALNEARIO DO SAN XUSTO” 
(Expte.2022000897) 

 
O Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
 
Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
 
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.9425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
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O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local xacando no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte a lexislación 
orzamentaria. 
 
De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudios de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal.  
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto a cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación á todos os plans.  
 
En data 09/02/2022 o Servizo de Cooperación realiza un requirimento técnico, polo que, en data 
17/02/2022 por rexistro WEB2022007095 dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a 
entrada no rexistro da Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, a subsanación das 
deficiencias do proxecto requiridas e unha nova petición do concello de Cerdedo-Cotobade na que 
solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 
107.963,71 euros, con destino ao financiamento “Liña media tensión aérea para alimentación do 
balneario do San Xusto”, cun orzamento polo mesmo importe. Quedando configurada a súa 
petición tal é como reflicte a seguinte táboa: 
 

ANUALIDADE ORZAMENTO SUBVENCIÓN 
ACHEGAS 
DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 

FONDOS 
PROPIOS 

2022 107.963,71 107.963,71 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 107.963,71 107.963,71 0,00 0,00 

 
En datas posteriores o Concello emenda a documentación presentada inicialmente. 
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Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida.  
 
Fundamentación xurídica: 
1.- Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento 
aprobado por RD 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL). 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 

- Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público. 

- Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética. 

- Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020 
relativo ao establecemento dun marco para facilitar as inversións sostibles polo que se 
modifica o Regulamento UE 2019/2088. 

- Regulamento Delegado (UE) da comisión de 4 de xuño de 2021, polo que se completa o 
Regulamento (UE) 2020/852, no cal se establecen os criterios técnicos de selección para 
determinar as condicións nas que se considera que unha actividade económica contribúe de 
forma substancial á mitigación do cambio climático ou á adaptación ao mesmo. 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRF). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL). 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación. 
 
II.- consideracións xurídicas: 
Instrución do expediente: 

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023 relativa á instrución, procedemento e 
resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as actuacións 
necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. 
Asemade, establécese que unha vez realizado o estudio de cada solicitude recibida, e en 
función da información dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da subvención 
para someter á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico competente 
da Deputación segundo a natureza do investimento e da fiscalización do servizo de 
intervención.  
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Petición e evacuación de informes:  

- Artigo 80 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 

- Artigos 213 e ss. Do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que 
lle corresponde realizar á Intervención. 

- Artigo 24 da LXS que establece que a función de instrución comprenden a petición de 
cantos informes se estimen necesarios para resolver ou que sexan exixidos polas normas 
que regulan a subvención.  

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2021, que indica que as propostas de concesións de 
subvencións someteranse á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico 
competente da Deputación, segundo a natureza do investimento, no seu caso, e de 
fiscalización do Servizo de Intervención. Se algunha solicitude non se axusta a estas Bases 
Reguladoras, e por esta razón é informada desfavorablemente polos facultativos técnicos 
de Cooperación ou polo Servizo de Intervención, o Concello poderá presentar unha nova 
solicitude. 

 
Resolución do expediente: 

- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente 
a través do órgano instrutor. 

- Artigo 25 LXS polo que o órgano competente resolverá o procedente e a resolución 
motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención. 

- Artigo 62 RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios. 

- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 

- Artigo 17 e seguintes da Ordenanza Xeral que regulan o procedemento de concesión. 

- Bases Reguladoras 1ª e 8ª do Plan Concellos 2022-2023 que definen o obxecto, tipoloxía e 
as finalidades subvencionables que poden acollerse a este plan. 

- Base Reguladora 5ª 7ª do Plan Concellos 2022-2023 que consignan o crédito orzamentario, 
a porcentaxe e o límite máximo por liña e exercicio, así como os criterios obxectivos de 
reparto. 

- Bases Reguladoras 10ª 1 12ª do Plan Concellos 2022-2023 que recollen o prazo, lugar e 
documentación necesaria das solicitudes de concesión de subvención. 

- Artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local que dispón que na medida do posible, as 
subvencións concedidas ás entidades locais non han de ser destinadas á financiación de 
proxectos específicos. A concesión de subvencións non deberá causar prexuízo á liberdade 
fundamental da política das entidades locais, no seu propio ámbito de competencia. 
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Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

- Tanto no momento de ser aprobadas as  Bases Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 
como no de concesión individual de cadansúa das peticións de subvención ao abeiro do 
mesmo, continúa pendente a tramitación da lexislación autonómica sobre a xestión integral 
do ciclo da auga. Unha vez que este texto legal se converta en dereito positivo, sucederá que 
lle sobrevirán distintos convenios ou instrumentos de colaboración, que distribuirán as 
competencias e as obrigas de financiamento entre Augas de Galicia e os distintos concellos 
que se interesen polo seu asinamento, amais da propia Deputación Provincial.  

- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base 
Reguladora 7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo a Deputación para esta poida 
efectuar a retención do importe da achega que por tal concepto lle corresponde ao ente 
provincial da cantidade asignada ao Concello no POS 2022-2023. E de non ser isto factible 
por terse concedido todas as axudas e iniciados os procedementos de licitación correlativos, 
a retención farase a cargo do importe das baixas, importe que xa non se poderá re-utilizar 
nin nos proxectos primitivos, nin en novos investimentos ou con cargo a futuros plans de 
cooperación.  

- O deber do concello de comunicar a adhesión ao convenio ou instrumento de colaboración 
haberase de realizar no prazo de 10 días naturais desde a súa formalización, e o seu 
incumprimento é causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases.  

 
Parte dispositiva: 
A teor de todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o vixente exercicio, e 
vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 21/02/2022, e da xefa do 
servizo de Cooperación de data 01/03/2022 que conclúen favorablemente a tramitación da 
subvención, e do informe da intervención provincial, de data 07/03/2022, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade: 

- Conceder ao Concello de Cerdedo-Cotobade, CIF: P3600048G a cantidade de 107.963,71 euros con 
destino ao financiamento do investimento “Liña media tensión aérea para alimentación do balneario do 
San Xusto” (expediente: 2022000897) cun orzamento polo mesmo importe. Quedando 
configurada a súa petición segundo indica a seguinte táboa: 

 

Anualidade Orzamento Subvención  
Achegas doutras 
administracións  

Fondos propios 

2022 107.963,71 107.963,71 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 107.963,71 107.963,71 0,00 0,00 
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- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 22/942.9425.762.45 do orzamento provincial na 
que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. 

- Convén lembrar que o Concello deberá posuír tódalas autorizacións sectoriais necesarias así como 
as licenzas e permisos preceptivos para a execución do investimento ao abeiro do establecido nas 
bases reguladoras do presente plan. 

- De acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 o Concello deberá de comunicarlle 
á Deputación, no prazo de dez (10) días naturais a contar desde a súa  formalización, a adhesión 
ao convenio ou ao instrumento equivalente para a xestión integral da auga para poder iniciar a 
retención da totalidade da achega que por tal concepto lle corresponda á Deputación do Plan 
Concellos. O incumprimento desta obriga será causa de reintegro da subvención concedida con 
cargo a este plan.  

- A licitación, execución e xustificación do investimento realizarase conforme ao previsto nas bases 
reguladoras do Plan de Concellos 2022-203, aprobadas polo acordo plenario de 26 de novembro 
de 2021 e publicadas no BOPPO núm. 230 de 27/11/2021 (dispoñibles tamén 
http://sede.depo.gal) e a demais lexislación vixente en materia de contratación e subvencións. 

- Ao abeiro da Base Reguladora 21ª.2 do Plan Concellos 2022-23, o investimento incluído na 
anualidade 2022, deberá estar executado o 31 de decembro de 2023 e xustificado na súa totalidade 
o 31 de marzo de 2024, e o incluído na anualidade 2023, executado o 31 de decembro de 2024 e 
xustificado na súa totalidade o 31 de marzo de 2025. O incumprimento desta obriga dará lugar a 
revogación da subvención. 

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Cerdedo-Cotobade, a Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia.  

 
7.31423.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN, POR REINVESTIMENTO DE BAIXA, 

AO CONCELLO DE A ESTRADA CO OBXECTO DO 
FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO “SUBMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO”, NO MARCO DO PLAN 
CONCELLOS 2020. (Expte. 2022005693) 

 
En data 12/06/2020 concedeuse mediante acordo de Xunta de Goberno 10.29012, subvención ó 
Concello de A ESTRADA por importe de 799.549,43 euros, con destino ó financiamento do 
investimento “Pavimentación vías rurais concello de A Estrada – Plan concellos 2020” (Exp.: 
2020020319), incluído na liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, cun orzamento 
polo mesmo importe. 
 
En data 25/02/2022, mediante acordo da Xunta de Goberno provincial número 33.31366, 
autorízase a deixar en dispoñible a baixa teórica de adxudicación, por importe de 230.670,01  euros, 
previamente comprometido no financiamento da obra “Pavimentación vías rurais concello de A 
Estrada – Plan concellos 2020” (Exp.: 2020020319), como trámite previo ao reinvestimento da 
baixa teórica solicitada polo Concello. 
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En data 10/12/2020 concedeuse mediante acordo de Xunta de Goberno 9.29700, subvención ó 
Concello de A ESTRADA por importe de 68.247,45 euros, con destino ó financiamento do 
investimento “Construción de aparcadoiros na Baiuca” (Exp.: 2020029555), incluído na liña 1 do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, cun orzamento polo mesmo importe. 
 
En data 25/02/2022, mediante acordo da Xunta de Goberno provincial número 32.31365, 
autorízase a deixar en dispoñible a baixa teórica de adxudicación, por importe de 14.331,97  euros, 
previamente comprometido no financiamento da obra “Construción de aparcadoiros na Baiuca” (Exp.: 
2020029555), como trámite previo ao reinvestimento da baixa teórica solicitada polo Concello. 
 
En data 23/10/2020 concedeuse mediante acordo de Xunta de Goberno 4.29445, subvención ó 
Concello de A Estrada por importe de 82.843,00 euros, con destino ó financiamento do investimento 
“Rutas de sendeirismo polo termo municipal da Estrada” (Exp.: 2020029723), incluído na liña 1 do 
Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, cun orzamento polo mesmo importe. 
 
En data 25/02/2022, mediante acordo da Xunta de Goberno provincial número 34.31367, 
autorízase a deixar en dispoñible a baixa teórica de adxudicación, por importe de 24.985,45  euros, 
previamente comprometido no financiamento da obra “Rutas de sendeirismo polo termo municipal 
da Estrada” (Exp.: 2020029723), como trámite previo ao reinvestimento da baixa teórica solicitada 
polo Concello. 
 
En data 03/02/ 2022, o Concello de A Estrada solicita formalmente mediante rexistro 
WEB2022004076, o emprego das baixas teóricas constatadas coa adxudicación dos contratos 
indicados e que importan un total de  269.987,43 euros no financiamento da nova actuación 
“SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (REINVERSIÓN BAIXA 
TEÓRICA)” (exp: 2022005693) cuxo orzamento ascende a 260.139,11 euros. 
 
En datas posteriores o concello enmenda a documentación presentada inicialmente. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras 
do Plan Concellos 2020 e achega a documentación requirida. 
 
Fundamentación xurídica: 
Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento aprobado 
por R.D. 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 
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- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei 
reguladora das Facendas locais (TRLRFL). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais (ROFRJEL). 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do PLAN CONCELLOS 2020 (POS/20). 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación. 
 
Consideracións xurídicas: 
Instrución do expediente: 

- Base reguladora 16ª do PLAN CONCELLOS 2020 (POS/20) relativa á instrución, 
procedemento e resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as 
actuacións necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos 
expedientes. Asemade, establécese que unha vez realizado o estudio de cada solicitude 
recibida, e en función da información dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da 
subvención para someter á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico 
competente da Deputación segundo a natureza do investimento e da fiscalización do servizo 
de intervención. 

 
Petición e evacuación de informes: 

- Artigo 80 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 

 
Procedencia da autorización de reinvestimento de baixas 

- Base 19ª das reguladoras do PLAN CONCELLOS 2020 (POS/2020), que dispón que os 
Concellos poden solicitar o reinvestimento das baixas producidas coa adxudicación do 
contrato sen esperar a certificación final e xustificación do investimento. Para isto, o órgano 
de contratación deberá comprometerse a financiar, con fondos propios, os incrementos de 
custe derivados da posible tramitación dun modificado ou dun exceso de medición. 
 
Unha baixa pódese aplicar no financiamento dun novo investimento, sempre e cando, o 
importe individual ou acumulado da baixa ou do proxecto sexa igual ou superior a seis mil 
(6.000,00) euros. 
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De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da lei 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente exercicio, e 
vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 22/02/2022,  e da xefa 
do servizo de Cooperación de data 01/03/2022 que conclúen favorablemente a tramitación da 
subvención, e do informe da intervención provincial, de data 04/03/2022, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade: 
 

─ Conceder ao Concello de A Estrada, CIF.:P3601700B, a cantidade de 260.139,11 euros, con 
destino ao financiamento do investimento “Subministro e instalación de mobiliarios urbano” 
(Expte.:2022005693), cun orzamento polo mesmo importe.  

─ Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2022/942.9425.762.45.2020 do vixente 
orzamento provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. 

─ A licitación, execución e xustificación do investimento realizarase conforme ao previsto 
nas bases reguladoras do Plan Concellos 2020, aprobadas polo acordo plenario 
29/11/2019 e publicadas no BOPPO núm.01 de 02/01/2020 (dispoñibles tamén na sede 
electrónica https://sede.depo.gal) e a demais lexislación vixente en materia de 
contratación e subvencións. Xunto coa documentación xustificativa, o concello deberá 
acreditar, a dación de conta ao Pleno da axuda outorgada pola Deputación. 
 

─ Asemade, conforme o acordo núm.7.7705 do Pleno Provincial que aproba a prórroga do 
Plan Concellos 2020, o investimento deberá estar executado na súa totalidade en data 
31/07/2022 e xustificado, na súa totalidade, a 31/08/2022. O incumprimento desta obriga 
dará lugar a revogación da subvención. 
 

─ Darlle traslado da presente resolución ao Concello de A Estrada, a Intervención, ao Servizo 
de Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 

 
8.31424.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE MEAÑO NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS, 
CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA E ACONDICIONAMENTO 
DE PAVILLÓN DE DEPORTES DE MEAÑO” (ACHEGA MUNICIPAL 
AO REACPON) (Expte. 2022007105) 

 
O Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
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Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
 
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
 
O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local xacando no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte a lexislación 
orzamentaria. 
 
De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudios de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal. 
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto a cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación á todos os plans.  
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En data 11/02/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de Meaño na que solicita 
con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 90.080,14 
euros, con destino ao financiamento da achega municipal ao programa REACPON para a 
execución da actuación denominada “Mellora eficiencia enerxética e acondicionamento de pavillón de deportes 
de Meaño”, subscrito coa Deputación de Pontevedra, cun orzamento por importe de 450.400,72 
euros, quedando configurada a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  
 

ANUALIDADE ORZAMENTO SUBVENCIÓN 
ACHEGAS 
DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 

FONDOS 
PROPIOS 

2022 450.400,72 90.080,14 360.320,58   0,00 

2023   0,00   0,00   0,00   0,00 

TOTAL 450.400,72 90.080,14 360.320,58   0,00 

 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida, precisando que a 
execución e a xustificación deste investimento suxeitarase as normas do plan que se co-financia coa 
achega a cargo do Plan Concellos 2022-2023, sendo aquel plan o “Plan de Infraestruturas e 
dotacións singulares para a recuperación Post-Covid-19, Programa REACPON (Reacciona 
Pontevedra Provincia)”. 
 
Fundamentación xurídica: 
Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento 
aprobado por RD 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL). 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 

- Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público. 

- Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética. 

- Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020 
relativo ao establecemento dun marco para facilitar as inversións sostibles polo que se 
modifica o Regulamento UE 2019/2088. 

- Regulamento Delegado (UE) da comisión de 4 de xuño de 2021, polo que se completa o 
Regulamento (UE) 2020/852, no cal se establecen os criterios técnicos de selección para 
determinar as condicións nas que se considera que unha actividade económica contribúe de 
forma substancial á mitigación do cambio climático ou á adaptación ao mesmo. 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRF). 
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- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desenrola o capítulo primeiro do título 
sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de 
orzamentos. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL). 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación. 
 
Consideracións xurídicas: 
Instrución do expediente: 

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023 relativa á instrución, procedemento e 
resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as actuacións 
necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. 
Asemade, establécese que unha vez realizado o estudio de cada solicitude recibida, e en 
función da información dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da subvención 
para someter á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico competente 
da Deputación segundo a natureza do investimento e da fiscalización do servizo de 
intervención.  

 
Petición e evacuación de informes: 

- Artigo 80 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 

- Artigos 213 e ss. Do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que 
lle corresponde realizar á Intervención. 

- Artigo 24 da LXS que establece que a función de instrución comprenden a petición de 
cantos informes se estimen necesarios para resolver ou que sexan exixidos polas normas 
que regulan a subvención.  

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023, que indica que as propostas de 
concesións de subvencións someteranse á aprobación do órgano competente, previo 
informe do técnico competente da Deputación, segundo a natureza do investimento, no seu 
caso, e de fiscalización do Servizo de Intervención. Se algunha solicitude non se axusta a 
estas Bases Reguladoras, e por esta razón é informada desfavorablemente polos facultativos 
técnicos de Cooperación ou polo Servizo de Intervención, o Concello poderá presentar 
unha nova solicitude. 
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Resolución do expediente: 
 

- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente 
a través do órgano instrutor. 

- Artigo 25 LXS polo que o órgano competente resolverá o procedente e a resolución 
motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención. 

- Artigo 62 RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios. 

- Artigo 40 do TRLRFL no que se establece que as subvencións de toda índole que obteñan 
as Entidades Locais con destino as súas obras e servizos non poderán ser aplicadas a 
atencións distintos de aquelas para as que foron outorgadas, salvo que, no seu caso, os 
sobrantes non reintegrables cuxa utilización non estivese prevista na concesión. 

- Artigo 181 do TRLRFL que sinala que poderán xerar crédito nos estados de gastos dos 
orzamentos, na forma que regulamentariamente se estableza, os ingresos de natureza non 
tributaria derivados das seguintes operacións; a) aportacións ou compromisos firmes de 
aportación de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente coa entidade local ou 
con algún dos seus organismos autónomos, gastos que pola súa natureza están 
comprendidos nos seus fins ou obxectivos. 

- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 

- Artigo 17 e seguintes da Ordenanza Xeral que regulan o procedemento de concesión. 

- Artigo 30 do RD 500/1990, en atención ao cal os créditos consignados no Orzamento de 
gastos, así como os procedentes das modificacións orzamentarias, con carácter xeral, en 
calquera das tres situacións seguintes: a) créditos dispoñibles; b) créditos retidos pendentes 
de utilización; c) créditos non dispoñibles. 

- Bases Reguladoras 1ª e 8ª do Plan Concellos 2022-2023 que definen o obxecto, tipoloxía e 
as finalidades subvencionables que poden acollerse a este plan. 

- Base Reguladora 5ª 7ª do Plan Concellos 2022-2023 que consignan o crédito orzamentario, 
a porcentaxe e o límite máximo por liña e exercicio, así como os criterios obxectivos de 
reparto. 

- Bases Reguladoras 10ª 1 12ª do Plan Concellos 2022-2023 que recollen o prazo, lugar e 
documentación necesaria das solicitudes de concesión de subvención. 

- Artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local que dispón que na medida do posible, as 
subvencións concedidas ás entidades locais non han de ser destinadas á financiación de 
proxectos específicos. A concesión de subvencións non deberá causar prexuízo á liberdade 
fundamental da política das entidades locais, no seu propio ámbito de competencia. 

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

- Tanto no momento de ser aprobadas as  Bases Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 
como no de concesión individual de cadansúa das peticións de subvención ao abeiro do 
mesmo, continúa pendente a tramitación da lexislación autonómica sobre a xestión integral 
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do ciclo da auga. Unha vez que este texto legal se converta en dereito positivo, sucederá que 
lle sobrevirán distintos convenios ou instrumentos de colaboración, que distribuirán as 
competencias e as obrigas de financiamento entre Augas de Galicia e os distintos concellos 
que se interesen polo seu asinamento, amais da propia Deputación Provincial.  
 

- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base 
Reguladora 7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo a Deputación para esta poida 
efectuar a retención do importe da achega que por tal concepto lle corresponde ao ente 
provincial da cantidade asignada ao Concello no PLAN CONCELLOS 2022-2023. E de 
non ser isto factible por terse concedido todas as axudas e iniciados os procedementos de 
licitación correlativos, a retención farase a cargo do importe das baixas, importe que xa non 
se poderá re-utilizar nin nos proxectos primitivos, nin en novos investimentos ou con cargo 
a futuros plans de cooperación.  
 

- O deber do concello de comunicar a adhesión ao convenio ou instrumento de colaboración 
haberase de realizar no prazo de 10 días naturais desde a súa formalización, e o seu 
incumprimento é causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases.  

 
De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente 
exercicio, e vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 23/02/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 23/02/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 08/03/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 

- Conceder ao Concello de Meaño CIF P3602700A a cantidade de 90.080,14 euros, con destino ao 
financiamento da achega municipal ao investimento “Mellora eficiencia enerxética e acondicionamento 
de pavillón de deportes de Meaño”, do Programa REACPON, (expediente: 2021007105) cun 
orzamento polo importe de 450.400,72 euros distribuída segundo a seguinte táboa:  
 

ANUALIDADE ORZAMENTO SUBVENCIÓN 
ACHEGAS 
DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 

FONDOS 
PROPIOS 

2022 450.400,72 90.080,14 360.320,58   0,00 

2023   0,00   0,00   0,00   0,00 

TOTAL 450.400,72 90.080,14 360.320,58   0,00 
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- Convén lembrar que o Concello deberá posuír tódalas autorizacións sectoriais necesarias así 
como as licenzas e permisos preceptivos para a execución do investimento ao abeiro do 
establecido nas bases reguladoras do presente plan. 
 

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2022/942.9425.762.45 do vixente 
orzamento provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. Unha vez 
concedida a subvención, xerarase crédito na aplicación orzamentaria correspondente do 
Programa REACPON e realizaranse as oportunas operacións en formalización. 
 

- Convén lembrar que a execución e xustificación deste investimento rexerase polas normas 
do plan que se co-financia, “Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia) 
aprobado por acordo plenario núm. 7.7624 de 28/05/2021 (BOPPO nº 102 do 
01/06/2021) sen que en ningún caso poida exceder dos prazos que se recollen na Base 
Reguladora 21ª.2 do Plan Concellos 2022-23. O incumprimento desta obriga dará lugar a 
revogación da subvención. 
 

- Ase mesmo, e de ser o caso, de acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 
o Concello de Meaño deberá comunicarlle á Deputación, no prazo de dez (10) días naturais a 
contar desde da súa formalización, a adhesión ao convenio ou ao instrumento equivalente 
para a xestión integral da auga, para poder iniciar así a retención da totalidade da achega que 
por tal concepto lle corresponda á Deputación do Plan Concellos. O incumprimento desta 
obriga será causa de reintegro da subvención concedida con cargo a este plan. 
 

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Meaño, á Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia 

 
 

9.31425.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE SALVATERRA 
DE MIÑO NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – 
INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “(ACHEGA MUNICIPAL Ó REACPON) 
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VIANA”. (Expte.2022009928) 

 
O Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
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Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
 
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.00,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
 
O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local xacando no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte a lexislación 
orzamentaria. 
 
De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudios de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal.  
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto a cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación á todos os plans.  
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En data 24/02/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de Salvaterra de Miño na 
que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 
88.867,68 euros, con destino ao financiamento da achega municipal ó programa REACPON para 
a execución da actuación denominada “Humanización da Rúa Marqués de Viana”, subscrito coa 
Deputación de Pontevedra, cun orzamento por importe de 586.867,68 euros, quedando configurada 
a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  
 

ANUALIDADE ORZAMENTO € SUBVENCIÓN € 
ACHEGAS DOUTRAS 
ADMINISTRACIÓNS € 

FONDOS 
PROPIOS € 

2022 586.867,68 88.867,68 498.000,00   0,00 

2023   0,00   0,00   0,00   0,00 

TOTAL 586.867,68 88.867,68 498.000,00   0,00 

 
Consta no expediente documento relativo a titularidade dos bens sobre os que se vai actuar; o 
concello achega informe do técnico municipal sobre a normativa sectorial, indicando que é preciso 
contar con autorización sectorial do Ministerio de Fomento (ADIF) e da Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade (Dirección Xeral de Patrimonio); aportando a preceptiva autorización da 
Dirección Xeral de Patrimonio e a solicitude de autorización a ADIF. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida; precisando que a 
execución e a xustificación deste investimento suxeitarase as normas do plan que se co-financia coa 
achega a cargo do POS 2022-2023, sendo aquel plan o “Plan de Infraestruturas e dotacións singulares para 
a recuperación Post-Covid-19, Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia)”. 
 

Fundamentación xurídica: 
 
1.- Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento aprobado 
por RD 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL). 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 
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- Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público. 

- Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética. 

- Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020 
relativo ao establecemento dun marco para facilitar as inversións sostibles polo que se modifica 
o Regulamento UE 2019/2088. 

- Regulamento Delegado (UE) da comisión de 4 de xuño de 2021, polo que se completa o 
Regulamento (UE) 2020/852, no cal se establecen os criterios técnicos de selección para 
determinar as condicións nas que se considera que unha actividade económica contribúe de 
forma substancial á mitigación do cambio climático ou á adaptación ao mesmo. 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
reguladora das Facendas Locais (TRLRF). 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desenrola o capítulo primeiro do título 
sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de 
orzamentos. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL). 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación. 
 
II.- Consideracións xurídicas: 
 
Instrución do expediente: 

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023 relativa á instrución, procedemento e 
resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as actuacións necesarias 
para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. Asemade, establécese 
que unha vez realizado o estudio de cada solicitude recibida, e en función da información 
dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación 
do órgano competente, previo informe do técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do investimento e da fiscalización do servizo de intervención.  

 
Petición e evacuación de informes:  
 

- Artigo 80 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 
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- Artigos 213 e ss. Do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 
corresponde realizar á Intervención. 
 

- Artigo 24 da LXS que establece que a función de instrución comprenden a petición de cantos 
informes se estimen necesarios para resolver ou que sexan exixidos polas normas que regulan 
a subvención.  

 

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023, que indica que as propostas de concesións 
de subvencións someteranse á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico 
competente da Deputación, segundo a natureza do investimento, no seu caso, e de fiscalización 
do Servizo de Intervención. Se algunha solicitude non se axusta a estas Bases Reguladoras, e 
por esta razón é informada desfavorablemente polos facultativos técnicos de Cooperación ou 
polo Servizo de Intervención, o Concello poderá presentar unha nova solicitude. 

 
Resolución do expediente: 
 

- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente a 
través do órgano instrutor. 
 

- Artigo 25 LXS polo que o órgano competente resolverá o procedente e a resolución motivarase 
de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención. 
 

- Artigo 62 RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios. 
 

- Artigo 40 do TRLRFL no que se establece que as subvencións de toda índole que obteñan as 
Entidades Locais con destino as súas obras e servizos non poderán ser aplicadas a atencións 
distintos de aquelas para as que foron outorgadas, salvo que, no seu caso, os sobrantes non 
reintegrables cuxa utilización non estivese prevista na concesión. 
 

- Artigo 181 do TRLRFL que sinala que poderán xerar crédito nos estados de gastos dos 
orzamentos, na forma que regulamentariamente se estableza, os ingresos de natureza non 
tributaria derivados das seguintes operacións; a) aportacións ou compromisos firmes de 
aportación de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente coa entidade local ou con 
algún dos seus organismos autónomos, gastos que pola súa natureza están comprendidos nos 
seus fins ou obxectivos. 
 

- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 
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- Artigo 17 e seguintes da Ordenanza Xeral que regulan o procedemento de concesión. 

- Artigo 30 do RD 500/1990, en atención ao cal os créditos consignados no Orzamento de 
gastos, así como os procedentes das modificacións orzamentarias, con carácter xeral, en 
calquera das tres situacións seguintes: a) créditos dispoñibles; b) créditos retidos pendentes de 
utilización; c) créditos non dispoñibles. 

- Bases Reguladoras 1ª e 8ª do Plan Concellos 2022-2023 que definen o obxecto, tipoloxía e as 
finalidades subvencionables que poden acollerse a este plan. 

- Base Reguladora 5ª 7ª do Plan Concellos 2022-2023 que consignan o crédito orzamentario, a 
porcentaxe e o límite máximo por liña e exercicio, así como os criterios obxectivos de reparto. 

- Bases Reguladoras 10ª 1 12ª do Plan Concellos 2022-2023 que recollen o prazo, lugar e 
documentación necesaria das solicitudes de concesión de subvención. 

- Artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local que dispón que na medida do posible, as 
subvencións concedidas ás entidades locais non han de ser destinadas á financiación de 
proxectos específicos. A concesión de subvencións non deberá causar prexuízo á liberdade 
fundamental da política das entidades locais, no seu propio ámbito de competencia. 

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 
 

- Tanto no momento de ser aprobadas as  Bases Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 como 
no de concesión individual de cadansúa das peticións de subvención ao abeiro do mesmo, 
continúa pendente a tramitación da lexislación autonómica sobre a xestión integral do ciclo da 
auga. Unha vez que este texto legal se converta en dereito positivo, sucederá que lle sobrevirán 
distintos convenios ou instrumentos de colaboración, que distribuirán as competencias e as 
obrigas de financiamento entre Augas de Galicia e os distintos concellos que se interesen polo 
seu asinamento, amais da propia Deputación Provincial.  

- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base 
Reguladora 7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo a Deputación para esta poida 
efectuar a retención do importe da achega que por tal concepto lle corresponde ao ente 
provincial da cantidade asignada ao Concello no POS 2022-2023. E de non ser isto factible por 
terse concedido todas as axudas e iniciados os procedementos de licitación correlativos, a 
retención farase a cargo do importe das baixas, importe que xa non se poderá reutilizar nin nos 
proxectos primitivos, nin en novos investimentos ou con cargo a futuros plans de cooperación.  

- O deber do concello de comunicar a adhesión ao convenio ou instrumento de colaboración 
haberase de realizar no prazo de 10 días naturais desde a súa formalización, e o seu 
incumprimento é causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases.  

 
De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente 
exercicio, e vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 25/02/2022, 
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e da xefa do servizo de Cooperación, de data 25/02/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 04/03/2022 , a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Salvaterra de Miño CIF P3605000C a cantidade de 88.867,68 euros, con 

destino ao financiamento do investimento “(Achega municipal ó REACPON) Humanización da Rúa 
Marqués de Viana” (Expediente:2022009928) cun orzamento polo importe de 586.867,68 euros, 
distribuída segundo a seguinte táboa: 

ANUALIDADE 
ORZAMENTO 

€ 
SUBVENCIÓN 

€ 

ACHEGAS 
DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 
€ 

FONDOS 
PROPIOS 

€ 

2022 586.867,68 88.867,68 498.000,00   0,00 

2023   0,00   0,00   0,00   0,00 

TOTAL 586.867,68 88.867,68 498.000,00   0,00 

 
- A concesión da presente subvención queda condicionada á resolución favorable do ente público 

ADIF; autorización que deberá ser achegada antes de licitación do investimento ou, en todo 
caso, xunto coa primeira xustificación da axuda económica, conforme ó establecido na base 
reguladora 12ª do Plan Concellos 2022-2023. 
 

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 22/942.9425.762.45 do vixente orzamento 
provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. Unha vez concedida a 
subvención, xerarase crédito na aplicación orzamentaria correspondente do Programa 
REACPON e realizaranse as oportunas operacións en formalización. 
 

- Convén lembrar que a execución e xustificación deste investimento rexerase polas normas do 
plan que se co-financia, “Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia) aprobado por 
acordo plenario núm. 7.7624 de 28/05/2021 (BOPPO nº 102 do 01/06/2021) sen que en 
ningún caso poida exceder dos prazos que se recollen na Base Reguladora 21ª.2 do Plan 
Concellos 2022-23. O incumprimento desta obriga dará lugar a revogación da subvención. 
 

- Así mesmo, de acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 o concello de 
Salvaterra de Miño deberá de comunicarlle á Deputación, no prazo de dez (10) días naturais a 
contar desde da súa formalización, a adhesión ao convenio ou ao instrumento equivalente para 
a xestión integral da auga, para poder iniciar así a retención da totalidade da achega que por tal 
concepto lle corresponda á Deputación do Plan Concellos. O incumprimento desta obriga será 
causa de reintegro da subvención concedida con cargo a este plan.  
 

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Salvaterra de Miño, á Intervención, ao Servizo 
de Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 
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10.31426.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE VILABOA NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS, 
CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“(ACHEGA MUNICIPAL Ó REACPON) AMPLIACIÓN DA CASA DO 
CONCELLO”. (Expte 2022002582) 

 
O Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
 
Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
 
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
 
O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local xacando no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte a lexislación 
orzamentaria. 
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De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudios de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal.  
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto a cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación á todos os plans.  
 
En data 13/01/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do Concello de Vilaboa, modificado 
posteriormente en rexistro de data 03/02/2022 na que solicita con cargo a cantidade que lle 
corresponde no reparto unha subvención por importe de 531.974,62 euros, con destino ao 
financiamento da achega municipal ó programa REACPON para a execución da actuación 
denominada “AMPLIACIÓN DA CASA DO CONCELLO”, subscrito coa Deputación de 
Pontevedra, cun orzamento por importe de 993.834,47 euros, quedando configurada a súa petición 
tal é como reflicte a seguinte táboa:  
 

ANUALIDADE ORZAMENTO € SUBVENCIÓN € 
ACHEGAS DOUTRAS 
ADMINISTRACIÓNS € 

FONDOS 
PROPIOS € 

2022 993.834,47 270.000,00 461.859,85   0,00 

2023  261.974,62    0,00 

TOTAL 993.834,47 531.974,62 461.859,85   0,00 

 
Consta no expediente documento relativo a titularidade dos bens sobre os que se vai actuar; o 
concello achega informe do técnico municipal sobre a normativa sectorial, indicando que  é preciso 
contar con autorización sectorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, solicitando 
autorización en materia de patrimonio cultural, e da Axencia Estatal de Seguridade Aérea do 
Ministerio de Fomento, consta no expediente a correspondente autorización; a entidade municipal 
achega declaración responsable do órgano competente conforme se compromete a remitir, xunto 
coa primeira xustificación, o acordo ou a resolución de aprobación do proxecto técnico, e as 
correspondentes autorizacións sectoriais. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023; precisando que a execución e a xustificación deste 
investimento suxeitarase as normas do plan que se co-financia coa achega a cargo do POS 2022-
2023, sendo aquel plan o “Plan de Infraestruturas e dotacións singulares para a recuperación Post-Covid-19, 
Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia)”. 
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Fundamentación xurídica: 
I.- Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento aprobado 
por RD 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL). 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 

- Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público. 

- Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética. 

- Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020 
relativo ao establecemento dun marco para facilitar as inversións sostibles polo que se modifica 
o Regulamento UE 2019/2088. 

- Regulamento Delegado (UE) da comisión de 4 de xuño de 2021, polo que se completa o 
Regulamento (UE) 2020/852, no cal se establecen os criterios técnicos de selección para 
determinar as condicións nas que se considera que unha actividade económica contribúe de 
forma substancial á mitigación do cambio climático ou á adaptación ao mesmo. 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
reguladora das Facendas Locais (TRLRF). 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desenrola o capítulo primeiro do título 
sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de 
orzamentos. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL). 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación. 
 
II.- Consideracións xurídicas: 
Instrución do expediente: 

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023 relativa á instrución, procedemento e 
resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as actuacións necesarias 
para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. Asemade, establécese 
que unha vez realizado o estudio de cada solicitude recibida, e en función da información 
dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación 
do órgano competente, previo informe do técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do investimento e da fiscalización do servizo de intervención.  
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Petición e evacuación de informes:  

- Artigo 80 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 

- Artigos 213 e ss. Do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 
corresponde realizar á Intervención. 

- Artigo 24 da LXS que establece que a función de instrución comprenden a petición de cantos 
informes se estimen necesarios para resolver ou que sexan exixidos polas normas que regulan 
a subvención.  

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023, que indica que as propostas de concesións 
de subvencións someteranse á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico 
competente da Deputación, segundo a natureza do investimento, no seu caso, e de fiscalización 
do Servizo de Intervención. Se algunha solicitude non se axusta a estas Bases Reguladoras, e 
por esta razón é informada desfavorablemente polos facultativos técnicos de Cooperación ou 
polo Servizo de Intervención, o Concello poderá presentar unha nova solicitude. 

 
Resolución do expediente: 

- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente a 
través do órgano instrutor. 

- Artigo 25 LXS polo que o órgano competente resolverá o procedente e a resolución motivarase 
de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención. 

- Artigo 62 RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios. 

- Artigo 40 do TRLRFL no que se establece que as subvencións de toda índole que obteñan as 
Entidades Locais con destino as súas obras e servizos non poderán ser aplicadas a atencións 
distintos de aquelas para as que foron outorgadas, salvo que, no seu caso, os sobrantes non 
reintegrables cuxa utilización non estivese prevista na concesión. 

- Artigo 181 do TRLRFL que sinala que poderán xerar crédito nos estados de gastos dos 
orzamentos, na forma que regulamentariamente se estableza, os ingresos de natureza non 
tributaria derivados das seguintes operacións; a) aportacións ou compromisos firmes de 
aportación de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente coa entidade local ou con 
algún dos seus organismos autónomos, gastos que pola súa natureza están comprendidos nos 
seus fins ou obxectivos. 

- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 

- Artigo 17 e seguintes da Ordenanza Xeral que regulan o procedemento de concesión. 
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- Artigo 30 do RD 500/1990, en atención ao cal os créditos consignados no Orzamento de 
gastos, así como os procedentes das modificacións orzamentarias, con carácter xeral, en 
calquera das tres situacións seguintes: a) créditos dispoñibles; b) créditos retidos pendentes de 
utilización; c) créditos non dispoñibles. 
 

- Bases Reguladoras 1ª e 8ª do Plan Concellos 2022-2023 que definen o obxecto, tipoloxía e as 
finalidades subvencionables que poden acollerse a este plan. 
 

- Base Reguladora 5ª 7ª do Plan Concellos 2022-2023 que consignan o crédito orzamentario, a 
porcentaxe e o límite máximo por liña e exercicio, así como os criterios obxectivos de reparto. 
 

- Bases Reguladoras 10ª 1 12ª do Plan Concellos 2022-2023 que recollen o prazo, lugar e 
documentación necesaria das solicitudes de concesión de subvención. 
 

- Artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local que dispón que na medida do posible, as 
subvencións concedidas ás entidades locais non han de ser destinadas á financiación de 
proxectos específicos. A concesión de subvencións non deberá causar prexuízo á liberdade 
fundamental da política das entidades locais, no seu propio ámbito de competencia. 

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 
 

- Tanto no momento de ser aprobadas as  Bases Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 como 
no de concesión individual de cadansúa das peticións de subvención ao abeiro do mesmo, 
continúa pendente a tramitación da lexislación autonómica sobre a xestión integral do ciclo da 
auga. Unha vez que este texto legal se converta en dereito positivo, sucederá que lle sobrevirán 
distintos convenios ou instrumentos de colaboración, que distribuirán as competencias e as 
obrigas de financiamento entre Augas de Galicia e os distintos concellos que se interesen polo 
seu asinamento, amais da propia Deputación Provincial.  

- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base 
Reguladora 7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo a Deputación para esta poida 
efectuar a retención do importe da achega que por tal concepto lle corresponde ao ente 
provincial da cantidade asignada ao Concello no POS 2022-2023. E de non ser isto factible por 
terse concedido todas as axudas e iniciados os procedementos de licitación correlativos, a 
retención farase a cargo do importe das baixas, importe que xa non se poderá reutilizar nin nos 
proxectos primitivos, nin en novos investimentos ou con cargo a futuros plans de cooperación.    

- O deber do concello de comunicar a adhesión ao convenio ou instrumento de colaboración 
haberase de realizar no prazo de 10 días naturais desde a súa formalización, e o seu 
incumprimento é causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases.  
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De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente 
exercicio, e vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de datas 03/02/2022 
e 04/03/2022 , e da xefa do servizo de Cooperación, de data 04/03/2022 , que conclúe 
favorablemente a tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 
07/03/2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Vilaboa CIF P3605800F unha subvención, no marco do Plan Concellos 

2022-2023, con carácter plurianual por importe de 531.974,62 euros, correspondendo 270.000,00 
euros ao exercicio 2022 e 261.974,62 euros ao exercicio 2023, con destino ao financiamento do 
investimento “(Achega municipal ó REACPON) Ampliación da Casa do Concello” 
(Expediente:2022002582) cun orzamento polo importe de 993.834,47 euros. 
 

- A concesión da presente subvención queda condicionada  á obtención da autorización sectorial 
en materia de patrimonio cultural da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, así como, 
á súa presentación xunto co acordo de aprobación do proxecto e da acta de trazado previo 
(Anexo III), sendo imprescindible que os remita á Deputación antes da licitación do 
investimento ou, no seu caso, xunto coa primeira xustificación da axuda económica concedida. 

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2022/942.9425.762.45 do vixente orzamento 
provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. Polo que respecta á 
anualidade 2023, financiarase con cargo á correspondente aplicación, que será, no seu caso, a 
2023/942.9425.762.45, quedando condicionado á aprobación do orzamento para o exercicio 
2023 e á existencia de crédito adecuado para este fin. 

- Unha vez concedida a subvención, xerarase crédito na aplicación orzamentaria correspondente 
do Programa REACPON e realizaranse as oportunas operacións en formalización. 
 

- Convén lembrar que a execución e xustificación deste investimento rexerase polas normas do 
plan que se co-financia, “Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia) aprobado por 
acordo plenario núm. 7.7624 de 28/05/2021 (BOPPO nº 102 do 01/06/2021) sen que en 
ningún caso poida exceder dos prazos que se recollen na Base Reguladora 21ª.2 do Plan 
Concellos 2022-23. O incumprimento desta obriga dará lugar a revogación da subvención. 
 

- Así mesmo, de acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 o concello de Vilaboa 
deberá de comunicarlle á Deputación, no prazo de dez (10) días naturais a contar desde da súa 
formalización, a adhesión ao convenio ou ao instrumento equivalente para a xestión integral da 
auga, para poder iniciar así a retención da totalidade da achega que por tal concepto lle 
corresponda á Deputación do Plan Concellos. O incumprimento desta obriga será causa de 
reintegro da subvención concedida con cargo a este plan.  

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Vilaboa, á Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 
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11.31427.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE VALGA NO 
MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS, 
CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“(ACHEGA MUNICIPAL DO CONVENIO COA DEPUTACIÓN DE 
PONTEVEDRA) MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA E DA 
MOBILIDADE PEONIL NA EP-8501 VALGA-MARTORES, DENDE O 
P.Q.1+050 ATA O P.Q.1+500”. (Expte 2022008715) 

 
Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
 
Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942-0425-762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto á cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, repártese entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
 
O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local polo que no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte á lexislación 
orzamentaria. 
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De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudos de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal.  
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto á cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación a todos os plans.  
 
En data 18/02/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, WEB2022007410, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do Concello de 
Valga na que solicita, con cargo á cantidade que lle corresponde no reparto, unha subvención por 
importe de 139.527,35 euros, con destino ao financiamento da achega municipal da anualidade 2022 
para o convenio coa Deputación do investimento, “MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA E 
DA MOBILIDADE PEONIL NA EP-8501 VALGA-MARTORES, DENDE O P.Q.1+050 ATA 
O P.Q.1+500 ”, cun orzamento total para coñecemento da Administración de 463.292,47 euros, 
con inclusión da estimación do importe das expropiacións necesarias para a correcta execución das 
obras, por importe de 770,87 euros. 
 
A financiación do convenio e a petición do Concello de financiar a chega municipal con cargo ao 
Plan Concellos 2022-2023 queda configurada tal e como se establece nas seguintes táboas: 
 

 Achega % 

Deputación de Pontevedra 323.765,12 € 70 

Concello de Valga 138.756,48 € 30 

TOTAL OBRAS 462.521,60 € 100 

 
As expropiacións necesarias para a realización das mencionadas obras serán financiadas na súa 
integridade polo Concello de Valga 

 Achega % 

Concello de Valga 770,87 € 100 

TOTAL EXPROPIACIÓNS 770,87 € 100 

 
A achega do Concello de Valga será de 139.527,35 euros (30% do importe das obras mais o importe 
resultante das expropiacións). 
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Financiación de parte da achega municipal con cargo ao Plan Concellos 2022-2023: 

ANUALIDADE 
ORZAMENTO 

€ 
SUBVENCIÓN 

€ 

ACHEGAS DOUTRAS 
ADMINISTRACIÓNS 

€ 

FONDOS 
PROPIOS € 

2022 463.292,47 139.527,35 323.765,12 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 463.292,47 139.527,35 323.765,12 0.00 

 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, precisando que lle corresponde á Deputación a 
redacción do proxecto técnico, licitación, dirección, execución e recepción das obras, e a tramitación 
e xestión do expediente de expropiación para obter os terreos necesarios ao borde da estrada. 
Emporiso, a execución e a xustificación deste investimento suxeitarase ás normas do plan que se 
cofinancia coa achega a cargo do POS 2022-2023. 
 
Fundamentación xurídica: 
Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento aprobado 
por RD 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL). 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 

- Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público. 

- Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética. 

- Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020 
relativo ao establecemento dun marco para facilitar as inversións sostibles polo que se modifica 
o Regulamento UE 2019/2088. 

- Regulamento Delegado (UE) da comisión de 4 de xuño de 2021, polo que se completa o 
Regulamento (UE) 2020/852, polo que se establecen os criterios técnicos de selección para 
determinar as condicións nas que se considera que unha actividade económica contribúe de 
forma substancial á mitigación do cambio climático ou á adaptación ao mesmo. 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
reguladora das Facendas Locais (TRLRF). 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desenrola o capítulo primeiro do título sexto 
da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de orzamentos 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL). 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación. 
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Consideracións xurídicas: 
Instrución do expediente: 

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2022-2023 relativa á instrución, procedemento e 
resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as actuacións necesarias 
para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. Asemade, establécese 
que unha vez realizado o estudio de cada solicitude recibida, e en función da información 
dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación 
do órgano competente, previo informe do técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do investimento e da fiscalización do servizo de intervención.  

 
Petición e evacuación de informes: 

- Artigo 80 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á resolución cando se incorporen ao texto da mesma. 

- Artigos 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 
corresponde realizar á Intervención. 

- Artigo 24 da LXS que establece que a función de instrución comprende a petición de cantos 
informes se estimen necesarios para resolver ou que sexan exixidos polas normas que regulan a 
subvención.  

- Base Reguladora 16ª do Plan Concellos 2021, que indica que as propostas de concesións de 
subvencións someteranse á aprobación do órgano competente, previo informe do técnico 
competente da Deputación, segundo a natureza do investimento, no seu caso, e de fiscalización 
do Servizo de Intervención. Se algunha solicitude non se axusta a estas Bases Reguladoras, e por 
esta razón é informada desfavorablemente polos facultativos técnicos de Cooperación ou polo 
Servizo de Intervención, o Concello poderá presentar unha nova solicitude. 

Resolución do expediente: 

- Artigo 19 LXS que sinala que a normativa reguladora da subvención poderá exixir un importe 
de financiación propia para cubrir a actividade subvencionada. 

- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente a 
través do órgano instrutor. 

- Artigo 25 LXS polo que o órgano competente resolverá o procedente e a resolución motivarase 
de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención. 

- Artigo 62 RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios. 

- Artigo 40 do TRLRFL no que se establece que as subvencións de toda índole que obteñan as 
Entidades Locais con destino ás súas obras e servizos non poderán ser aplicadas a atencións 
distintas de aquelas para as que foron outorgadas, salvo que, no seu caso, os sobrantes non 
reintegrables cuxa utilización non estivese prevista na concesión. 
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- Artigo 181 do TRLRFL que sinala que poderán xerar crédito nos estados de gastos dos 
orzamentos, na forma que regulamentariamente se estableza, os ingresos de natureza non 
tributaria derivados das seguintes operacións; a) aportacións ou compromisos firmes de 
aportación de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente coa entidade local ou con 
algún dos seus organismos autónomos, gastos que pola súa natureza están comprendidos nos 
seus fins ou obxectivos. 

- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 

- Artigo 17 e seguintes da Ordenanza Xeral que regulan o procedemento de concesión. 

- Artigo 30 do RD 500/1990, en atención ao cal os créditos consignados no orzamento de gastos, 
así como os procedentes das modificacións orzamentarias, con carácter xeral, en calquera das 
tres situacións seguintes: a) créditos dispoñibles; b) créditos retidos pendentes de utilización; c) 
créditos non dispoñibles. 

- Bases Reguladoras 1ª e 8ª do Plan Concellos 2022-2023 que definen o obxecto, tipoloxía e as 
finalidades subvencionables que poden acollerse a este plan. 

- Base Reguladora 5ª 7ª do Plan Concellos 2022-2023 que consignan o crédito orzamentario, a 
porcentaxe e o límite máximo por liña e exercicio, así como os criterios obxectivos de reparto. 

- Bases Reguladoras 10ª 1 12ª do Plan Concellos 2022-2023 que recollen o prazo, lugar e 
documentación necesaria das solicitudes de concesión de subvención. 

- Artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local que dispón que na medida do posible, as 
subvencións concedidas ás entidades locais non han de ser destinadas á financiación de 
proxectos específicos. A concesión de subvencións non deberá causar prexuízo á liberdade 
fundamental da política das entidades locais, no seu propio ámbito de competencia. 

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

- Tanto no momento de ser aprobadas as Bases Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 como 
no de concesión individual de cadansúa das peticións de subvención ao abeiro do mesmo, 
continúa pendente a tramitación da lexislación autonómica sobre a xestión integral do ciclo da 
auga. Unha vez que este texto legal se converta en dereito positivo, sucederá que lle sobrevirán 
distintos convenios ou instrumentos de colaboración, que distribuirán as competencias e as 
obrigas de financiamento entre Augas de Galicia e os distintos concellos que se interesen polo 
seu asinamento, amais da propia Deputación Provincial.  

- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base Reguladora 
7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo á Deputación para esta poida efectuar a 
retención do importe da achega que por tal concepto lle corresponde ao ente provincial da 
cantidade asignada ao Concello no POS 2022-2023. E de non ser isto factible por terse 
concedido todas as axudas e iniciados os procedementos de licitación correlativos, a retención 
farase a cargo do importe das baixas, importe que xa non se poderá reutilizar nin nos proxectos 
primitivos, nin en novos investimentos ou con cargo a futuros plans de cooperación. 

- O deber do concello de comunicar a adhesión ao convenio ou instrumento de colaboración 
haberase de realizar no prazo de 10 días naturais desde a súa formalización, e o seu 
incumprimento é causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases.  
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De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente 
exercicio, e vistos os informes do xefe dos servizo Técnicos de Infraestruturas e Vías Provinciais 
da Deputación de Pontevedra, de data 13/10/2021, do Técnico de Proxectos do Servizo de 
Infraestruturas e Vías Provinciais, de data 28/10/2021, e da xefa do servizo de Cooperación, de 
data 23/02/2022, que conclúe favorablemente a tramitación da subvención, e do informe da 
Intervención provincial, de data 01/03/2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Valga CIF P3605600J a cantidade de 139.527,35 €, con destino ao 

financiamento do investimento “(Achega municipal do convenio coa Deputación de Pontevedra) Mellora 
da seguridade viaria e da mobilidade peonil na EP-8501 Valga-Martores, dende o P.Q.1+050 ata o 
P.Q.1+500” (Expte.2022008715) cun orzamento polo importe de 463.292,47 €, distribuída 
segundo a seguinte táboa: 
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios € 

2022 463.292,47 139.527,35 323.765,12   0,00 

2023   0,00   0,00   0,00   0,00 

TOTAL 463.292,47 139.527,35 323.765,12   0,00 

 
- Convén lembrar que o concello deberá posuír tódalas autorizacións sectoriais necesarias así 

como as licenzas e permisos preceptivos para a execución do investimento ao abeiro do 
establecido nas bases reguladoras do presente plan. 

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 22/942.9425.762.45 do vixente orzamento 
provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. Unha vez concedida a 
subvención, xerarase crédito na aplicación orzamentaria correspondente e realizaranse as 
oportunas operacións en formalización. 

- Convén lembrar que a execución e xustificación deste investimento rexerase polas normas do 
plan que se co-financia, sen que en ningún caso poida exceder dos prazos que se recollen na 
Base Reguladora 21ª.2 do Plan Concellos 2022-23. O incumprimento desta obriga dará lugar a 
revogación da subvención. 

- Así mesmo, de acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 o concello de Valga 
deberá de comunicarlle á Deputación, no prazo de dez (10) días naturais a contar desde da súa 
formalización, a adhesión ao convenio ou ao instrumento equivalente para a xestión integral da 
auga, para poder iniciar así a retención da totalidade da achega que por tal concepto lle 
corresponda á Deputación do Plan Concellos. O incumprimento desta obriga será causa de 
reintegro da subvención concedida con cargo a este plan.  

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Valga, á Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 
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12.31428.- DESISTENCIA DO CONCELLO DE CUNTIS, Á SUBVENCIÓN 

OUTORGADA PARA O FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“REHABILITACIÓN INTEGRAL DO EDIFICIO DOS ANTIGOS 
TELÉGRAFOS PARA USO MUNICIPAL” AO ABEIRO DO PLAN DE 
OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2020-LIÑA 1. 
(Expte.2020029526) 

 
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión do día 29/11/2019, aprobou as “Bases 
reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020”, que recolle os 
procedementos para conceder subvencións a 59 municipios da provincia para financiar actuacións 
e investimentos, propostas que deben estar relacionadas coas materias que os municipios exercen 
como competencias propias ou, en todo caso, as atribuídas por delegación, de conformidade co 
artigo 7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e as distintas das propias 
e as de delegación segundo o artigo 3 da lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas 
da entrada en vigor da lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración Local. Ditas bases e o extracto da convocatoria publicouse no BOPPO nº 1, do 
02/01/2020. 
 
A súa vez, a base 17ª das reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 Liña 1 – 
Investimentos, lexitima ós concellos a solicitar unha modificación dos acordos ou resolucións de 
concesión sempre e cando non se prexudiquen dereitos de terceiros e se solicite antes de conclúa o 
prazo para a realizacións das actividades obxecto de subvención. 
 
No marco do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 Liña 1 – Investimentos, mediante 
acordo de Xunta de Goberno núm. 4.29726 de data 18 de Decembro de 2020, concedéuselle ao 
concello de CUNTIS unha subvención, por importe de 100.000,00 euros, co obxecto do 
financiamento do investimento “REHABILITACION INTEGRAL DO EDIFICIO DOS 
ANTIGOS TELEGRAFOS PARA USO MUNICIPAL” (exp: 2020029526), cun orzamento que 
ascende a 240.007,38 euros, sendo a achega municipal de 140.007,38 euros. 
 
A concesión da subvención foi publicada no BOPPO núm. 7 de data 13/01/2021. 
 
En data 13/12/2021, emendado en data 25/02/2022, consta entrada na sede electrónica da 
Deputación (WEB2022009526), instancia do Concello de Cuntis na que manifesta a necesidade de 
desistir a subvención arriba referida “REHABILITACION INTEGRAL DO EDIFICIO DOS 
ANTIGOS TELEGRAFOS PARA USO MUNICIPAL” debido á necesidade de realizar unha 
actuación de reparación urxente de vias, os cales se atopan moi deteriorados supoñendo un perigo 
para as persoas que transitan polos mesmos, e para a cal o concello non  conta con crédito suficiente 
para levar a cabo  dita actuación. 
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Neste contexto, o concello solicita a aprobación, por parte deste organismo, á desistencia presentada 
e que o crédito dispoñible por mor da mesma se poida aplicar no financiamento da nova actuación 
(“Mellora dos accesos ós núcleos de Vilariño, Montesandeu e Carreira Ancha”) que pretende 
acometer o concello.  
 
Fundamentación xurídica: 
Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu Regulamento aprobado 
por R.D. 887/2006,  de 21 de xullo (RLXS). 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 

- Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, 
de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local. 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei 
reguladora das Facendas locais (TRLRFL). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais (ROFRJEL). 

- Carta Europea de Autonomía Local, Estrasburgo 15/10/1985. 

- Bases de execución do vixente Orzamento Provincial. 

- Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedra (Ordenanza Xeral). 

- Bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020. 

- Sentenza do Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo. 

- Tratado de Funcionamento da Unión Europea. 

- Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 
 
Consideracións xurídicas: 
Instrución do expediente: 

- Base reguladora 16ª do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, relativa á instrución, 
procedemento e resolución, que indica que correspóndelle ao Servizo de Cooperación as 
actuacións necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos 
expedientes. Asemade, establécese que o procedemento de concesión de axudas é do de 
concorrencia non competitiva. 

 
Petición e evacuación de informes: 

- Artigo 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 

- Artigo 88.6 da LPACAP que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 
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Procedencia da autorización: 

- Base 17ª das reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, que nos termos que 
se recollen no RLXS e na Ordenanza de subvencións da Deputación, dispón que unha vez 
recaída a resolución de concesión, antes de que conclúa o prazo para a realización das 
actividades ou investimentos obxecto de subvención e sempre e cando non se prexudiquen 
intereses de terceiros, poderase solicitar un cambio de destino pola desistencia total ou 
parcial da finalidade subvencionada ou a modificación do contido sen variar a tipoloxía da 
actuación inicialmente aprobada nin incrementar a contía subvencionada. 

- Artigo 94 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, que establece que todo interesado poderá desistir da súa 
solicitude e, cando non estea prohibido polo ordenamento xurídico, renunciar ós seus 
dereitos. Pola súa banda os  puntos 2, 3, 4 e 5 deste artigo establecen que tanto a desistencia 
como a renuncia poderá facerse con calquera medio que permita a súa constancia e, en 
principio, a Administración as aceptará de plano e declarará concluso o procedemento, agás 
que, acudíndose no mesmo terceiros interesados, estes insten a súa continuación no prazo 
de dez días desde que foron notificados da desistencia ou da renuncia. 

 
De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da lei 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades locais e as bases específicas de execución do orzamento para o vixente exercicio, e 
vistos o informe da xefa do servizo de Cooperación de data 03 de marzo de 2022 que conclúen 
favorablemente a tramitación do expediente , e do informe da intervención provincial, de data 4 de 
marzo de 2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 

- Aceptar a desistencia da subvención concedida ao Concello De Cuntis para o financiamento 
do investimento “Rehabilitacion Integral do edificio dos antigos telégrafos para uso municipal” 
(Expte.2020029526) ao abeiro do Plan Concellos 2020.  
 

- Deixar en dispoñible o crédito previamente comprometido, na aplicación orzamentaria 
2022/942.9425.762.45.2020, por un importe de 100.000,00 euros, dentro do 
correspondente proxecto de gasto, para financiar un novo investimento que o Concello de 
Cuntis pretende acometer. 

 

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Cuntis, a Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 
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13.31429.- DESISTENCIA PARCIAL DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLO 

INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN E AFORRO DA ENERXÍA 
(IDAE) O PROXECTO IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004631 
“SISTEMAS SOSTIBLES DE XESTIÓN DE AUGAS I”. (Expte.2020032981) 

 
No expediente consta o informe da Xefa do servizo de cooperación que literalmente se transcribe: 
 
“Á vista do solicitude de desistencia parcial, remitida polo concello de Marín o día 23/02/2022 e rexistro de entrada 
número WEB2022008503,  á subvención concedida polo IDAE ó proxecto núm. FEDER-EELL-2020-
004631 “SISTEMAS SOSTIBLES DE XESTIÓN DE AUGAS I” e á axuda concedida pola Deputación 
ao seu abeiro ao concello de Marín e co obxecto de dar trámite a solicitude de desistencia recibida, a Xefa do Servizo 
de Cooperación, emite o seguinte  
 

I. ANTECEDENTES 

 No marco da convocatoria de axudas para proxectos de entidades locais que favorezan el paso a unha economía 
baixa en carbono (FEDER - POPE 2014-2020) do IDAE,  en data 02/12/2021 (Rexistro de entrada 
número: 2021029420) recíbese Resolución do Director Xeral do IDAE na que se estima favorablemente a 
solicitude, e concédese a subvención con cargo a FEDER por importe de 692.303,08 euros, asignándoselle o 
número de proxecto FEDER-EELL-2020-004631 As actuacións incluídas xunto coa distribución do seu 
financiamento reflíctense na seguinte táboa: 

PROXECTO IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004631 
“SISTEMAS SOSTIBLES DE XESTIÓN DE AUGAS I: 

Sistemas sostibles de xestión de augas nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, 
Ponteareas e Pontecesures” 

CONCELLO 
CUSTE 
TOTAL 

ELIXIBLE 

SUBVENCIÓN 
IDAE 

(80% FEDER) 

ACHEGA 
DEPUTACION 

DE 
PONTEVEDRA 

ACHEGA 
CONCELLOS 

A Cañiza 130.417,15 € 104.333,71 € 10.000,00 € 16.083,44 € 

O Grove 98.133,21 € 78.506,53 € 9.813,32 € 9.813,36 € 

Pontecesures 99.627,41 € 79.701,91 € 9.962,74 € 9.962,76 € 

Meis 99.801,41 € 79.841,12 € 9.980,14 € 9.980,15 € 

Nigrán 154.063,93 € 123.251,11 € 10.000,00 € 20.812,82 € 

Ponteareas 99.688,69 € 79.750,93 € 9.968,87 € 9.968,89 € 

Barro 84.801,50 € 67.841,20 € 8.480,15 € 8.480,15 € 

Marín 98.845,74 € 79.076,57 € 9.884,57 € 9.884,60 € 

Total  865.379,04 € 692.303,08 € 78.089,79 € 94.986,17 € 
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- En data 23 de decembro de 2021, a Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria 
adoptou, entre outros, o acordo núm. 5.31102 de aceptación da axuda concedida polo Instituto para a 
Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) o proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004631 
“SISTEMAS SOSTIBLES DE XESTIÓN DE AUGAS I: sistemas sostibles de xestión de augas nos 
concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Ponteareas e Pontecesures” e concesión de axuda 
comprometida pola Deputación ao seu abeiro aos concellos beneficiarios. As actuacións referidas ao concello de 
Marín incluídas xunto coa distribución do seu financiamento reflíctense na seguinte táboa: 
 

Concello/ 
CONCELLO 

Investimento 
elixible admitido 

Axuda IDAE 
outorgada 

(80% FEDER) 

Achega da 
Deputación de 

Pontevedra 

Achega do 
Concello 

Concello de Marín 98.845,74 € 79.076,57 € 9.884,57 € 9.884,60 € 

 

- Resultando que, en data 23/02/2022, co núm. de rexistro WEB2022008503 consta entrada na Deputación 
un certificado da secretaria do concello de Marín, polo que en Xunta de Goberno local acordan desistir de parte 
da subvención concedida. Concretamente do obxecto do financiamento da “EDAR Pastoriza” como consecuencia 
do funcionamento inadecuado da EDAR Pastoriza recentemente o concello licitou obras para substituír dita 
dotación por un novo colector que conecte a rede existente no núcleo de poboación de Pastoriza co resto da rede de 
saneamento municipal, no núcleo de Picotes, facendo a súa vertedura final na EDAR de Praceres, en Pontevedra. 
Por este motivo, xa non ten sentido a mellora enerxética prevista na Memoria presentada como proposta de gasto 
para obter o financiamento do FEDER a través do  IDAE no momento da aprobación do Acordo de adhesión 
ao proxecto por Decreto de alcaldía en data 20/11/2019. 
 

- Tendo en conta a desistencia parcial das actuacións de mellora da eficiencia enerxética da “EDAR Pastoriza” 
con un investimento estimado de 27.674,07 € (dos cales o IDAE concedeu unha axuda de 22.139,25 €) 
acordada polo concello de Marín, o novo cadro de financiamento das actuación a realizar no concello de Marín, 
dentro do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004631 “SISTEMAS SOSTIBLES DE 
XESTIÓN DE AUGAS I,  quedaría dos seguinte xeito: 
 

Concello/ 
CONCELLO 

Investimento 
elixible admitido 

Axuda IDAE 
outorgada 

(80% FEDER) 

Achega da 
Deputación de 

Pontevedra 

Achega do 
Concello 

Concello de Marín 71.171,67 € 56.937,32 € 7.117,17 € 7.117,18 € 
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- A desistencia liberará o crédito dispoñible previamente comprometido, de forma proporcional a actuación obxecto 
da desistencia parcial por parte do concello de Marín, por importe de 2.767,40 euros na aplicación 
22/942.1700.652.15.2021 do vixente orzamento provincial e no correspondente proxecto de gasto. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA  
NORMATIVA EXAMINADA 

 Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), e o seu Regulamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS) 

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

 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas 
(LPACAP) 

 Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeneral de Subvencións. 

 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG) 

 Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL) 

 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais (TRLRFL) 

 Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra (Ordenanza Xeral) 

 Bases de execución do orzamento da Deputación para o presente exercicio. 

 Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos 
singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa 
operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. (Real Decreto 616/2017) 

 Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, 
polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan 
o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 
2014-2020. 

Consideracións Xurídicas. 
Competencia: 

 De acordo artigo 8.1 do Real Decreto 616/2017, os beneficiarios estarán obrigados a comunicar de 
inmediato ao IDAE, mesmo durante a tramitación da solicitude, calquera modificación das condicións 
inicialmente informadas coa documentación que acompaña á solicitude. En consecuencia, toda alteración das 
condicións tidas en conta para a tramitación da solicitude poderá dar lugar á modificación da resolución, sen 
prexuízo de que a non comunicación destas modificacións sexa causa suficiente para a revogación da selección 
do proxecto. 

 Segundo o artigo 34.1.f da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a competencia 
para a realización dos trámites de aceptación e a aprobación das condicións impostas na resolución de 
concesión de axudas correspóndelle á Presidencia, por tratarse dun gasto inferior ao 10% dos recursos 
ordinarios do orzamento, ou pola Xunta de Goberno. 
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 Segundo o establecido na base 16ª.2 das Bases de Execución do Orzamento provincial e de conformidade co 
disposto no artigo 35 da LRBRL, e no artigo 17 do RLXS, a competencia para resolver atribúeselle á 
Xunta de Goberno. 

 Artigo 36.1.d) da LRBRL polo que a Deputación compételle a cooperación no fomento do desenvolvemento 
económico e social na planificación do territorio provincial de acordo coas competencias das demais 
administracións. 

 Artigo 26.1.a) da LRBRL, que establece como servicio a prestar en todo caso en tódolos concellos o 
abastecemento de auga potable.   

 
Petición e evacuación de informes: 

 Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 

 Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de motivación á 
Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 

 Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, a petición de 
cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas normas que regulan a subvención. 

 Artigo 172 do ROFRXEL, que dispón que o xefe da Dependencia á que corresponda tramitar o 
expediente deberá emitir un informe, expoñendo os antecedentes e as disposicións legais ou regulamentarias 
en que funde o seu criterio. 

 
Resolución do expediente: 

 O artigo 94 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, que establece que todo interesado poderá desistir da súa solicitude e, cando non 
estea prohibido polo ordenamento xurídico, renunciar aos seus dereitos. Pola súa banda os  puntos 2, 3, 4 
3 5 deste artigo establecen que tanto a desistencia como a renuncia poderá facerse con calquera medio que 
permita a súa constancia e, en principio, a Administración as aceptará de plano e declarará concluso o 
procedemento, agás que, persóandose no mesmo terceiros interesados, estes insten a súa continuación no prazo 
de dez días desde que foron notificados da desistencia ou da renuncia. 

 O artigo 63 do Real Decreto 887/2006 establece que mediante resolución acordarase tanto o outorgamento 
das subvencións, como a desestimación e a non concesión, por desistencia, a renuncia ao dereito ou a 
imposibilidade material sobrevinda; neste mesmo sentido se pronuncia o artigo 16 da Ordenanza Xeral. 

 Segundo o artigo 34.1.f da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a competencia 
para a realización dos trámites de aceptación e a aprobación das condicións impostas na resolución de 
concesión de axudas correspóndelle á Presidencia, por tratarse dun gasto inferior ao 10% dos recursos 
ordinarios do orzamento, ou pola Xunta de Goberno. 

 Segundo o establecido na base 16ª.2 das Bases de Execución do Orzamento provincial e de conformidade co 
disposto no artigo 35 da LRBRL, e no artigo 17 do RLXS, a competencia para resolver atribúeselle á 
Xunta de Goberno. 
 

III. CONCLUSIÓNS  
Xuridicamente, a desistencia parcial é a declaración unilateral do interesado de abandonar unha pretensión nun 
procedemento xa iniciado configurándose como un modo anormal de terminación do mesmo, 
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O artigo 94 da LPACAP contempla de forma conxunta a desistencia parcial e a renuncia como modos de 
terminación do procedemento. A renuncia implica o abandono definitivo da pretensión que xa non poderá exercitarse 
novamente, mentres que a desistencia opera unicamente sobre o procedemento e non afecta ao posible novo exercicio do 
dereito. 
A Lei esixe como requisitos da desistencia parcial, a solicitude do interesado dirixida ao órgano administrativo 
competente para resolver e a súa práctica por calquera medio que permita a súa constancia (sempre que incorpore as 
firmas que correspondan). 
 
Con suxeición ao antedito, o Concello de Marín presenta, en data 23/02/2022 e co núm. de rexistro 
WEB2022008503, a súa desistencia formal a parte da subvención concedida co obxecto do financiamento do 
proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004631 “SISTEMAS SOSTIBLES DE XESTIÓN DE 
AUGAS I: SISTEMAS SOSTIBLES DE XESTIÓN DE AUGAS NOS CONCELLOS DE 
BARRO, A CAÑIZA, O GROVE, MARIN, MEIS, NIGRAN, PONTEAREAS E 
PONTECESURES” a que o debido funcionamento inadecuado da EDAR, o concello xa licitou obras para 
substituír dita dotación por un novo colector que conecte o núcleo da Pastoriza co resto da rede de saneamento 
municipal.  
 
Como consecuencia deste cúmulo de circunstancias,  o Concello  convén presentar a súa desistencia parcial á subvención 
concedida con destino ao financiamento das actuacións levar a cabo a mellora da eficiencia enerxética nas instalacións 
de abastecemento e depuración de augas, coa fin de que favorezan o paso a unha economía baixa en contidas no citado 
proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004631, a fin de que o crédito dispoñible por mor da desistencia 
se libere. 
 
Por todo o exposto, e a vista dos antecedes e fundamentos de dereito aplicables INFORMO 
FAVORABLEMENTE a tramitación deste expediente de MARÍN, CIF.: P3602600C e PROPOÑO que 
se acepte a desistencia parcial á subvención concedida polo IDAE ó proxecto núm. FEDER-EELL-2020-004631 
“SISTEMAS SOSTIBLES DE XESTIÓN DE AUGAS I” e á axuda concedida pola Deputación ao seu 
abeiro ao concello de Marín. A desistencia liberará  o crédito previamente comprometido, por importe de 2.767,40 
euros na aplicación 22/942.1700.652.15.2021 do vixente orzamento provincial e no correspondente proxecto de 
gasto. 
 
IV. RÉXIME COMPETENCIAL 
En virtude das competencias recollidas no artigo 35 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, no artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, nas bases específicas de execución do vixente 
orzamento provincial e demais lexislación de aplicación, correspóndelle á Xunta de Goberno a aceptación da 
desistencia. 
Este informe non ten carácter vinculante, de feito que o órgano competente co seu superior criterio decidirá. 

Pontevedra, na data da sinatura electrónica. 
A xefa do servizo de Cooperación 

(documento asinado electronicamente á marxe) 
Marina Piñeiro Novo”.  
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A teor de todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o vixente exercicio, e 
vistos os informes da Xefa do Servizo de Cooperación de data 01/03/2022, e da Intervención 
Provincial de data 03/03/2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

 Aceptar a desistencia parcial do Concello de Marín á subvención concedida polo Instituto para a 
Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) ao proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-
004631 “Sistemas sostibles de xestión de augas I” e á axuda concedida pola Deputación ao seu abeiro 
ao concello de Marín mediante o Acordo número 5.31102 adoptado pola Xunta de Goberno 
na sesión ordinaria 23 de decembro de 2021.  

 Liberar o crédito previamente comprometido, por importe de 2.767,40 € na aplicación 
22/942.1700.652.15.2021 do vixente orzamento provincial e no correspondente proxecto de 
gasto.  

 Darlle traslado do presente acordo ó Concello de Marín, ó Instituto para a Diversificación e 
Aforro da Enerxía (IDAE), á Intervención, ó Servizo de Cooperación e ó Gabinete da 
Presidencia.  

 
14.31430.- MODIFICACIÓN DO PRAZO DE FORMALIZACIÓN DAS 

CONTRATACIÓNS NECESARIAS PARA A EXECUCIÓN DAS 
ACTUACIÓNS OBXECTO DE AXUDA DO EXPEDIENTE IDAE NÚM. 
FEDER-EELL-2020-004561 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI: 
RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR 
DOS MUNICIPIOS DE A GUARDA, CAMBADOS, CRECENTE, 
FORCAREI E O GROVE”. (Expte. 2020031411) 

 
No expediente consta o informe da Xefa do Servizo de Cooperación que literalmente se transcribe: 
 
“Á vista da Resolución favorable de concesión da axuda polo IDAE con destino ao proxecto IDAE Núm. 
FEDER-EELL-2020-004561 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI: RENOVACIÓN 
DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DOS MUNICIPIOS DE A GUARDA, 
CAMBADOS, CRECENTE, FORCAREI E O GROVE”, e co obxecto de solicitar a modificación da 
axuda concedida mediante Resolución favorable do Director Xeral do IDAE con rexistro de entrada na Deputación 
de Pontevedra número 2021012895 e data 20/05/2021 a Xefa do Servizo de Cooperación, emite o seguinte: 
 

I. ANTECEDENTES 

 Dentro das competencias que lle atribúe a Lei 7/1985, do 2 de abril (BOE núm. 80 do 3 de abril), reguladora 
das Bases de Réxime Local ás deputacións provinciais está, segundo o artigo 36.1.d, 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”. 
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 Que mediante Resolución presidencial número 2020001863 de data 31/07/2020, corrixida pola Resolución 
presidencial número 2021001174 de data 26/02/2021 a Deputación aprobou a presentación da solicitude de 
axudas do proxecto IDAE Núm. FEDER-EELL-2020-004561 “ILUMINACIÓN EXTERIOR 
SOSTIBLE VI: RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR 
DOS MUNICIPIOS DE A GUARDA, CAMBADOS, CRECENTE, FORCAREI E O 
GROVE” no marco da “Medida 6. Renovación das instalacións de alumeado, iluminación e sinalización 
exterior” definida no anexo I do Real decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa 
de subvencións aos proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha Economía Baixa en 
Carbono, no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014- 2020 (modificado polo 
Real Decreto 316/2019, de 26 de abril)  
 

 O 04/09/2020 preséntase ante o IDAE o citado proxecto “Iluminación Exterior Sostible VI: Renovación 
das instalacións do alumeado exterior dos municipios de A Guarda, Cambados, Crecente, Forcarei e O Grove”, 
asignándoselle o rexistro núm. 202000010197. Tras a súa avaliación, en data 20/05/2021 (rexistro de 
entrada número: 2021012895) recíbese Resolución do Director Xeral do IDAE na que se estima 
favorablemente a solicitude, e se concede a subvención con cargo a FEDER por importe de 783.192,94 euros, 
asignándoselle o número de proxecto FEDER-EELL-2020-004561. 
 

 O obxecto do proxecto consiste na mellora da eficiencia enerxética das instalación de alumeado, iluminación e 
sinalización exterior dos Concellos. Con estas actuacións conseguirase un aforro estimado no consumo da enerxía 
eléctrica da instalación reformada en polo menos, un 30%. 
 

 Na devandita resolución, pola que se estima favorablemente a solicitude de axuda á Deputación de Pontevedra 
para o proxecto citado resólvese, entre outras, as seguintes cuestións: 

Importe da axuda concedida 
Conceder a DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, titular de NIF: P3600000H, unha axuda por 
importe máximo de 783.192,94 € 
Custe elixible admitido para o proxecto 
O custe elixible admitido é o seguinte: 

Municipio Medida Instalación 
Inversión 

total 
admitida 

Coste 
elixible 

admitido 

*Coste 
subvencionable 

admitido 

Axuda a outorgar 
(cofinanciacón 
FEDER) 

CAMBADOS Medida 6 
Alumeado exterior 
Cambados 

252.286,28 252.286,28 252.286,28 201.829,02 

CRECENTE Medida 6 
Alumeado exterior 
Crecente 

199.682,30 199.682,30 199.682,30 159.745,84 

A GUARDA Medida 6 
Alumeado exterior 
A Guarda  

47.547,26 47.547,26 47.547,26 38.037,80 

FORCAREI Medida 6 
Alumeado exterior 
Forcarei 

200.370,76 200.370,76 200.370,76 160.296,60 

O GROVE Medida 6 
Alumeado exterior 
O Grove 

279.104,60 279.104,60 279.104,60 223.283,68 

  Total 978.991,20  978.991,20  978.991,20 783.192,94 
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Aceptación da axuda.  
De conformidade co previsto no apartado 7 do artigo 13 das bases que rexen esta convocatoria, o beneficiario 
deberá notificar ao IDAE a súa aceptación da resolución e as condicións nela impostas, no prazo máximo 
de (30) trinta días naturais desde a data de recepción da resolución pola que se acorde a selección do proxecto, 
mediante escrito dirixido ao Órgano Instrutor, facendo referencia á notificación recibida. 
 
Condicións e termos da concesión da axuda 
Nun prazo máximo de (1) un ano desde a notificación da resolución de concesión da axuda, o beneficiario 
deberá acreditar que se formalizaron as contratacións precisas para a execución das actuacións obxecto de 
axuda, mediante a achega, a través da aplicación informática establecida na web do IDAE, da 
documentación que o acredite, como os pregos de condicións administrativas e técnicas do concurso e o contrato.  
O prazo máximo para a conclusión das actuacións acollidas á convocatoria é o 31 de xullo de 2023, a cuxo 
efecto deberá achegarse un certificado final de obra, onde conste dita data, asinado polo técnico competente, 
todo iso salvo a eventual ampliación do prazo de execución nos termos previstos no artigo 14.3 da 
convocatoria de axudas, que en calquera caso estará supeditada ao cumprimento dos prazos para verificación 
e certificación establecidos no Programa Operativo FEDER Plurirexional de España 2014-2020 ( 
POPE) para o ano 2023. 
 

 Neste sentido e conforme ao recollido no artigo 214 do TRLRFL, a Intervención da Deputación de Pontevedra 
o 26/4/2021 emitiu informe favorable previo á aceptación da axuda concedida, indicando que “corresponde á 
Xunta de Goberno, en aplicación da base número 16 das aprobadas para a execución do vixente orzamento 
 

- A Xunta de Goberno da Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 4 de xuño de 2021, adoptou, 
entre outros, o acordo número 22.30387 de aceptación da axuda concedida polo Instituto para a Diversificación 
e Aforro da Enerxía (IDAE) ao proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004561 “Renovación das 
instalacións do alumeado exterior dos municipios de A Guarda, Cambados, Crecente, Forcarei e O Grove” 
(expte. 2020031411). 

 

 O 14/10/2021 presentouse a través da plataforma web do IDAE a documentación acreditativa do inicio de 
tramitación dos contratos necesarios para a execución das actuacións obxecto de axuda do expediente IDAE 
Núm. FEDER-EELL-2020-004561 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI: 
RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DOS 
MUNICIPIOS DE A GUARDA, CAMBADOS, CRECENTE, FORCAREI E O GROVE”. 
 

 Posteriormente a Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 08 de outubro de 
2021, adoptou, entre outros, o acordo 9.30861 de  aprobación de expediente de contratación para a adxudicación 
mediante procedemento aberto do “servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos e dirección de obras 
de renovación das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER EELL 
2020004168, FEDER EELL 2020004561, FEDER EELL 2020004515, FEDER EELL 
2020004530 E FEDER EELL 2020004626”, que conta con cofinanciamento do 80% do FEDER A 
través da convocatoria de axudas do IDAE. (Expte. 2021040008)”. 
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 O anuncio de licitación publicouse no Perfil do Contratante da Deputación (Plataforma de Contratación do 
Sector Público na data 13/10/2021. Así mesmo, publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico 
administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto. 
 

 Finalizado o prazo para a presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na súa sesión de data 18/11/2021 
procedeu á apertura electrónica dos sobres “A” correspondente á documentación administrativa. A continuación, 
procedeu á apertura dos sobres “B”, correspondentes á documentación avaliable mediante criterios non 
automáticos, presentados polas empresas que resultaron admitidas. Unha vez realizado o exame das ofertas 
presentadas, a Mesa de Contratación observa que, de conformidade co establecido no prego de condicións 
económico-administrativas que rexe o procedemento, a proposta da empresa LETTER INGENIEROS, S.L. 
(CIF: B-19.522.028) presenta un valor anormal ou desproporcionado no referente ao prezo total ofertado para 
o conxunto dos proxectos que integran o lote 2 do contrato, polo que se lle require xustificación. 
 

 Finalmente o día 03/03/2022 publicase na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de 
formalización dos 5 lotes do contrato de “Servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos e dirección 
de obras de renovación das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER EELL 
2020004168, FEDER EELL 2020004561, FEDER EELL 2020004515, FEDER EELL 
2020004530 E FEDER EELL 2020004626” a favor da empresa LETTER INGENIEROS, S.L. 
(CIF: B-19.522.028). A empresa adxudicataria ten un prazo máximo de (2) dous meses para a redacción dos 
proxectos correspondentes as actuación dos expedientes IDAE mencionados.  
 

 A pesar de iniciarse o procedemento de dentro do prazo a súa formalización acumulou incidencias, debido a 
necesidade de xustificar por parte do licitador un valor anormal ou desproporcionado no referente ao prezo total 
ofertado nun dos lotes, que non permitiron formalizar os correspondentes contratos administrativos e, 
consecuentemente, iniciar os trabalos necesarios para a redacción dos proxectos e a dirección de obras de renovación 
das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004561. 
 

 Ante esta circunstancia imprevista, coa fin de garantir o deber do beneficiario de acreditar que se formalizaron 
as contratacións precisas para a execución das actuacións obxecto de axuda, e non prexudicando os intereses de 
terceiros é aconsellable a ampliación do prazo máximo de (1) un ano, regulado no 13.8. b do Real Decreto 
616/2017, en (6) seis meses adicionais; sendo deste xeito o 20/11/2022 a data máxima para realizar o 
citado trámite de acreditación ante o IDAE da formalización dos contratos relativos á execución das actuacións 
do proxecto FEDER-EELL-2020-004561. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA 

NORMATIVA EXAMINADA 

 Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), e o seu Regulamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, do 21 de xullo (RLXS) 

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

 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( 
LPACAP) 
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 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG) 

 Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROFRXEL) 

 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais ( TRLRFL) 

 Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos 
singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa 
operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. (Real Decreto 616/2017) 

 Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo 
que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso 
a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-
2020. 

CONSIDERACIONES XURÍDICAS 
Competencia: 

 O artigo 13.8. b do Real Decreto 616/2017 que establece que nun prazo máximo de (1) un ano desde a 
notificación da resolución de concesión da axuda, o beneficiario debe acreditar que se formalizaron as contratacións 
precisas para a execución das actuacións obxecto de axuda, mediante a achega, a través da aplicación informática 
establecida na web do IDAE, da documentación que o acredite, como os pregos de condicións administrativas e 
técnicas do concurso e o contrato. 

 De conformidade co previsto o artigo 14 do Real Decreto 616/2017, as condicións iniciais obxecto da resolución 
da solicitude correspondente poderán ser modificadas, sempre que os cambios non afecten os obxectivos perseguidos 
polo presente real decreto ou aos aspectos fundamentais das actuacións propostas, que sempre deberán estar en 
consonancia co establecido no POCS. A modificación da resolución haberá de ser solicitada polo beneficiario 
antes de que conclúa o prazo para a realización da actuación subvencionable e a decisión sobre a aceptación ou 
non da devandita solicitude de modificación corresponderá ao Director Xeral do IDAE, que ditará a 
correspondente resolución estimando ou desestimando a modificación solicitada. No caso de estimarse a 
modificación solicitada, a resolución conterá o contido mínimo establecido no artigo 13.5, resultando aplicables, 
igualmente, as previsións contidas respecto á aceptación do beneficiario no apartado 7 do mesmo precepto. 
 

 De conformidade co artigo 64 Real do Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, unha vez recaída a resolución de concesión, o 
beneficiario poderá solicitar a modificación do seu contido, se concorren as circunstancias previstas a tales efectos 
nas bases reguladoras, tal como establece o artigo 17.3 l) da Lei, que se poderá autorizar sempre que non dane 
dereitos de terceiros. A solicitude deberá presentarse antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade. 
 

 Tendo en conta o artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, no que se indica que a Administración, salvo precepto en contrario, poderá conceder 
de oficio ou a pedimento dos interesados, unha ampliación dos prazos establecidos, que non exceda da metade dos 
mesmos, se as circunstancias o aconsellan e con iso non se prexudican dereitos de terceiros. O acordo de ampliación 
deberá ser notificado aos interesados. Tanto a petición dos interesados como a decisión sobre a ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes do vencemento do prazo de que se trate.  
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 Segundo o artigo 34.1.f da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a competencia para 
a realización dos trámites de aceptación e a aprobación das condicións impostas na resolución de concesión de 
axudas correspóndelle á Presidencia, por tratarse dun gasto inferior ao 10% dos recursos ordinarios do orzamento, 
ou pola Xunta de Goberno. 

 Segundo o establecido na base 16ª.2 das Bases de Execución do Orzamento provincial e de conformidade co 
disposto no artigo 35 da LRBRL, e no artigo 17 do RLGS, a competencia para resolver atribúeselle á Xunta 
de Goberno. 

 Artigo 36.1.d) da LRBRL polo que á Deputación lle compete a cooperación no fomento do desenvolvemento 
económico e social na planificación do territorio provincial de acordo coas competencias das demais 
administracións. 

 Artigo 26.1.a) da  LRBRL, que establece como  servizo a prestar en todo caso en todos os concellos a iluminación 
pública.   

 
Petición e evacuación de informes:  

 Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes.  

 Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de motivación á 
Resolución cando se incorporen ó texto da mesma.  

 Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, a petición de 
cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas normas que regulan a subvención.  

 Artigo 172 do ROFRXEL, que dispón que o xefe da Dependencia á que corresponda tramitar o expediente 
deberá emitir un informe, expoñendo os antecedentes e as disposicións legais ou regulamentarias en que funde o 
seu criterio.  

 
Resolución do expediente: 

 Artigo 2 da LSG, en concordancia co artigo 2 da LXS, que na definición de subvención vincula a disposición 
de diñeiro entre outros requisitos, a que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, á 
execución dun proxecto, á realización dunha actividade, ou á adopción dun comportamento singular, xa 
realizados ou por desenvolver, debendo o beneficiario cumprir as obrigacións materiais e formais que se 
establecerán.  

 Artigo 62 do RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente identificados os 
compromisos asumidos polos beneficiarios.  

 Artigo 11.a) da LSG, en concordancia co artigo 14.1.a) da LXS, que establece como obriga do beneficiario 
cumprir o obxectivo ou executar o proxecto que fundamenta a concesión da subvención.  

 Artigo 36.2.b) da LRBRL, polo que as deputacións poderán conceder subvencións con cargo aos seus propios 
recursos para a realización e mantemento de obras e servizos municipais.  

 Artigo 14 do Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que as condicións iniciais obxecto da resolución da 
solicitude correspondente poderán ser modificadas, sempre que os cambios non afecten os obxectivos perseguidos 
polo presente real decreto ou aos aspectos fundamentais das actuacións propostas, que sempre deberán estar en 
consonancia co establecido no POCS. 
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III.- CONCLUSIÓNS: 
O proxecto IDAE Núm. FEDER-EELL-2020-004561 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE 
VI: RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DOS 
MUNICIPIOS DE A GUARDA, CAMBADOS, CRECENTE, FORCAREI E O GROVE” no 
marco das actuacións ao abeiro do programa de Economía Baixa en Carbono, foi presentado ante o IDAE pola 
Deputación coa fin de mellorar a eficiencia enerxética das instalación de alumeado, iluminación e sinalización exterior 
dos concellos. Con esta  actuación  conseguirase un  aforro estimado no consumo do 30%. 
 
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 8 de outubro de 2021, adoptou, 
entre outros, o acordo 9.30861 de aprobación de expediente de contratación para a adxudicación mediante 
procedemento aberto da obra “servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos e dirección de obras de 
renovación das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER EELL 2020004168, 
FEDER EELL 2020004561, FEDER EELL 2020004515, FEDER EELL 2020004530 E 
FEDER EELL 2020004626”. Finalizado o prazo para a presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na 
súa sesión de data 18/11/2021 comprobou que a proposta da empresa LETTER INGENIEROS, S.L. (CIF: 
B-19.522.028) presenta un valor anormal ou desproporcionado no referente ao prezo total ofertado para o conxunto 
dos proxectos que integran o lote 2 do contrato. 
 
O día 03/03/2022 publicase na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de formalización dos 5 
lotes do contrato citado no parágrafo anterior á empresa LETTER INGENIEROS, S.L. (CIF: B-19.522.028). 
A empresa adxudicataria ten un prazo máximo de (2) dous meses para a redacción dos proxectos correspondentes as 
actuación dos expedientes IDAE mencionados. 
 
Examinados os antecedentes e a motivación legal exposta, para garantir a correcta execución do citado proxecto é 
necesario a ampliación do prazo máximo de (1) un ano desde a data de  notificación da resolución de concesión da 
axuda, na que o beneficiario debe acreditar a formalización das contratacións necesarias para a execución das 
actuacións obxecto da axuda regulado no artigo 13.8.b del Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, modificado 
polo Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, en (6) seis meses adicionais; sendo de este modo a data máxima para 
acreditar a formalización o 20/11/2022.  
 
Esta ampliación de (6) meses solo afecta ao trámite de xustificación da formalización das contratacións necesarias 
para a execución das actuacións do citado expediente, manténdose invariable o prazo máximo para a conclusión das 
actuacións que será o 31/07/2023. 
 
En consecuencia a solicitude de ampliación é previa á finalización de ambos prazos máximos, tanto do prazo para 
acreditar a formalización dos contratos como do prazo máximo establecido para a execución das actuacións recollidas 
no proxecto.  
Nesta mesma liña conclúese que a concesión da ampliación do prazo para acreditar a formalización dos contratos 
para a execución das actuacións recollidas no proxecto IDAE Núm. FEDER-EELL-2020-004561 
“ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI: RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE 
ALUMEADO EXTERIOR DOS MUNICIPIOS DE A GUARDA, CAMBADOS, CRECENTE, 
FORCAREI E O GROVE” non constitúe un prexuízo a terceiros. 
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Por todo o exposto, e á vista dos antecedentes e fundamentos de dereitos aplicables, INFORMO 
FAVORABLEMENTE a tramitación deste expediente e PROPOÑO a MODIFICACIÓN DO PRAZO 
DE FORMALIZACIÓN DAS CONTRATACIÓNS NECESARIAS PARA A EXECUCIÓN 
DAS ACTUACIÓNS OBXECTO DE AXUDA DO EXPEDIENTE IDAE Núm. FEDER-
EELL-2020-004561 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI: RENOVACIÓN DAS 
INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DOS MUNICIPIOS DE A GUARDA, 
CAMBADOS, CRECENTE, FORCAREI E O GROVE”. 
 

IV. RÉXIME COMPETENCIAL 
En virtude do establecido na base 16ª.2 das Bases de Execución do Orzamento provincial e de conformidade co 
disposto no artigo 35 da LRBRL, e no artigo 17 do RLXS, a competencia para resolver atribúeselle á Xunta de 
Goberno.  
 
Este informe non ten carácter vinculante, de feito que o órgano competente co seu superior criterio decidirá. 

Pontevedra, na data da sinatura electrónica. 
A xefa do servizo de Cooperación 

(documento asinado electronicamente á marxe) 
Marina Piñeiro Novo” 

 
A teor de todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o vixente exercicio, e 
vistos os informes da Xefa do Servizo de Cooperación do 03/03/2022, e da Intervención Provincial 
de data 04/03/2022, Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 

 Solicitar ao Instituto de Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) a modificación do 
prazo máximo de (1) un ano, desde a notificación da resolución de concesión da axuda, para 
acreditar que se formalizaron as contratacións necesarias para a execución das actuacións 
obxecto de axuda ao proxecto denominado IDAE Núm. FEDER-EELL-2020-004561 
“Iluminación exterior sostible VI: renovación das instalacións de alumeado exterior dos municipios de A 
Guarda, Cambados, Crecente, Forcarei e O Grove”, cuxo vencemento é 20/05/2022, en (6) seis 
meses adicionais; ampliándose deste xeito o prazo máximo para acreditar a devandita 
formalización ao 20/11/2022.  
 

 Darlle traslado do presente acordo ao Instituto de Diversificación e Aforro da Enerxía 
(IDAE), a Intervención, ao Servizo de Cooperación cos Municipios e ao Gabinete de 
Presidencia 
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15.31431.- MODIFICACIÓN DO PRAZO DE FORMALIZACIÓN DAS 

CONTRATACIÓNS NECESARIAS PARA A EXECUCIÓN DAS 
ACTUACIÓNS OBXECTO DE AXUDA DO EXPEDIENTE IDAE NÚM. 
FEDER-EELL-2020-004626 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IX: 
RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO ALUMEADO EXTERIOR 
DOS MUNICIPIOS DE PORTAS, VALGA, VILANOVA DE AROUSA E 
VILAGARCÍA DE AROUSA”. (Expte. 2020032941) 

 
No expediente consta o informe da Xefa do Servizo de Cooperación que literalmente se transcribe: 
 
“Á vista da Resolución favorable de concesión da axuda polo IDAE con destino ao proxecto IDAE Núm. 
FEDER-EELL-2020-004626 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IX: renovación das 
instalacións do alumeado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa”, 
e co obxecto de solicitar a modificación da axuda concedida mediante Resolución favorable do Director Xeral do 
IDAE con rexistro de entrada na Deputación de Pontevedra número 2021009009 e data 14/04/2021 a Xefa 
do Servizo de Cooperación, emite o seguinte: 
 
I. ANTECEDENTES 

 Dentro das competencias que lle atribúe a Lei 7/1985, do 2 de abril (BOE núm. 80 do 3 de abril), reguladora 
das Bases de Réxime Local ás deputacións provinciais está, segundo o artigo 36.1.d, 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”. 
 

 Que mediante Resolución presidencial número 2020002666 de data 18/09/2020, corrixida pola Resolución 
presidencial número RP2021001195 de data 02/03/2021 a Deputación aprobou a presentación da solicitude 
de axudas do proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004626 “Iluminación Exterior Sostible IX: 
Renovación das instalacións do alumeado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e 
Vilagarcía de Arousa” no marco da “Medida 6. Renovación das instalacións de alumeado, iluminación e 
sinalización exterior” definida no anexo I do Real decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a 
concesión directa de subvencións aos proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha 
Economía Baixa en Carbono, no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014- 2020 
(modificado polo Real Decreto 316/2019, de 26 de abril)  
 

 O 21/10/2020 preséntase ante o IDAE o citado proxecto “Iluminación Exterior Sostible IX: Renovación 
das instalacións do alumeado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de 
Arousa”, asignándoselle o rexistro núm. 202000012762. Tras a súa avaliación, en data 14/04/2021 
(rexistro de entrada número: 2021009009) recíbese Resolución do Director Xeral do IDAE na que se estima 
favorablemente a solicitude, e se concede a subvención con cargo a FEDER por importe de 743.590,47 euros, 
asignándoselle o número de proxecto FEDER-EELL-2020-004626. 
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 O obxecto do proxecto consiste na mellora da eficiencia enerxética das instalación de alumeado, iluminación e 
sinalización exterior dos Concellos. Con estas actuacións conseguirase un aforro estimado no consumo da enerxía 
eléctrica da instalación reformada en polo menos, un 30%. 
 

 Na devandita resolución, pola que se estima favorablemente a solicitude de axuda á Deputación de Pontevedra 
para o proxecto citado resólvese, entre outras, as seguintes cuestións: 

Importe da axuda concedida 
Conceder a DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, titular de NIF: P3600000H, unha axuda por 
importe máximo de 743.590,47 € 

 
Custe elixible admitido para o proxecto 
O custe elixible admitido é o seguinte: 

Municipio Medida Instalación 
Inversión 

total 
admitida 

Coste 
elixible 

admitido 

*Coste 
subvencionable 

admitido 

Axuda a 
outorgar 

(cofinanciacón 
FEDER) 

PORTAS Medida 6 
Alumeado 
exterior 
Portas 

299.007,12 299.007,12 299.007,12 239.205,69 

VALGA Medida 6 
Alumeado 
exterior 
Valga 

199.072,09 199.072,09 199.072,09 159.257,66 

VILANOVA 
DE AROUSA 

Medida 6 

Alumeado 
exterior 
Vilanova de 
Arousa 

214.562,25 214.562,25 214.562,25 171.649,80 

VILAGARCÍA 
DE AROUSA 

Medida 6 

Alumeado 
exterior 
Vilagarcía 
de Arousa 

216.846,66 216.846,66 216.846,66 173.477,32 

  Total 929.488,12 929.488,12 929.488,12 743.590,47 

 
Aceptación da axuda.  
De conformidade co previsto no apartado 7 do artigo 13 das bases que rexen esta convocatoria, o beneficiario 
deberá notificar ao IDAE a súa aceptación da resolución e as condicións nela impostas, no prazo máximo 
de (30) trinta días naturais desde a data de recepción da resolución pola que se acorde a selección do proxecto, 
mediante escrito dirixido ao Órgano Instrutor, facendo referencia á notificación recibida. 
 
Condicións e termos da concesión da axuda 
Nun prazo máximo de (1) un ano desde a notificación da resolución de concesión da axuda, o beneficiario 
deberá acreditar que se formalizaron as contratacións precisas para a execución das actuacións obxecto de 
axuda, mediante a achega, a través da aplicación informática establecida na web do IDAE, da 
documentación que o acredite, como os pregos de condicións administrativas e técnicas do concurso e o contrato.  
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O prazo máximo para a conclusión das actuacións acollidas á convocatoria é o 31 de xullo de 2023, a cuxo 
efecto deberá achegarse un certificado final de obra, onde conste dita data, asinado polo técnico competente, 
todo iso salvo a eventual ampliación do prazo de execución nos termos previstos no artigo 14.3 da 
convocatoria de axudas, que en calquera caso estará supeditada ao cumprimento dos prazos para verificación 
e certificación establecidos no Programa Operativo FEDER Plurirexional de España 2014-2020 ( 
POPE) para o ano 2023. 
 

 Neste sentido e conforme ao recollido no artigo 214 do TRLRFL, a Intervención da Deputación de Pontevedra 
o 26/4/2021 emitiu informe favorable previo á aceptación da axuda concedida, indicando que “corresponde á 
Xunta de Goberno, en aplicación da base número 16 das aprobadas para a execución do vixente orzamento 

 

 A Xunta de Goberno da Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 30 de abril de 2021, adoptou, 
entre outros, o acordo número 13.30250 de aceptación da axuda concedida polo Instituto para a Diversificación 
e Aforro da Enerxía (IDAE) ao proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004626 “Renovación das 
instalacións do alumeado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de 
Arousa” (expte. 2020032941). 
 

 O 19/07/2021 presentouse a través da plataforma web do IDAE a documentación acreditativa do inicio de 
tramitación dos contratos necesarios para a execución das actuacións obxecto de axuda do expediente IDAE 
Núm. FEDER-EELL-2020-004626 “Iluminación Exterior Sostible IX: Renovación das instalacións do 
alumeado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa”. 
 

 Posteriormente a Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 08 de outubro de 
2021, adoptou, entre outros, o acordo 9.30861 de  aprobación de expediente de contratación para a adxudicación 
mediante procedemento aberto do “servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos e dirección de obras 
de renovación das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER EELL 
2020004168, FEDER EELL 2020004561, FEDER EELL 2020004515, FEDER EELL 
2020004530 E FEDER EELL 2020004626”, que conta con cofinanciamento do 80% do FEDER A 
través da convocatoria de axudas do IDAE. (Expte. 2021040008)”. 
 

 O anuncio de licitación publicouse no Perfil do Contratante da Deputación (Plataforma de Contratación do 
Sector Público na data 13/10/2021. Así mesmo, publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico 
administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto. 

 Finalizado o prazo para a presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na súa sesión de data 18/11/2021 
procedeu á apertura electrónica dos sobres “A” correspondente á documentación administrativa. A continuación, 
procedeu á apertura dos sobres “B”, correspondentes á documentación avaliable mediante criterios non 
automáticos, presentados polas empresas que resultaron admitidas. Unha vez realizado o exame das ofertas 
presentadas, a Mesa de Contratación observa que, de conformidade co establecido no prego de condicións 
económico-administrativas que rexe o procedemento, a proposta da empresa LETTER INGENIEROS, S.L. 
(CIF: B-19.522.028) presenta un valor anormal ou desproporcionado no referente ao prezo total ofertado para 
o conxunto dos proxectos que integran o lote 2 do contrato, polo que se lle require xustificación. 
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 Finalmente o día 03/03/2022 publicase na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de 
formalización dos 5 lotes do contrato de “Servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos e dirección 
de obras de renovación das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER EELL 
2020004168, FEDER EELL 2020004561, FEDER EELL 2020004515, FEDER EELL 
2020004530 E FEDER EELL 2020004626” a favor da empresa LETTER INGENIEROS, S.L. 
(CIF: B-19.522.028). A empresa adxudicataria ten un prazo máximo de (2) dous meses para a redacción dos 
proxectos correspondentes as actuación dos expedientes IDAE mencionados.  

 A pesar de iniciarse o procedemento de dentro do prazo a súa formalización acumulou incidencias, debido a 
necesidade de xustificar por parte do licitador un valor anormal ou desproporcionado no referente ao prezo total 
ofertado nun dos lotes, que non permitiron formalizar os correspondentes contratos administrativos e, 
consecuentemente, iniciar os trabalos necesarios para a redacción dos proxectos e a dirección de obras de renovación 
das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004626. 

 Ante esta circunstancia imprevista, coa fin de garantir o deber do beneficiario de acreditar que se formalizaron 
as contratacións precisas para a execución das actuacións obxecto de axuda, e non prexudicando os intereses de 
terceiros é aconsellable a ampliación do prazo máximo de (1) un ano, regulado no 13.8. b do Real Decreto 
616/2017, en (6) seis meses adicionais; sendo deste xeito o 14/10/2022 a data máxima para realizar o 
citado trámite de acreditación ante o IDAE da formalización dos contratos relativos á execución das actuacións 
do proxecto FEDER-EELL-2020-004626. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA 
NORMATIVA EXAMINADA 

 Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), e o seu Regulamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, do 21 de xullo (RLXS) 

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

 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( 
LPACAP) 

 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG) 

 Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROFRXEL) 

 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais ( TRLRFL) 

 Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos 
singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa 
operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. (Real Decreto 616/2017) 

 Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo 
que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso 
a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-
2020. 
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CONSIDERACIONES XURÍDICAS 
Competencia: 

 O artigo 13.8. b do Real Decreto 616/2017 que establece que nun prazo máximo de (1) un ano desde a 
notificación da resolución de concesión da axuda, o beneficiario debe acreditar que se formalizaron as contratacións 
precisas para a execución das actuacións obxecto de axuda, mediante a achega, a través da aplicación informática 
establecida na web do IDAE, da documentación que o acredite, como os pregos de condicións administrativas e 
técnicas do concurso e o contrato. 

 De conformidade co previsto o artigo 14 do Real Decreto 616/2017, as condicións iniciais obxecto da resolución 
da solicitude correspondente poderán ser modificadas, sempre que os cambios non afecten os obxectivos perseguidos 
polo presente real decreto ou aos aspectos fundamentais das actuacións propostas, que sempre deberán estar en 
consonancia co establecido no POCS. A modificación da resolución haberá de ser solicitada polo beneficiario 
antes de que conclúa o prazo para a realización da actuación subvencionable e a decisión sobre a aceptación ou 
non da devandita solicitude de modificación corresponderá ao Director Xeral do IDAE, que ditará a 
correspondente resolución estimando ou desestimando a modificación solicitada. No caso de estimarse a 
modificación solicitada, a resolución conterá o contido mínimo establecido no artigo 13.5, resultando aplicables, 
igualmente, as previsións contidas respecto á aceptación do beneficiario no apartado 7 do mesmo precepto. 

 De conformidade co artigo 64 Real do Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, unha vez recaída a resolución de concesión, o 
beneficiario poderá solicitar a modificación do seu contido, se concorren as circunstancias previstas a tales efectos 
nas bases reguladoras, tal como establece o artigo 17.3 l) da Lei, que se poderá autorizar sempre que non dane 
dereitos de terceiros. A solicitude deberá presentarse antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade. 

 Tendo en conta o artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, no que se indica que a Administración, salvo precepto en contrario, poderá conceder 
de oficio ou a pedimento dos interesados, unha ampliación dos prazos establecidos, que non exceda da metade dos 
mesmos, se as circunstancias o aconsellan e con iso non se prexudican dereitos de terceiros. O acordo de ampliación 
deberá ser notificado aos interesados. Tanto a petición dos interesados como a decisión sobre a ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes do vencemento do prazo de que se trate.  

 Segundo o artigo 34.1.f da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a competencia para 
a realización dos trámites de aceptación e a aprobación das condicións impostas na resolución de concesión de 
axudas correspóndelle á Presidencia, por tratarse dun gasto inferior ao 10% dos recursos ordinarios do orzamento, 
ou pola Xunta de Goberno. 

 Segundo o establecido na base 16ª.2 das Bases de Execución do Orzamento provincial e de conformidade co 
disposto no artigo 35 da LRBRL, e no artigo 17 do RLGS, a competencia para resolver atribúeselle á Xunta 
de Goberno. 

 Artigo 36.1.d) da LRBRL polo que á Deputación lle compete a cooperación no fomento do desenvolvemento 
económico e social na planificación do territorio provincial de acordo coas competencias das demais 
administracións. 

 Artigo 26.1.a) da  LRBRL, que establece como  servizo a prestar en todo caso en todos os concellos a iluminación 
pública.   
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Petición e evacuación de informes:  
 

 Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes.  

 Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de motivación á 
Resolución cando se incorporen ó texto da mesma.  

 Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, a petición de 
cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas normas que regulan a subvención.  

 Artigo 172 do ROFRXEL, que dispón que o xefe da Dependencia á que corresponda tramitar o expediente 
deberá emitir un informe, expoñendo os antecedentes e as disposicións legais ou regulamentarias en que funde o 
seu criterio.  

 
Resolución do expediente: 
 

 Artigo 2 da LSG, en concordancia co artigo 2 da LXS, que na definición de subvención vincula a disposición 
de diñeiro entre outros requisitos, a que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, á 
execución dun proxecto, á realización dunha actividade, ou á adopción dun comportamento singular, xa 
realizados ou por desenvolver, debendo o beneficiario cumprir as obrigacións materiais e formais que se 
establecerán.  

 Artigo 62 do RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente identificados os 
compromisos asumidos polos beneficiarios.  

 Artigo 11.a) da LSG, en concordancia co artigo 14.1.a) da LXS, que establece como obriga do beneficiario 
cumprir o obxectivo ou executar o proxecto que fundamenta a concesión da subvención.  

 Artigo 36.2.b) da LRBRL, polo que as deputacións poderán conceder subvencións con cargo aos seus propios 
recursos para a realización e mantemento de obras e servizos municipais.  

 Artigo 14 do Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que as condicións iniciais obxecto da resolución da 
solicitude correspondente poderán ser modificadas, sempre que os cambios non afecten os obxectivos perseguidos 
polo presente real decreto ou aos aspectos fundamentais das actuacións propostas, que sempre deberán estar en 
consonancia co establecido no POCS. 
 

III.- CONCLUSIÓNS: 
 
O proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004626 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE 
IX: RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO ALUMEADO EXTERIOR DOS 
MUNICIPIOS DE PORTAS, VALGA, VILANOVA DE AROUSA E VILAGARCÍA DE 
AROUSA” no marco das actuacións ao abeiro do programa de Economía Baixa en Carbono, foi presentado ante 
o IDAE pola Deputación coa fin de mellorar a eficiencia enerxética das instalación de alumeado, iluminación e 
sinalización exterior dos concellos. Con esta  actuación  conseguirase un  aforro estimado no consumo do 30%. 
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A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 8 de outubro de 2021, adoptou, 
entre outros, o acordo 9.30861 de aprobación de expediente de contratación para a adxudicación mediante 
procedemento aberto da obra “servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos e dirección de obras de 
renovación das instalacións de iluminación exterior dos proxectos IDAE núm. FEDER EELL 2020004168, 
FEDER EELL 2020004561, FEDER EELL 2020004515, FEDER EELL 2020004530 E 
FEDER EELL 2020004626”. Finalizado o prazo para a presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na 
súa sesión de data 18/11/2021 comprobou que a proposta da empresa LETTER INGENIEROS, S.L. (CIF: 
B-19.522.028) presenta un valor anormal ou desproporcionado no referente ao prezo total ofertado para o conxunto 
dos proxectos que integran o lote 2 do contrato. 
 
O día 03/03/2022 publicase na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de formalización dos 5 
lotes do contrato citado no parágrafo anterior á empresa LETTER INGENIEROS, S.L. (CIF: B-19.522.028). 
A empresa adxudicataria ten un prazo máximo de (2) dous meses para a redacción dos proxectos correspondentes as 
actuación dos expedientes IDAE mencionados. 
 
Examinados os antecedentes e a motivación legal exposta, para garantir a correcta execución do citado proxecto é 
necesario a ampliación do prazo máximo de (1) un ano desde a data de  notificación da resolución de concesión da 
axuda, na que o beneficiario debe acreditar a formalización das contratacións necesarias para a execución das 
actuacións obxecto da axuda regulado no artigo 13.8.b del Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, modificado 
polo Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, en (6) seis meses adicionais; sendo de este modo a data máxima para 
acreditar a formalización o 14/10/2022.  
 
Esta ampliación de (6) meses solo afecta ao trámite de xustificación da formalización das contratacións necesarias 
para a execución das actuacións do citado expediente, manténdose invariable o prazo máximo para a conclusión das 
actuacións que será o 31/07/2023. 
 
En consecuencia a solicitude de ampliación é previa á finalización de ambos prazos máximos, tanto do prazo para 
acreditar a formalización dos contratos como do prazo máximo establecido para a execución das actuacións recollidas 
no proxecto.  
 
Nesta mesma liña conclúese que a concesión da ampliación do prazo para acreditar a formalización dos contratos 
para a execución das actuacións recollidas no proxecto IDAE Núm. FEDER-EELL-2020-004626 
“ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IX: renovación das instalacións do alumeado exterior dos 
municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa” non constitúe un prexuízo a terceiros. 
 
Por todo o exposto, e á vista dos antecedentes e fundamentos de dereitos aplicables, INFORMO 
FAVORABLEMENTE a tramitación deste expediente e PROPOÑO a MODIFICACIÓN DO PRAZO 
DE FORMALIZACIÓN DAS CONTRATACIÓNS NECESARIAS PARA A EXECUCIÓN 
DAS ACTUACIÓNS OBXECTO DE AXUDA DO EXPEDIENTE IDAE Núm. FEDER-
EELL-2020-004626 “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IX: RENOVACIÓN DAS 
INSTALACIÓNS DO ALUMEADO EXTERIOR DOS MUNICIPIOS DE PORTAS, VALGA, 
VILANOVA DE AROUSA E VILAGARCÍA DE AROUSA”. 
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IV.- RÉXIME COMPETENCIAL 

En virtude do establecido na base 16ª.2 das Bases de Execución do Orzamento provincial e de conformidade co 
disposto no artigo 35 da LRBRL, e no artigo 17 do RLXS, a competencia para resolver atribúeselle á Xunta de 
Goberno.  
Este informe non ten carácter vinculante, de feito que o órgano competente co seu superior criterio decidirá. 

Pontevedra, na data da sinatura electrónica. 
A xefa do servizo de Cooperación 

(documento asinado electronicamente á marxe) 
Marina Piñeiro Novo” 

 
A teor de todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o vixente exercicio, e 
vistos os informes da Xefa do Servizo de Cooperación do 03/03/2022, e da Intervención Provincial 
de data 04/03/2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 

 Solicitar ao Instituto de Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) a modificación do 
prazo máximo de (1) un ano, desde a notificación da resolución de concesión da axuda, para 
acreditar que se formalizaron as contratacións necesarias para a execución das actuacións 
obxecto de axuda ao proxecto denominado IDAE Núm. FEDER-EELL-2020-004626 
“Iluminación exterior sostible ix: renovación das instalacións do alumeado exterior dos municipios de Portas, 
Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa”, cuxo vencemento é 14/04/2022, en (6) seis 
meses adicionais; ampliándose deste xeito o prazo máximo para acreditar a devandita 
formalización ao 14/10/2022.  

 Darlle traslado do presente acordo ao Instituto de Diversificación e Aforro da Enerxía 
(IDAE), a Intervención, ao Servizo de Cooperación cos Municipios e ao Gabinete de 
Presidencia 

 
16.31432.- MODIFICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 

30/07/2021 (NÚM. 7.30633) DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO 
CONCELLO DA LALÍN PARA O INVESTIMENTO “SUBMINISTRO E 
COLOCACIÓN DE TABOLEIROS DE ANUNCIOS PARA AS 
PARROQUIA DE LALÍN E HONORARIOS”, NO MARCO DO PLAN 
CONCELLOS 2021 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS, POR CAMBIO DE 
PROXECTO (Expte 2021017889) 

 
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión do día 15/12/2020, aprobou as “Bases 
reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021”, que recolle os 
procedementos para conceder subvencións a 59 municipios da provincia para financiar actuacións 
e investimentos, propostas que deben estar relacionadas coas materias que os municipios exercen 
como competencias propias ou, en todo caso, as atribuídas por delegación, de conformidade co 
artigo 7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e as distintas das propias 
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e as de delegación segundo o artigo 3 da lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas 
da entrada en vigor da lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración Local. Ditas bases e o extracto da convocatoria publicouse no BOPPO nº 1, do 
04/01/2021. 
No marco do devandito Plan, se lle concedeu ao concello de Lalín mediante acordo núm. 7.30633 
da Xunta de Goberno desta Deputación de data 30/07/2021, unha subvención por importe de 
79.999,39 euros para o investimento “Subministro e colocación de taboleiros de anuncios para as 
parroquia de Lalín e honorarios” (expediente: 2021017889), cun orzamento polo mesmo importe. 
 
En data 27/01/2022 ten entrada no rexistro da sede electrónica da Deputación WEB2022003027, 
solicitude do concello de Lalín de modificar o acordo de concesión referido no paragrafo anterior, 
sen variar a tipoloxía inicialmente aprobada nin incrementar a contía subvencionada, para o 
subministro de taboleiros e honorarios pero sen colocación. 
 
En datas posteriores o Concello certifica que o motivo polo que solicita a modificación da 
subvención, polo mesmo importe pero só para o subministro de taboleiros, sen colocación e debido 
a situación actual no que se atopa o subministro de materias primas, o cal está causando unha subida 
continua de prezos, tanto das mencionadas materias primas como en produtos elaborados. Todo 
elo sen contar a escaseza das mesmas, que provoca amais da subida de prezos, un retraso dos prazos 
de entrega. 
A nova Memoria Técnica denominada “Subministro de taboleiros de anuncios”, foi aprobada por 
Decreto da Alcaldía de data 27/01/2022, conten as actuacións a realizar co investimento, non 
modifica a localización dos paneis remitida na solicitude anterior, sendo válida a certificación de 
titularidade de vías e os informes relativos á normativa sectorial e solicita a súa aprobación.  
 
Fundamentos xurídicos: 
Réxime Xurídico 

─ Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), e o seu Regulamento aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

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

─ Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, 
de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local. 

─ Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas (LPACAP). 

─ Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG). 

─ Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL). 

─ Carta Europea de Autonomía Local, Estrasburgo 15/10/1985. 

─ Bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021. 

─ Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra (Ordenanza Xeral). 

─ Bases de execución do orzamento da Deputación para o vixente exercicio. 

─ Tratado de Funcionamento da Unión Europea.  
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─ Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 

─ Regulamento de Bens das Corporacións Locais RD 1372/1986, de 13 de xuño. 

─ Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público. 

─ Lei 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas. 
RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais. 

 
Consideracións Xurídicas: 
Instrución do expediente: 

─ Base reguladora 16ª do Plan Concellos 2021, relativa á ordenación, instrución, procedemento e 
resolución, que indica que correspóndelle ao servizo de Cooperación realizar as actuacións 
necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos expedientes, solicitando 
cantos informes considere convenientes.  

 
Petición e evacuación de informes: 

─ Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 

─ Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 

─ Artigos 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 
corresponde realizar á Intervención. 

─ Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial para o vixente exercicio, sobre o control 
e a fiscalización da xestión económica, que sinalan a competencia da Intervención para realizar 
esta función. 

 
Resolución do expediente: 

─ Artigo 16 da ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación que dispón que salvo que a 
resolución ou o acordo de concesión se estableza o contrario, a entidade beneficiaria a 
subvención poderá solicitar do órgano que as concede a modificación da resolución/acordo de 
concesión, incluídos os prazos de execución ou xustificación, non debendo variarse o destino 
ou finalidade da subvención ou axuda pública. 

─ A solicitude deberá estar suficientemente xustificada, presentándose de forma inmediata á 
aparición da circunstancia que a cause e con antelación á finalidade o prazo de execución 
inicialmente concedido, salvo que para as modificacións se fixen outros prazos nas bases 
reguladoras da concesión. 

─ Base 17ª das Reguladoras do PLAN CONCELLOS 2021, que dispón que a modificación da 
resolución ou acordo de concesión, sen variar a tipoloxía inicialmente aprobada nin incrementar 
a contía subvencionada, estará suxeita ao cumprimento dos seguintes requisitos; a) Petición por 
parte do Concello, que deberá vir motivada, entre outras, nas seguintes circunstancias: (...) 
Calquera outra circunstancia debidamente motivada e xustificada; b) Acordo do órgano 
competente do concello que aproba as variacións operadas no proxecto, documento técnico, 
memoria valorada ou descritiva da actuación que se vai levar a cabo”. 
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─ Os artigos 20 e 21 da Lei Xeral Orzamentaria 47/2003, de 26 de novembro, que dispón a forza 
vinculante procede a modificación do acordo de concesión da subvención. 
 

─ O artigo 19 da Lei Xeral de Subvencións polo que se dispón que as subvencións por si solas ou 
con outras axudas non pode superar o custe da actividade a desenrolar polo beneficiario. 

 
Consideracións finais: 
A solicitude do Concello de Lalín axústase as condicións xurídicas expostas. 
 
A normativa en materia de subvencións, tanto estatal, autonómica, como a ditada pola propia 
Deputación, reflicten como característica diferenciadora a afección da axuda pública ao 
cumprimento dun obxectivo, neste caso, á execución dun proxecto específico. En consecuencia o 
interese público perseguido coa concesión da subvención queda delimitado polo propio obxecto da 
finalidade subvencionable. 
 
Para a concesión da subvención co obxecto do financiamento do investimento “Subministro e 
colocación de taboleiros de anuncios para as parroquia de Lalín e honorarios” (Exp. 2021017889) 
tívose en conta un proxecto por importe de 79.999,39 €, que se estimou suficiente e correcto para 
deducir o seu carácter e a adecuación á convocatoria do Plan Concellos 20221, Liña 1. 
 
Unha vez concedida a subvención polo mesmo importe que o arriba referido orzamento, xurde a 
necesidade de modificar o acordo de concesión referido no paragrafo anterior, sen variar a tipoloxía 
inicialmente aprobada nin incrementar a contía subvencionada. En datas posteriores o Concello 
certifica que o motivo polo que solicita a modificación da subvención, polo mesmo importe pero 
só para o subministro de taboleiros, sen colocación e debido a situación actual no que se atopa o 
subministro de materias primas, o cal está causando unha subida continua de prezos, tanto das 
mencionadas materias primas como en produtos elaborados. Todo elo sen contar a escaseza das 
mesmas, que provoca amais da subida de prezos, un retraso dos prazos de entrega. 
 
Conclúese que a nova Memoria Técnica denominada “Subministro de taboleiros de anuncios” foi 
aprobada por Decreto da Alcaldía de data 27/01/2022, conten as actuacións a realizar co 
investimento, non modifica a localización dos paneis remitida na solicitude anterior, sendo válida a 
certificación de titularidade de vías e os informes relativos á normativa sectorial e solicita a súa 
aprobación. 
 
E conclúese que que esta modificación non supón alteración do orzamento orixinal. 
 
De acordo ao sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 7/1985, de 2 
de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais e as bases específicas de execución do vixente orzamento provincial, e visto 
o informe do Enxeñeiro Xefe do Servizo de Cooperación de data 02/02/2022, que conclúe 
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favorablemente a modificación, e o informe favorable da Intervención Provincial, de data 
24/02/2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 

- Modificar o Acordo nº 7.30633 da Xunta de Goberno de data 30/07/2021, polo que se 
concedía unha subvención de 79.999,39 euros ao concello de Lalín para o investimento 
“Subministro e colocación de taboleiros de anuncios para as parroquia de Lalín e 
honorarios” (Expediente 2021017889), por cambio de proxecto técnico. 

- Aprobar o cambio de proxecto técnico do investimento de referencia, polo mesmo importe 
pero só para o subministro de taboleiros, sen colocación.  

- Manter invariábel os demais pronunciamentos do Acordo de concesión nº 7.30633 da 
Xunta de Goberno de 30/07/2021 

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Lalín, a Intervención, ao servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia.  

 
17.31433.- ADXUDICACIÓN DE BOLSAS DE MOBILIDADE AO ALUMNADO 

PARTICIPANTE NO PROXECTO ERASMUS+PRACTICUM DEPO 2021 
(1ª MOBILIDADE). (Expte. 2021060768) 

 
O 25 de marzo de 2021 publicouse a convocatoria de propostas 2021 do programa ERASMUS+ 
(EAC/A01/2021, Diario Oficial da Unión Europea 2021/C103/11 aprobada pola Dirección do 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), ao abeiro do Regulamento 
(UE) Nº 2021/817 do Parlamento Europeo e do Consello de data 20 de maio do 2021, pola que se 
establece o programa “ERASMUS+”, programa de educación, formación, xuventude e deporte da 
Unión Europea. 
 
O día 14/05/2021 a Deputación de Pontevedra presentou o proxecto denominado “PRACTICUM 
DEPO 2021” (ID do formulario: KA121-VET-0706FEE4) dentro da acción clave 1 (KA1) 
“Mobilidade das persoas por motivo de aprendizaxe” que ten as seguintes características: 

Obxectivo global: levar a cabo un programa de mobilidade de estudantes graduados de 
Formación Profesional de ciclos medios pertencentes a distintas familias profesionais co 
fin de colaborar na súa integración no mundo laboral, a través de prácticas laborais en 
empresas e institucións estranxeiras. 
Nº participantes: 90 estudantes graduados de Formación profesional de ciclos medios 
pertencentes a distintas familias profesionais, 9 docentes dos centros participantes, 
correspondentes a persoal para a formación e 1 visita preparatoria. 
Duración e prazo de desenvolvemento do programa: 15 meses (dende o 1 de setembro de 
2021 ata ao 30 de novembro de 2022) con posible ampliación a 24 meses mediante solicitude 
aos 12 meses. Estímase que as estadías dos estudantes faranse ao longo de varios períodos 
a concretar. 
Ámbito de actuación do proxecto: Alemaña, Bélxica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Islandia, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal e Romanía. 

  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):17XWYJXIVHNKEORT



Acta Páx.  86  Xunta de Goberno 11/03/2022 

Non obstante o anterior, as persoas beneficiarias poderán realizar a mobilidade nun dos 
países do programa Erasmus+ distinto aos contemplados no ámbito de actuación do 
proxecto. Isto inclúe países pertencentes á Unión Europea (Austria, Bélxica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Romanía e Suecia) así como países non 
pertencentes á mesma (República de Macedonia do Norte, Islandia, Liechtenstein, Noruega, 
Turquía e Serbia, entre outros). 

 
A Dirección do Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), emitiu resolución de 
data 21 de outubro de 2021 pola que se publican os listados de solicitudes seleccionadas, en lista de 
reserva, rexeitadas e excluídas de Proxectos de Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe, 
Acción Clave 1, correspondentes á Convocatoria de Propostas do programa Erasmus+ 2021, 
concedendo unha axuda para a realización do proxecto “PRACTICUM DEPO 2021” por importe 
de 911.037,00 euros. 
 
Trátase dun proxecto plurianual (2021-2023) e para a anualidade 2021 realizáronse as operacións de 
xeración de crédito polo importe da subvención concedida polo SEPIE para ese exercicio e por 
parte do financiamento propio realizáronse as correspondentes operacións de modificación de 
crédito, comprometéndose a Deputación de Pontevedra ao financiamento do importe da 
anualidade do proxecto. 
 
O prazo establecido para levar a cabo este proxecto é de 15 meses (dende o 1 de setembro de 2021 
ata ao 30 de novembro de 2022) con posible ampliación a 24 meses mediante solicitude aos 12 
meses. 
Con data 20/12/2021, a Deputación asinou co SEPIE o convenio a través do cal se acepta a 
subvención concedida e se asume o compromiso de executar o proxecto nos termos e condicións 
establecidos. 
De acordo co previsto na memoria do proxecto en cada un dos Centros de Formación Profesional 
constituíuse un Comité de Mobilidade, encargado da selección dos alumnos participantes, 
concreción do país de destino e data de inicio da prácticas. 
 
Á súa vez, a Deputación creou o comité de mobilidade para o asesoramento en materia xerais 
relativas á mobilidade do PRACTICUM DEPO 2021, así como calquera outra necesidade e 
imprevisto relacionado coas prácticas. 
 
Partindo das propostas, dos Centros de Formación Profesional e do Comité de mobilidade da 
Deputación, os alumnos distribuíranse en varias quendas: 

- O primeiro grupo comprende un total de 31 alumnos que iniciarán a mobilidade en marzo 
do 2022 con destino Italia, Portugal, Malta, Irlanda e Países Baixos. 

- Os seguintes grupos comprenderán un número indeterminado de alumnos (a concretar en 
próximas reunións do consorcio) que iniciarán a mobilidade en xullo e setembro de 2022. 
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A duración normal das prácticas no país estranxeiro é de 182 días (aproximadamente 6 meses e 2 
días), podendo ser superior ou inferior. Se durante este período se cumpren 12 meses a contar 
dende a finalización dos estudos, nese caso daranse por concluídas en tal data. O importe das bolsas 
vén determinado polo país de destino e os días de estancia, calculados en cada caso segundo a táboa 
de módulos do SEPIE. 
 
A axuda financeira farase efectiva previa aceptación por parte do interesado das cantidades 
asignadas en concepto de axuda individual e axuda de viaxe co compromiso de cumprir cos 
obxectivos do programa e destinalos aos fins que se determinan mediante a sinatura do convenio 
de subvención. 
O cálculo da axuda está en función do número de días e do país de destino, segundo vén establecido 
nas táboas de cálculo aprobadas regulamentariamente, polo que este cálculo podería verse 
modificado no suposto de que se produza unha variación no número de días. 
 
O apartado 1º da cláusula 4 (modalidades de pago) do convenio de subvención Erasmus+ 
Formación Profesional para estudos e/ou prácticas que se asina entre a institución beneficiaria da 
subvención (Deputación de Pontevedra) e os participantes establece que nos 30 días posteriores á 
sinatura do convenio por ambas partes e non mais tarde da data de inicio do período de mobilidade 
ou tras a recepción da confirmación da chegada, realizarase un pago de prefinanciación ao 
participante equivalente ao 90% del importe especificado en la cláusula 3. En base ao anterior, a 
Deputación comprométese a realizar o primeiro pago ao alumnado con anterioridade á data de 
inicio do período de mobilidade. Este criterio foi ratificado polo SEPIE na auditoría realizada ao 
proxecto Practicum Depo 2016 os días 21 e 22 de xaneiro de 2019 de cara á xestión de todos os 
proxectos Erasmus+ futuros. 
 
Considerando o anterior debe advertirse que os pagos efectivos con saída de caudais da Deputación 
realizados con posterioridade á data de inicio das prácticas do alumnado ou do período de 
mobilidades de formación e visitas preparatorias dos docentes ou persoal serán considerados como 
custos non elixibles e, polo tanto, o SEPIE realizará unha corrección financeira do proxecto e 
reclamará a totalidade das contías que non cumpran os parámetros indicados por consideralas como 
custos non elixibles. 
 
Con data 04 de marzo de 2022 emitiuse informe – proposta para a adxudicación de bolsas de 
mobilidade ao alumnado participante no proxecto Practicum Depo 2021 (1ª mobilidade) asinado 
polo xefe do servicio de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local co visto e prace da 
Deputada Delegada. 
 
Con data 07 de marzo de 2022 Intervención emitiu informe de fiscalización favorable para a 
concesión das bolsas de mobilidade a favor do alumnado que participa neste proxecto 
PRACTICUM DEPO 2021 (1ª mobilidade) detalladas no anexo. A contía ascende a 190.215,00€ 
que se aboará con cargo ás aplicacións orzamentarias 22/240.2427.481.01.2021 e 
22/240.2427.481.01 do proxecto de gasto 2100003_PRACTICUM DEPO 2021 
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Normativa aplicable: 
Estas axudas axustaranse ao previsto nas Bases reguladoras da concesión da subvención: 
Convocatoria de propostas 2021 do programa ERASMUS+ (EAC/A01/2021, Diario Oficial da 
Unión Europea 2021/C103/11), así como ao disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral 
de Subvencións, Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento desta 
Lei e as Bases número 16 e 24 e seguintes das de execución do orzamento para o ano 2022. 
 
A concesión destas axudas corresponde á Xunta de Goberno en virtude das facultades que lle 
atribúe a base 16.2ª de Execución do vixente orzamento. 
 
Por todo o exposto, en base aos antecedentes e normativa aplicable a este tipo de axudas, proponse 
que se acorde a concesión das bolsas de mobilidade a favor do alumnado que participa neste 
proxecto PRACTICUM DEPO 2021 (1ª mobilidade) nas cantidades detalladas no anexo en 
concepto de axuda por mobilidade (axuda individual + axuda de viaxe). 
 
Para esta 1ª mobilidade, solicitouse informe de fiscalización para a concesión das bolsas de 
mobilidade pola contía de 190.215,00€ que se aboará con cargo ás aplicacións orzamentarias 
22/240.2427.481.01.2021 e 22/240.2427.481.01 do proxecto de gasto 2100003_PRACTICUM 
DEPO 2021.  
 
A axuda financeira ou parte dela será reembolsada se o participante non cumpre coas súas obrigas. 
Se o participante rescinde o convenio de participación antes do seu prazo de finalización ou se 
incumpre o establecido no mesmo, deberá proceder á devolución da cantidade da axuda que se lle 
aboou. 
 
En caso de rescisión do participante por causas de forza maior, isto é, debido a unha situación ou 
acontecemento imprevisible e excepcional alleo á vontade do participante e non atribuíble a erro 
ou neglixencia pola súa parte, o participante terá dereito a percibir a contía da axuda correspondente 
á duración real do período de mobilidade, e calquera fondo restante deberá ser devolto. 
 
Considerando o anterior, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
1.- A concesión das bolsas de mobilidade a favor do alumnado que participa neste proxecto 
PRACTICUM DEPO 2021 (1ª mobilidade) nas cantidades detalladas no anexo en concepto de 
axuda por mobilidade (axuda individual + axuda de viaxe). Para esta 1ª mobilidade con destino 
Italia, Portugal, Irlanda, Malta e Países baixos a contía ascende a 190.215,00€ que se aboará con 
cargo ás aplicacións orzamentarias 22/240.2427.481.01.2021 e 22/240.2427.481.01 do proxecto de 
gasto 2100003_PRACTICUM DEPO 2021 pertencente ao Servizo de Promoción de Emprego e 
Desenvolvemento Local. 
 
2.- Notificar este acordo ás partes interesadas. 
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Dito anexo é como segue: 

ANEXO 

  

Nome e 
apelidos 

Sector 
Centro 

Formación 
Destino 

Data de 
inicio 

mobilidade 

Data de fin 
mobilidade 

Total 
días 

Total 
axuda 

individual 

Axuda 
viaxe 

100% 
(axuda 

individual 
+ axuda de 

viaxe) 

90% 
(axuda 

individua
l + axuda 
de viaxe) 

10%  
(axuda 
individ
ual + 
axuda 

de 
viaxe) 

José Manuel 
Soto Dios 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES de Poio Italia 28/03/2022 03/09/2022 162 6.718,00 360,00 7.078,00 6.370,20 707,80 

Dana 
Álvarez 

Fernández 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES de Poio Italia 28/03/2022 03/09/2022 162 6.718,00 360,00 7.078,00 6.370,20 707,80 

Marta Aris 
Martín 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES de Poio Italia 28/03/2022 23/09/2022 182 7.518,00 360,00 7.878,00 7.090,20 787,80 

Paulo 
Montes 
Alonso 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

CPR San 
Miguel 

Italia 28/03/2022 23/09/2022 182 7.518,00 360,00 7.878,00 7.090,20 787,80 

Isaac 
Cámara 
Gayoso 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

CPR San 
Miguel 

Italia 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Andrea 
Cabrera 

Brito 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

CPR San 
Miguel 

Italia 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Yaël Barcala 
Barros 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

CPR San 
Miguel 

Italia 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Alejandro 
Martínez 
Gónzalez 

Instalacións de 
telecomunicacións 

CPR San 
Miguel 

Italia 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Juan Manuel 
Ramilo 
Pereira 

Instalacións de 
telecomunicacións 

CPR San 
Miguel 

Italia 25/03/2022 22/06/2022 92 3.918,00 360,00 4.278,00 3.850,20 427,80 

Brais Moreia 
Pereira 

Instalacións de 
telecomunicacións 

CPR San 
Miguel 

Italia 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Brais 
Diéguez 
Quintá 

Instalacións de 
telecomunicacións 

CIFP A 
Xunqueira 

Malta 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Brais 
Gómez 
Bello 

Instalacións de 
telecomunicacións 

CIFP A 
Xunqueira 

Malta 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

María 
Reguera 
Freitas 

Xestión 
Administrativa 

CPR San 
Fermín 

Portugal 28/03/2022 03/09/2022 162 6.718,00 180,00 6.898,00 6.208,20 689,80 

Miguel 
Moreno 
Veleiro 

Instalacións de 
telecomunicacións 

IES Floriani Malta 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Samuel Gil 
Táboas 

Instalacións de 
telecomunicacións 

IES Floriani Malta 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Juan 
Sebastián 
Sánchez 
Giraldo 

Xestión 
administrativa 

Divino 
Maestro 

Italia 25/03/2022 22/06/2022 92 3.918,00 360,00 4.278,00 3.850,20 427,80 

Marta  
González 
Puertas 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

Divino 
Maestro 

Italia 28/03/2022 23/09/2022 182 7.518,00 360,00 7.878,00 7.090,20 787,80 
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18.31434.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A 

ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SUXEITO 
A REGULACIÓN ARMONIZADA, DO SERVIZO DE XESTIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PROGRAMA EN RUTA 
COA DEPO 2022. (Expte. 2021054402) 

 
A Deputación de Pontevedra, convoca o programa “En ruta coa Depo 2022”, cuxo obxectivo é 
mellorar a participación dos distintos colectivos sociais da provincia de Pontevedra, promovendo a 
igualdade de oportunidades para as persoas  con discapacidade, así como garantir que as persoas 

Catherine 
De Caso 
Iglesias 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

Divino 
Maestro 

Italia 28/03/2022 03/09/2022 162 6.718,00 360,00 7.078,00 6.370,20 707,80 

Alba 
Fernández 
Rodríguez 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

Divino 
Maestro 

Malta 04/04/2022 10/09/2022 162 6.718,00 360,00 7.078,00 6.370,20 707,80 

Alison 
Santos 

Miranda 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

Divino 
Maestro 

Italia 01/04/2022 07/09/2022 162 6.718,00 360,00 7.078,00 6.370,20 707,80 

Tiago 
Alfonso 

Rodríguez 
Silva 

Xestión 
Administrativa 

Divino 
Maestro 

Irlanda 28/03/2022 28/07/2022 125 6.030,00 275,00 6.305,00 5.674,50 630,50 

Sonia 
Iglesias 
Calvo 

Coidados auxiliares 
de enfermaría 

Divino 
Maestro 

Italia 18/04/2022 18/08/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Alberto 
Fernández 

Chedas 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES Pintor 
Colmeiro 

Malta 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Sheila 
Rodríguez 

Payo 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES Pintor 
Colmeiro 

Portugal 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 180,00 5.418,00 4.876,20 541,80 

Santiago 
Peña 

Fernández 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES Pintor 
Colmeiro 

Italia 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Diego 
Meijide 
Gómez 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES Pintor 
Colmeiro 

Malta 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Nicolás  
Villar 

Gómez 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES Pintor 
Colmeiro 

Malta 28/03/2022 28/07/2022 125 5.238,00 360,00 5.598,00 5.038,20 559,80 

Rosana 
Miguel 
Fraile 

Actividades físico 
deportivas no 
medio natural 

IES Pintor 
Colmeiro 

Malta 28/03/2022 03/09/2022 162 6.718,00 360,00 7.078,00 6.370,20 707,80 

Borja 
Pesqueira 

Graña 

Sistemas 
microinformáticos e 

redes 

IES Chan do 
Monte 

Portugal 28/03/2022 26/08/2022 154 6.398,00 180,00 6.578,00 5.920,20 657,80 

Iker 
Fernández 
Rodríguez 

Informática básica 
IES Chan do 

Monte 
Italia 25/03/2022 22/06/2022 92 3.918,00 275,00 4.193,00 3.773,70 419,30 

Miguel 
Ángel 

Quinteiro 
Álvarez 

Operacións de 
laboratorio 

IES A 
Xunqueira I 

Holanda 28/03/2022 23/09/2022 182 7.518,00 275,00 7.793,00 7.013,70 779,30 

         190.215,00€   
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con menos recursos poidan participar en actividades de ocio, que ao mesmo tempo fomentan o 
envellecemento activo  nalgúns casos e alternativas de ocio e tempo de lecer para a poboación 
xuvenil da nosa provincia. Ao mesmo tempo, foméntase o turismo activo en todos os concellos, 
ofertando distintas rutas culturais e educativas, e dinamizando a hostelería local en calquera época 
do ano. 
 
O programa conta con arraigo entre a poboación destinataria, de xeito que nos últimos anos 
incrementouse a participación chegando a cubrirse ata 20.000 prazas das cales 400 ofértanse de 
balde.  O contido do Programa consiste en pasar un día de convivencia pola nosa provincia,  
incluíndose os traslados de ida e de volta en autobús desde os concellos de orixe, sendo en todo 
momento acompañados por persoal da empresa adxudicataria. As visitas serán guiadas por unha 
persoa que conte coa habilitación de guía de turismo especializado de Galicia.  
 
A Xefa do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, remite ó Servizo de Contratación informe 
proposta  (csv L9D4SYGHR2C74II7) e informe complementario,  solicitando a incoación do 
expediente para levar a cabo a contratación do servizo de Xestión, desenvolvemento e execución 
do programa “En ruta coa Depo 2022” dentro do ámbito dos programas de participación social. 
 
Xunto coa referida proposta remitiuse o prego de prescricións técnicas e o Anexo I Catálogo de 
rutas, que rexerán na contratación.  
 
Resultando que con data 24/11/2021, a Intervención emite documento de retención de crédito co 
número 202100220883 por importe de 432.600€ para o ano 2022, con cargo a aplicación 
orzamentaria 2022/231.2311.227.07, do correspondente orzamento provincial. 
 
Asemade, na Memoria xustificativa do contrato csv R758JON0RFYWPO2F, o Xefe do Servizo de 
Contratación xustifica que o réxime xurídico do contrato é administrativo de servizos, encuadrado 
no tipo previsto no artigo  312 da LCSP correspondente aos contratos de servizos que conleven 
prestacións directas a favor da cidadanía. O réxime xurídico do contrato determinase mediante a 
aprobación das bases reguladoras do programa En ruta coa Depo 2022, que foron aprobadas 
mediante acordo da Xunta de Goberno do día 24 de xaneiro de 2022 (csv 9ZJ1DUAORTX364YR). 
O  procedemento de adxudicación elixido é o  aberto atendendo a diferentes criterios de valoración 
(mellor relación calidade-prezo), e indica que, tal como prevé o artigo 116 do Lei 9/2017, de 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), desde o Servizo de Contratación elabórase un 
proxecto de prego de condicións económico – administrativas. 
 
Visto o informe emitido pola Secretaría Xeral csv GBVHR4ZW7NEVGQEO, e o informe 
complementario de contratación csv NW78Y09MRQAYXI4E , remítese o expediente ao Servizo 
de Intervención para que o fiscalice nos termos previstos na Lei 47/2003, de 26 de novembro. 
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Resultando que con data 1/03/2022 a Intervención informa favorablemente o expediente co csv 
P5W2T2CVNZ6UHRDZ, no que recolle a seguinte observación: 
 
“En relación ó sinalado no informe de Secretaría, coincídese  na cualificación do contrato e 
entendemos que non existe risco operacional. 
 
Respecto da recomendación  de previsión dun control contable de ingresos, sinalar que, na medida 
que se trata de ingresos percibidos directamente  pola adxudicataria das asociacións ou participantes, 
non cabe establecer  un rexistro contable  por parte desta entidade. (...)” 
 
Considerando que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos 
do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Ilma. Presidenta para actuar coma órgano de 
contratación respecto a este contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
1.- Aprobar a tramitación do expediente de contratación para a adxudicación, mediante 
procedemento aberto, suxeito a regulación harmonizada do servizo de “Xestión, desenvolvemento e 
execución do programa  “En ruta coa Depo 2022” organizado pola Deputación de Pontevedra”, polo importe total 
IVE engadido de 432.600,00€, para un total de 20.000 prazas. 
 

- O sistema de determinación do prezo: prezo unitario por praza. 
- O programa será confinanciado pola Deputación e as persoas usuarias. Os usuarios adultos 

aboarán a cantidade de 13,50 euros. Os nenos e nenas de ata 12 anos aboarán o importe 
resultante  de descontar de dita cantidade o desconto ofertado pola empresa licitadora, para 
os nenos/as en función do tramo de idade de 0 a 3 anos ou de 4 a 12 anos. 
A Deputación asumirá a cantidade restante, resultante do prezo de adxudicación, sendo o 
importe máximo da achega 21,36€. 
Reservaranse un total de 400 prazas  que serán gratuítas para as persoas usuarias, en situación 
de risco ou exclusión social  e/ou que acrediten escasos recursos económicos. 

- A Deputación non se compromete  a contratar un número mínimo de prazas subvencionadas, 
xa que a cantidade dependerá do número de persoas pertencentes a cada entidade, que 
finalmente soliciten participar en cada unha das rutas, sempre sen superar o orzamento 
máximo previsto para o programa. 

- O valor estimado anual ascende a cantidade total de 691.438,02€. 
- O prazo de execución do programa establécese desde a súa formalización, debendo realizarse 

a totalidade das rutas  ao longo do ano ata o 31 de decembro de 2022. Recóllese a posibilidade 
de prórroga. 
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2.- Autorizar a tramitación do gasto por importe máximo de 432.600,00€ que se financiará con 
cargo á aplicación orzamentaria 22/231.2311.227.07 do vixente orzamento provincial. 
 
3.- Aprobar o prego prescricións técnicas  csv AOI22J6NI6V4WUH3 o Anexo I Catálogo de rutas 
csv J46XD7AK63EW9SYN e o prego de  cláusulas económico-administrativas csv 
7RNQN6WOWC0PK25E. 
 
4.- Designar como responsable do contrato á Xefa do Servizo de Cohesión Social e Xuventude ou 
a persoa en quen delegue. 
 
5.- Iniciar o procedemento de adxudicación do presente contrato, concedendo un prazo de 
presentación de ofertas que rematará as 10 horas do dia seguinte ao transcurso do prazo de 30 días 
naturais, contados desde o día seguinte ao envío do anuncio ao DOUE. 
 

19.31435.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A 
ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO 
SIMPLIFICADO, DA OBRA “REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DA 
ESCOLA UNITARIA DA ENTIDADE LOCAL DE VILASOBROSO, 
RECOLLIDA NAS ACTUACIÓNS DO PROXECTO IDAE NÚM. FEDER-
EELL-2020-004126 “ENVOLVENTE TÉRMICA SOSTENIBLE I”, QUE 
CONTA CON COFINANCIAMENTO DO 80 % DO FEDER A TRAVÉS 
DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DO IDAE” (Expte. 2022002143) 

 
Resultando.- Que a Deputación de Pontevedra leva máis de quince anos xestionando proxectos e 
programas cofinanciados con fondos europeos, polo que posúe unha ampla experiencia relacionada 
coa execución e a xestión destes proxectos. Non obstante, na medida en que a Unión Europea 
pretende mellorar ano tras ano os resultados dos proxectos, tamén se van facendo máis complexas 
as esixencias de cada programa, a especialidade de cada convocatoria e as circunstancias propias da 
implementación dos proxectos. 
 
Resultando. Que lle corresponde ao Servizo de Cooperación a coordinación, redacción e 
presentación de proxectos europeos ás convocatorias, así como o seguimento do estado da proposta 
efectuada pola Deputación ata a súa resolución. Unha vez comunicada, en caso de ser concedida a 
subvención, derivarase a xestión do proxecto ao servizo correspondente segundo o seu obxectivo 
temático. 
 
Resultando.- Que neste marco competencial a Deputación aprobou a presentación dunha solicitude 
de axuda, proposta pola E.L.M. de Vilasobroso, co título “REHABILITACIÓN ENERXÉTICA 
DA ESCOLA DA E.L.M. DE VILASOBROSO - ENVOLVENTE TÉRMICA SOSTIBLE I" no 
marco da “Medida 1. Rehabilitación enerxética da envolvente térmica dos edificios municipais 
existentes”, no eido da economía baixa en carbono, ao abeiro da convocatoria do Ministerio de 
Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (actualmente denominado Ministerio para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfico), a través do IDAE.  
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Resultando.- Que mediante a resolución do director xeral do IDAE, de data 08/02/2021, 
concedeuse unha axuda para este proxecto por importe de 302.647,41€, asignándoselle o número 
de proxecto FEDER-EELL-2020-004126. 
Resultando.- Que na data 30/03/2021 asinouse o convenio de colaboración entre a Deputación e 
a E.L.M. de Vilasobroso que recollía as obrigas de cofinanciamento e a execución das actuacións 
pola Deputación. 
 
Resultando.- Que mediante a Resolución Presidencial número RP2021004640 aprobouse o 
proxecto básico e de execución  redactado polo arquitecto D. Domingo Couto Toucedo, que integra 
a execución da obra “Rehabilitación enerxética da escola da  Entidade Local Menor de Vilasobroso, 
dentro do proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004126 “Envolvente Térmica Sostible I” 
que conta co financiamento do 80 % do FEDER a través da convocatoria de axudas a entidades 
locais para proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en 
carbono do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, no marco do programa operativo 
FEDER de crecemento sostible 2014-2020”, cun orzamento base de licitación de 369.735,90 € IVE 
incluído. O proxecto aprobado ten asinado un código (CSV): F1NCV4K6XJX4DD4N. 
 
Resultando.- Que mediante informe proposta da xefa do Servizo de Cooperación solicitouse ó 
Servizo de Contratación se iniciaran os trámites para a contratación da obra aprobación da memoria 
valorada e posterior adxudicación das obras de “Rehabilitación enerxética da escola unitaria da 
entidade local de Vilasobroso, recollida nas actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-
2020-004126 “Envolvente térmica sostenible I”, que conta con cofinanciamento do 80 % do 
FEDER a través da convocatoria de axudas do IDAE”. 
 
Resultando.- Que en cumprimento do recollido no parágrafos anteriores, o Servizo de Contratación 
mediante memoria xustificativa emitida data 15/11/2021 xustifica a necesidade desta contratación 
indicando a necesidade e idoneidade do contrato manifestando asemade que en relación con 
procedemento a seguir para esta contratación, de acordo co recollido no artigo 159.1 da LCSP debe 
de ser o procedemento aberto simplificado. 
 
Resultando.- Que realizados todos os trámites administrativos correspondentes coa preparación do 
expediente, por acordo da Xunta de Goberno, na súa sesión ordinaria celebrada o día 26 de 
novembro de 2021, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación mediante 
procedemento aberto simplificado da obra “Rehabilitación enerxética da escola unitaria da entidade 
local de Vilasobroso, recollida nas actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-
004126 “Envolvente térmica sostenible I”, que conta con cofinanciamento do 80 % do FEDER a 
través da convocatoria de axudas do IDAE” cun orzamento base de licitación de 369.735,90 € IVE 
incluído. No mesmo acto aprobáronse o prego de cláusulas económico administrativas particulares 
e o prego de prescricións técnicas. O anuncio de licitación publicouse no Perfil do Contratante da 
Deputación (Plataforma de Contratación do Sector Público na data 29/11/2021. Así mesmo, 
publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións 
técnicas deste procedemento aberto simplificado abreviado. 
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Resultando.- Que finalizado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na súa 
reunión de data  23/12/2021 acorda que queda constatado que unha vez que rematou o prazo de 
presentación de ofertas, non se presentou ningunha proposición na plataforma de licitación 
electrónica VORTAL, polo que a Mesa de Contratación propón ao órgano de contratación declarar 
deserto o procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra “Rehabilitación 
enerxética da escola unitaria da entidade local de Vilasobroso, recollida nas actuacións do proxecto 
IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004126 “Envolvente térmica sostenible I”, que conta con 
cofinanciamento do 80 % do FEDER a través da convocatoria de axudas do IDAE.)”.  
 
Resultando.- Que na súa consecuencia, a Xunta de Goberno na súa reunión de data 10/01/2022 
acordou declarar deserto o procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da 
obra “Rehabilitación enerxética da escola unitaria da entidade local de Vilasobroso, recollida nas 
actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004126 “Envolvente térmica sostenible 
I”, que conta con cofinanciamento do 80 % do FEDER a través da convocatoria de axudas do 
IDAE.)”. 
 
Resultando.- Que posto en comunicación o Servizo de Cooperación con distintas empresas do 
sector provedores habituais da Deputación de Pontevedra e cos principais do mercado para 
interesarse polo motivo da súa non presentación á licitación algunhas manifestan que non estaban 
interesadas,  outras manifestan  que debido ás datas nas que se publicou a licitación, próximas ao 
peche anual, non puideron levar a cabo a presentación da súa oferta, pois non dispoñían de recursos 
para realizar ditas actuacións, e outras manifestan que non tiveron coñecemento do proceso de 
licitación, manifestando ademais de algunhas das empresas consultadas que teñen interesa en 
presentarse á licitación nestes momentos. 
 
Resultando.- Que debido á importancia desta axuda concedida polos fondos FEDER para a 
realización deste proxecto, considérase necesario iniciar un novo expediente de contratación da 
obra  “Rehabilitación enerxética da escola unitaria da entidade local de Vilasobroso, recollida nas 
actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004126 “Envolvente térmica sostenible 
I”, que conta con cofinanciamento do 80 % do FEDER a través da convocatoria de axudas do 
IDAE.)”. 
 
Resultando.- Que por elo mediante informe proposta da xefa do Servizo de Cooperación coa 
conformidade da Deputada Delegada desa área, solicítase  que se inicien novamente os trámites 
administrativos para proceder a unha nova licitación deste contrato. Xunto  co informe xúntase 
proxecto  de execución da obra “Rehabilitación enerxética da escola unitaria da entidade local de 
Vilasobroso, recollida nas actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004126 
“Envolvente térmica sostenible I”, que conta con cofinanciamento do 80 % do FEDER a través 
da convocatoria de axudas do IDAE”, redactado polo arquitecto Domingo Couto Toucedo, cun 
orzamento base de licitación de 369.735,90 € IVE incluído. O proxecto aprobado ten asinado un 
código (CSV): F1NCV4K6XJX4DD4N. 
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Resultando.- Que con data 01/02/2022 emitiu informe o xefe de Servizo de Contratación, 
recollendo o seguinte: “... neste nove expediente non foron modificadas en ningún dos seus termos as propostas 
emitidas polos Servizos, e tampouco foi modificado o proxecto de execución da obra redactado polo arquitecto D. 
Domingo Couto Toucedo aprobado por Resolución Presidencial número RP2021004640, polo que podera 
conservarse a o proxecto de execución da obra  “Rehabilitación enerxética da escola unitaria da entidade local de 
Vilasobroso, recollida nas actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004126 “Envolvente 
térmica sostenible I”, que conta con cofinanciamento do 80 % do FEDER, cun orzamento base de licitación de 
369.735,90 €. De conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, no expediente de contratación debe constar motivada a necesidade e idoneidade do contrato, o prego de prego 
de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas así como a acreditación da existencia de crédito 
adecuado e suficiente e a súa retención na aplicación correspondente, previos a aprobación  do expediente polo órgano 
de contratación. Todos estes documentos constan no expediente que quedou deserto polo que procedería a súa 
conservación, toda vez que os actos e trámites cuxo contido non fose modificado nin obxecto de infracción, poderase 
preservar e dar validez. A conservación do acto administrativo ven recollido no artigo 51 da Lei 39/2015 de 1 de 
outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que persegue, en virtude do principio 
in favor acti e en cumprimento dos principios de eficiencia e economía procedimental, aproveitar aqueles actos ou 
trámites que poidan chegar a ser válidos dunha forma ou de outra. Non obstante, levarase a cabo a tramitación 
preceptiva solicitando informe á Secretaría e a Intervención, e elevando posteriormente a ó Órgano de Contratación...” 
 
Considerando.- Que consta no expediente acta de replanteo previo e memoria xustificativa emitida 
polo xefe do Servizo de Contratación, no que manifesta en relación co procedemento a seguir para 
esta contratación, que o procedemento de adxudicación debe de ser o procedemento aberto 
simplificado abreviado recollido no artigo 159.6 da LCSP, en relación  co 131.2 do mesmo texto 
legal. 
 
Considerando.- Que o artigo 51 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo 
Común recolle o seguinte: ”..o órgano que declare a nulidade ou anule as actuacións disporá sempre 
a conservación de aqueles actos e trámites cuxo contido se mantivera igual de non terse cometido 
a infracción...”. 
 
Considerando.- Que o artigo 116.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector 
Público, (en diante LCSP), establece que: “A celebración dos contratos por parte das 
Administracións Públicas requirirá a previa tramitación do correspondente expediente, que se 
iniciará polo órgano de contratación motivando a necesidade do contrato (...), e que deberá ser 
publicado no perfil de contratante” 
 
Considerando.- Todo o recollido  nas normas do procedemento establecidas nas Seccións 1ª e 2ª, 
do Capítulo I, do Título I do Libro Segundo da LCSP. 
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Considerando.- Que o artigo 117.1  do mesmo texto legal recolle que “Completado o expediente 
de contratación, ditarase resolución motivada polo órgano de contratación aprobando o mesmo e 
dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación. Dita resolución implicará tamén a 
aprobación do gasto(...). Esta resolución deberá ser obxecto de publicación no perfil do 
contratante.” 
 
Considerando.- Que o artigo 122.1 da LCSP establece que: “Os pregos de cláusulas administrativas 
particulares deberán aprobarse previamente á autorización do gasto ou conxuntamente con ela, e 
sempre antes da licitación do contrato..” 
 
Considerando.- Que o artigo 131.2 da LCSP establece que: “A adxudicación realizarase, ordinariamente 
(...) utilizando o procedemento aberto...” 
 
Considerando.- Que o artigo 159.1 do mesmo texto legal recolle que os órganos de contratación 
poderán acordar a utilización de un procedemento aberto simplificado nos contratos de obras cando 
o seu valor estimado sexa igual ou inferior a dous millóns de euros e que entre os criterios de 
adxudicación previstos no prego non haxa ningún evaluable mediante xuízo de valor, ou de habelos, 
a súa ponderación non supere o vinte cinco por cento do total. 
 
Considerando.- Que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de 
Contratos do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Ilma Presidenta para actuar coma órgano 
de contratación respecto a este contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, onde figura que lle 
compete á Xunta de Goberno  a disposición e autorización dos gastos precisos para a contratación 
de obras que sendo competencia da Presidencia, superen o valor estimado de dous centos mil euros. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 

1. Conservar no presente expediente os seguintes trámites e actos do expediente que quedou 
deserto con número 2021040416: 
 
- Proxecto (CSV): F1NCV4K6XJX4DD4N 
- Informe técnico proxecto (CSV): P46CVLJ3ZHNKREQI 
- Informe favorable IDAE (CSV): QMOWR3L85PYPPAI5 
- Informe Intervención proxecto (CSV): G1FNWXA5FFGK5GAD 
- RP aprobación proxecto (CSV): YO5RQMN17SOLJEY9 
- Informe complementario etiquetas (CSV): 9PL5X9JOXK294HKR 
- Informe complementario prezos (CSV): 663FH94LBY116DNQ 
- Acta trazado previo (CSV): XBCGHUIR47PKZ4VS 
- Memoria xustificativa (CSV): HU8Z03G3UAU4K1M5 
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2. Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto 

simplificado do contrato de obras “rehabilitación enerxética da escola unitaria da entidade 
local de Vilasobroso, recollida nas actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-
2020-004126 “Envolvente térmica sostenible I”, que conta con cofinanciamento do 80 % 
do FEDER a través da convocatoria de axudas do IDAE”, cun orzamento base de licitación 
de 369.735,90  € IVE incluído, de acordo co seguinte detalle: 
 

Importe ................................ 305.566,86 € 
IVE (21%) ............................. 64.169,04 € 
Importe total ....................... 369.735,90 € 

 
3. Aprobar o prego de cláusulas económico-administrativas ó que se lle asignou o (CSV) 

DLXX2NNT8J2J6VOS, e o de prescricións técnicas con (CSV) F1NCV4K6XJX4DD4N, 
que rexerán neste procedemento. 
 

4. Autorizar o gasto por importe de 369.735,90 €, financiando con cargo á aplicación 
orzamentaria 22/942.1700.652.15.2021 un importe de 256.243,64 € e 22/942.1700.652.15 
un importe de 113.492,26 €. 

 
5. Iniciar o procedemento de adxudicación do presente contrato indicando que o prazo de 

presentación das ofertas, rematará ás 10:00 horas do día seguinte ó transcurso do seguinte 
prazo: 20 días a contar dende o día seguinte da publicación do anuncio de licitación no Perfil 
do Contratante. 

 
20.31436.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO SUXEITO Á 

REGULACIÓN HARMONIZADA, SEGUIDO PARA A 
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PROGRAMA 
DEPOTERMAL 2022. (Expte. 2021043124) 

 
A Deputación de Pontevedra , a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, leva a cabo o 
plan de termalismo social Depotermal 2022 que ten como finalidade facilitar aos veciños e veciñas 
da provincia de Pontevedra o acceso a actividades de ocio saudable e envellecemento activo en 
establecementos hostaleiros. Así mesmo, pretende ser un plan dinamizador da economía da 
provincia, impulsando a creación e o mantemento de postos de traballo no sector turístico durante 
os períodos de menor actividade, desestacionalizando a demanda. 
 
Trátase dun plan cun claro obxectivo social, xa que facilita o acceso ao turismo de saúde a persoas 
que doutro modo non poderían beneficiarse da súa dobre función, como período de vacacións e 
tamén como tratamento sanitario, pero que ofrece tamén bos resultados en termos de 
sustentabilidade económica para a provincia. 
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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Este programa está dirixido a persoas empadroadas na provincia de Pontevedra nacidas antes de 
1972, que teñan a condición de pensionistas ou que precisen un respiro familiar. A súa participación 
no programa poderá ser nunha das dúas modalidades que se ofrecen: 
 
_ Programa de asistencia diaria a instalacións termais durante cinco dias consecutivos  en xornada 
de mañá ou tarde, que contará con 1.248 prazas. 
_ Programa termal de pernoita en réxime de pensión completa de domingo a venres, que contará 
con 3.186 prazas. 
 
A Xefa do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, remite ó Servizo de Contratación informe 
proposta (csv F7HKC3WL5VZCAGFO) solicitando a incoación do expediente para levar a cabo 
a contratación do  servizo de “Xestión, desenvolvemento e execución do programa “Depotermal 2022” dentro 
do ámbito dos programas de participación social. 
 
Xunto coa referida proposta remitiuse o prego de prescricións técnicas que rexerán na contratación.  
 
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, en sesión ordinaria de data 23 de decembro 
de 2021, adoptou o acordo: “7.31104.- Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación  
mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, do “Servizo  de xestión, 
desenvolvemento e execución  do programa DEPOTERMAL 2022”. 
 
O anuncio de licitación deste contrato enviouse ao DOUE con data 24/01/2022 e publicouse no 
Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) 
con data 24/01/2022. Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico 
administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto.  
 
Finalizado o prazo para presentar as ofertas, a Mesa de Contratación na reunión do dia 10 de 
febreiro de 2022, procedeu á apertura electrónica  dos sobres A correspondentes a documentación 
administrativa, presentada polas empresas que participan  neste procedemento, acordando admitir 
as seguintes empresas:   
 

VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. (lote nº 1 e lote nº 2) 
 
HALCÓN VIAJES S.A. (lote nº 1 e lote nº 2) 
 
NAUTALIA VIAJES SL. (lote nº 1 e lote nº 2) 

  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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A continuación a Mesa, procede a desencriptación e descarga da documentación dos sobres B, 
correspondente ós criterios de valoración automática presentada polas empresas admitidas ó 
procedemento. O valores ofertados foron os seguintes: 
 

VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. 

 

 lote nº 1 Programa de asistencia diaria  

 
PREZO unitario ofertado por persoa participante no Programa de asistencia diaria, 
CATEGORÍA e INCREMENTO do número de establecementos: 
 

 Nome do establecemento 
Categoría do 

establecemento  
(3 ou 4 estrelas) 

Prezo unitario 
por persoa 

 1 
SPA NORAT TORRE DO DEZA 
(Lalín) 

4 ESTRELAS 124€ 

 2 SPA NORAT MARINA O GROVE  4 ESTRELAS 124€ 

 3 EUROSTARS ISLA DE LA TOJA 4 ESTRELAS 121€ 

 4 TERMAS DE CUNTIS 4 ESTRELAS 121€ 

 5 BALNEARIO DE MONDARIZ 4 ESTRELAS 121€ 

 6 SPA GALATEA PORTONOVO 4 ESTRELAS 100€ 

 7 SPA CARLOS I SANXENXO 4 ESTRELAS 99€ 

 8 
SPA NUEVO ASTUR 
SANXENXO 

3 ESTRELAS 99€ 

 
O prezo unitario ofertado por cada establecemento, non pode superar o importe de 133,88,00 euros. 
O número de establecementos ofertados será de un mínimo de 5 e opcionalmente poderanse ofertar ata 3 a maiores. 
 
2.- Promoción e difusión do programa: 

Trípticos Informativos 
Sinalar cun 
X 

500  

1000 X 

Anuncios prensa de ámbito provincial  

6  

10 x 

Cuñas de radio de emisoras de ámbito provincial  

80  

100 x 

Nota  importante : Sinalar cunha X só una das dúas opción. 
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa 

Ata tres anos de antigüidade x 

Antigüidade media de 3 a 5 anos  

 
Nota  importante : Sinalar cunha X só una das dúas opcións. 
 
A antigüidade media calcularase como a media aritmética dos anos de antigüidade de todos os autobuses na data 
de finalización do prazo de presentación de ofertas. 
 
4.- Servizo dun refrixerio durante as viaxes ás persoas participantes 

 SI NON 

A empresa oferta un refrixerio x  

 
Nota  importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
 
5.- Saídas por cada estadía a maiores das dúas esixidas: 

Terceira saída  

Cuarta saída  

Quinta saída  

 
6.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido. 

 SI NON 

A empresa oferta 2 guías por quenda e 
establecemento 

 x 

 
Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
7.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas 
coberturas mínimas que se detallan a continuación: 
 
Coberturas  mínimas:  
- Gastos médicos ou cirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros 

concertados da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección. 
- Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros. 
- Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído. 
- Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Servizo 24 horas: incluído 

  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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- Traslado da persoa asegurada falecida: incluído. 
- Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 

1.500 euros. 

 SI NON 

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas X  

 
Nota  importante : Sinalar cunha X só una das dúas opcións. 
 

Lote nª 2 Programa con Pernoita  

 
1.-  PREZO unitario ofertado por persoa participante no Programa de pernoita, CATEGORÍA e 
INCREMENTO do número de establecementos: 
 

Nº Nome do establecemento 
Categoría do 
establecemento 
(3 ou 4 estrelas) 

Prezo Unitario  
por persoa 

 1 GRAN HOTEL TALASO SANXENXO 4 ESTRELAS 328€ 

 2 SPA CARLOS I SILGAR SANXENXO  4 ESTRELAS 323€ 

 3 
BALNEARIO TERMAS CUNTIS HOTEL 
CASTRO 

4 ESTRELAS 315€ 

 4 SPA NORAT TORRE DO DEZA LALIN 4 ESTRELAS 311€ 

 5 SPA GALATEA PORTONOVO 4 ESTRELAS 298€ 

 6 SPA NANIN PLAYA SANXENXO 3 ESTRELAS 283€ 

 7 NUEVO ASTUR SPA SANXENXO 3 ESTRELLAS 230€ 

 8   .......................€ 

 
O prezo unitario ofertado por cada establecemento, non pode superar o importe de 350,91,00 euros. 
O número de establecementos ofertados será de un mínimo de 5 e opcionalmente poderanse ofertar ata 3 a maiores. 
 
2.- Promoción e difusión do programa: 

Trípticos Informativos Sinalar cun X 

1.500  

2000 X 

Anuncios prensa de ámbito provincial  

6  

10 X 

Cuñas de radio en emisoras de ámbito provincial  

80  

100 X 

Nota  importante : Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa: 

Ata tres anos de antigüidade X 

Antigüidade media de 3 a 5 anos  

 
Nota  importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
A antigüidade media calcularase como a media aritmética dos anos de antigüidade de todos os autobuses na data 
de finalización do prazo de presentación de oferta 
 
4.- Servizo dun refrixerio durante as viaxes ás persoas participantes 

 SI NON 

A empresa oferta un refrixerio X  

 
Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
 
5.- Actividades complementarias no programa de pernoita a maiores das dúas esixidas: 

Tres actividades  

Catro actividades  

Cinco actividades X 

 
Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
6.-Oferta de tratamentos gratuítos no programa de pernoita. 

Oferta de 1 tratamento  

Oferta de 2 tratamentos X 

 
Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
7.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido. 

 SI NON 

A empresa oferta 2 guías por quenda e establecemento X  

Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
8.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas 
coberturas mínimas que se detallan a continuación: 
 
Coberturas  mínimas:  
- Gastos médicos ou quirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros 

concertados da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección. 
- Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros. 

  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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- Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído. 
- Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Servizo 24 horas: incluído 
- Traslado da persoa asegurada falecida: incluído. 
- Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 

1.500 euros. 
 

 SI NON 

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas X  

 
Nota  importante : Sinalar cunha X só una das dúas opción 
 

VIAJES HALCÓN S.A.U. 

 

 Lote nº 1 Programa de asistencia diaria X  

   
1.- PREZO unitario ofertado por persoa participante no Programa de asistencia diaria,  
CATEGORÍA e INCREMENTO do número de establecementos: 
 

     

Nome do establecemento  

Categoría do 
establecemento 
(3 ou 4 estrelas)  

Prezo  
Unitario por persoa  

   1    Palacio del Agua Mondariz  4****         130 €   

   2    Balneario Termas de Cuntis  4****         130 €   

   3    Spa Via Argentum  4****            99 €   

   4    Spa Hotel Galatea  4****           99 €   

   5    Spa Nuevo Astur  3***           99 €   

   6         .......................€   

   7         .......................€   

   8         .......................€   

 
      O prezo unitario ofertado por cada establecemento, non pode superar o importe de 133,88,00 euros.   

 
O número de establecementos ofertados será de un mínimo de 5 e opcionalmente poderanse ofertar ata 3 a 
maiores.    

  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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2.- Promoción e difusión do programa:    

 Trípticos Informativos    Sinalar cun X   

500      

1000    X  

Anuncios prensa de ámbito provincial      

6      

10    X  

Cuñas de radio de emisoras de ámbito provincial      

80      

100    X  

Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións   
 
3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa   

Ata tres anos de antigüidade     X  

Antigüidade media de 3 a 5 anos      

 
Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións   
A antigüidade media calcularase como a media aritmética dos anos de antigüidade de todos os autobuses na 
data de finalización do prazo de presentación de ofertas. 
 
4.- Servizo dun refrixerio durante as viaxes ás persoas participantes  

   SI   NON   

A empresa oferta un refrixerio    X     

 
Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións   

 
5.- Saídas por cada estadía a maiores das dúas esixidas:  

Terceira saída     

Cuarta saída    

Quinta saída X   

 
6.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido.   
 

   SI   NON  

A empresa oferta 2 guías por quenda e establecemento    X     

Nota: Sinalar cun X a opción elixida  
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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7.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas 
coberturas mínimas que se detallan a continuación:     

 
Coberturas mínimas: 

- Gastos médicos ou cirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros 
concertados da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección.   

- Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros.   
- Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído.   
- Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días.   
- Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días.   
- Servizo 24 horas: incluído   
- Traslado da persoa asegurada falecida: incluído.   
- Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 

1.500 euros.  
 

   SI   NON  

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas     X     

 
Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opció 
 

Lote nª 2 Programa con Pernoita  X  

 
1.- PREZO unitario ofertado por persoa participante no Programa de pernoita,  CATEGORÍA 
e INCREMENTO do número de establecementos:   
  

Nº  Nome do establecemento  
Categoría do 
establecemento (3 
ou 4 estrelas)  

Prezo unitario por 
persoa  

   1    Gran Talaso Hotel Sanxenxo  4 **** sup           335 €   

   2    Hotel Carlos I Silgar  4 **** sup           330 €   

   3    Hotel Balneario de Mondariz  4 **** sup           328 €   

   4    Hotel Spa Norat Torre do Deza   4 **** sup            305 €   

   5    Hotel Galatea  4****           300 €   

   6    Hotel Nuevo Astur  3***           255 €   

   7    Hotel Spa Nanin Playa  3***           280 €   

   8    Hotel Spa Bosque Mar  3***           280 €   

O prezo unitario ofertado por cada establecemento, non pode superar o importe de 350,91,00 euros.   
O número de establecementos ofertados será de un mínimo de 5 e opcionalmente poderanse ofertar ata 3 a 
maiores.    

  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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2.- Promoción e difusión do programa: 
 

Trípticos informativos Sinalar cun X  

1.500    

2000  X  

Anuncios en prensa  ámbito provincial   

6    

10  X  

Cuñas de radio en emisoras de ámbito provincial   

80    

100  X  

  Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións   
 
3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa   
 

Ata tres anos de antigüidade     X  

Antigüidade media de 3 a 5 anos      

  
Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións   
 
A antigüidade media calcularase como a media aritmética dos anos de antigüidade de todos os autobuses na 
data de finalización do prazo de presentación de ofertas.   
 
4.- Servizo dun refrixerio durante as viaxes ás persoas participantes   
 

   SI   NON   

A empresa oferta un refrixerio    X     

 
Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións   

  
5.- Actividades complementarias no programa de pernoita a maiores das dúas esixidas:   
 

Tres actividades       

Catro actividades      

Cinco actividades    X  

 
 Nota: Sinalar cun X a opción elixida   

   
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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6.-Oferta de tratamentos gratuítos no programa de pernoita.   
 

Oferta de 1 tratamento       

Oferta de 2 tratamentos    X  

 
      Nota: Sinalar cun X a opción elixida   

 
7.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido.   
 

   SI   NON  

A empresa oferta 2 guías por quenda e establecemento    X     

 
       Nota: Sinalar cun X a opción elixida   

 
8.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas 
coberturas mínimas que se detallan a continuación:     
 
Coberturas mínimas: 
 

- Gastos médicos ou cirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros 
concertados da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección.   

- Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros.   
- Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído.   
- Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días.   
- Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días.   
- Servizo 24 horas: incluído   
- Traslado da persoa asegurada falecida: incluído.   
- Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 

1.500 euros.   
 

   SI   NON  

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas     X     

 
  Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións   
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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Nautalia Viajes S.L. 

Lote nº1 Programa de asistencia diaria  

  
1. Prezos unitario ofertado por persoa participante en el programa de asistencia diaria, 
CATEGORIA e INCREMENTO del número de Establecementos:  
  

 
Nome do establecemento  

Categoría del 
establecemento (3 

ó 4 estrelas)  

Prezo unitario por 
persoa  

1  TERMAS CUNTIS – HOTEL CASTRO  4*  129 €  

2  SPA HOTEL GALATEA  4*  119 €  

3  NUEVO ASTUR & SPA  3* SUPERIOR  119 €  

4  EUROSTARS ISLA DE LA TOJA  4*  129 €  

5  BALNEARIO DE MONDARIZ  4*  129 €  

6  ------------------------   ---------  ---------  

7   ------------------------------------  -----------------  -----  

8  -----------------------------------  -------------  -----  

 
O prezo unitario ofertado por cada establecemento non pode superar o importe de 133,80 €  
O número de establecementos ofertados será dun mínimo de 5 e opcionalmente poderán ofertarse 
ata 3 adicionais. 
 
2.- Promoción e difusión do programa:  

Trípticos Informativos  
Sinalar cun 

X  

500  

1000 X 

Anuncios prensa Local  

6  

10 X 

Cuñas de radio  

80  

100 X 

Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
  

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa 

Ata tres anos de antigüidade  X 

Antigüidade media de 3 a 5 anos  

Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
A antigüidade media calcularase como a media aritmética dos anos de antigüidade de todos os autobuses na data de 
finalización do prazo de presentación de ofertas. 
 
4.- Actividades complementarias  no programa de pernoita  a maiores das dúas esixidas:  

Tres actividades  

Catro actividades  

Cinco actividades x 

 
5.-Oferta de tratamentos gratuítos no programa de pernoita. 

Oferta de 1 tratamento   

Oferta de 2 tratamentos X 

Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
6.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido. 

 SI NON 

A empresa oferta 2 guías por quenda e establecemento X  

Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
7.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas coberturas 
mínimas que se detallan a continuación: 
Coberturas mínimas: 

- Gastos médicos ou quirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros 
concertados da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección. 

- Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros. 
- Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído. 
- Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Servizo 24 horas: incluído 
- Traslado da persoa asegurada falecida: incluído. 
- Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 

1.500.000 euros. 

 SI NON 

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas  X  

Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
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Lote Nº 2: Programa con pernocta  

1.- PREZO unitario ofertado por persoa participante en el programa de pernocta, CATEGORIA 
e INCREMENTO del número de establecementos:  
 

 
Nome do establecemento  

Categoría del 
establecemento (3 

ó 4 estrelas)  

Prezo unitario por 
persoa   

1  BALNEARIO DE MONDARIZ  4*  345 €  

2  
GRAN TALASO HOTEL 

SANXENXO  
4*  339 €  

3  TALASO LOUXO  4*  345 €  

4  CARLOS I SILGAR  4*  335 €  

5  TERMAS CUNTIS – HOTEL CASTRO  4*  325 €  

6  SPA NANIN PLAYA  3*  298 €  

7  SPA HOTEL GALATEA  4*  305 €  

8  NUEVO ASTUR & SPA  3* SUPERIOR  285 €  

  
O prezo unitario ofertado por cada establecemento non pode superar o importe de 350,91 €  
O número de establecementos ofertados será dun mínimo de 5 e opcionalmente poderán ofertarse 
ata 3 adicionais  
 
2.- Promoción e difusión do programa:  

Trípticos Informativos  Sinalar cun X  
500  

1000 x 

Anuncios prensa Local  

6  

10 x 

Cuñas de radio  

80  

100 x 

Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
 
3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa 

Ata tres anos de antigüidade  x 

Antigüidade media de 3 a 5 anos  

Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións. A antigüidade media calcularase como a media 
aritmética dos anos de antigüidade de todos os autobuses na data de finalización do prazo de presentación de ofertas. 
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4.- Actividades complementarias  no programa de pernoita  a maiores das dúas esixidas: 
 
 
 
 

5.-Oferta de tratamentos gratuítos no programa de pernoita. 

Oferta de 1 tratamento   

Oferta de 2 tratamentos x 

Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
6.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido. 

 SI NON 

A empresa oferta 2 guías por quenda e establecemento x  

 
Nota: Sinalar cun X a opción elixida 
 
7.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas coberturas 
mínimas que se detallan a continuación:   
 
Coberturas mínimas: 

- Gastos médicos ou quirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros 
concertados da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección. 

- Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros. 
- Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído. 
- Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 

período superior a 5 días. 
- Servizo 24 horas: incluído 
- Traslado da persoa asegurada falecida: incluído. 
- Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 

1.500.000 euros. 
 

 SI NON 

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas  x  

 
Nota importante: Sinalar cunha X só una das dúas opcións 
 
  

Tres actividades   

Catro actividades  

Cinco actividades x 
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Feitas as valoración de acordo cos criterios establecidos no Prego de cláusulas administrativas as 
puntuacións no sobre B criterios automáticos é a seguinte: 
 

LOTE Nº 1 Programa asistencia diaria 

Criterios automáticos 
EL CORTE 

INGLES 
VIAJES 

HALCON 
NAUTALIA 

1 prezo  (ata 40 puntos) 30,89 34,23 13,59 

2. promoción e difusión do programa (ata 5 ptos) 5 5 5 

3.antigüidade dos autobuses (ata 5 ptos) 5 5 5 

4. servizo refrixerio (ata 10 ptos) 10 10 10 

5. oferta establecementos 3 ou + estrelas (ata 12) 11,25 10,8 10,8 

6. Incremento nº establecementos (ata 3) 3 0 0 

7. Incremento nº saídas(ata 15 ptos) 15 15 15 

8. aumentos guías oficiais (ata 5 ptos) 0 5 0 

9. oferta póliza asistencia viaxe (ata 5 ptos) 5 5 5 

 TOTAL 85,148 90,034 64,39 

 
 

LOTE Nº 2 Programa con pernoita 

Criterios automáticos 
EL CORTE 
INGLES 

VIAJES 
HALCON 

NAUTALIA 

1 prezo (ata 40 ptos) 30,67 28,69 16,72 

2. promoción e difusión do programa (ata 5 ptos) 5 5 5 

3.antigüidade dos autobuses (ata 4 ptos) 4 4 4 

4. servizo refrixerio (ata 3 ptos) 3 3 … 

5. oferta establecementos 3 ou + estrellas (ata 10 ptos) 8,57 8,125 8,75 

6. Incremento nº establecementos (ata 3 ptos) 2 3 3 

7. actividades complementarias a maiores (ata 15 ptos) 15 15 15 

8. tratamentos a maiores de balde (ata 10 ptos) 10 10 10 

9. aumento nº de guías (ata 5 ptos) 5 5 5 

10. oferta póliza asistencia viaxe (ata 5 ptos) 5 5 5 

 TOTAL 88,24 86,82 72,47 

 
Por Resolucións Presidenciais  nº 2022001277 e nº2022001278  de data 18/02/2022, requírese ás 
empresas  VIAJES HALCÓN S.A.U. (proposta para a adxudicación do lote nº 1) e VIAJES EL 
CORTE INGLES S.A (proposta para a adxudicación do lote nº 2)para que acheguen a 
documentación establecida no artigo 150.2 da LCSP. 
 
Ás empresas  presentan a documentación requirida (REX_WEB 2022009444 de data 25/02/2022,  
e REX_WEB 2022010160, de data 28/02/2022), entre a que se atopa a constitución da garantía 
definitiva  por importe Viajes Halcón S.A. de  8.354,11€ que figura depositada na Caixa da 
Deputación co número de carta de pago nº202200044567, e por importe Viajes el Corte Inglés S.A. 
de 55.899,96€ co número de carga de pago 202200044714. 
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Considerando que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos 
do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Ilma Presidenta para actuar coma órgano de 
contratación respecto a este contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
PRIMEIRO.- Adxudicar mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada , do 
Servizo de xestión, desenvolvemento e execución  do programa DEPOTERMAL  2022,  o lote nº 1 Programa de 
asistencia diaria á empresa Viajes Halcón S.A.U. (A-10005510) e o lote nº 2 Programa con pernoita á 
empresa Viajes del Corte Inglés S.A.(A-28.229.813) e de acordo co seguinte detalle: 
 
- Lote nº 1 Programa de asistencia diaria á empresa Viajes Halcón S.A.U (A-10005510)  

1.- PREZO unitario ofertado por persoa participante no Programa de asistencia diaria, 
CATEGORÍA e INCREMENTO do número de establecementos:   
 

Nº Nome do establecemento  
Categoría do establecemento 
 (3 ou 4 estrelas)  

Prezo unitario 
por persoa  

1    Palacio del Agua Mondariz  4****         130 €   

2    Balneario Termas de Cuntis  4****         130 €   

3    Spa Via Argentum  4****            99 €   

4    Spa Hotel Galatea  4****           99 €   

5    Spa Nuevo Astur  3***           99 €   

 
2.- Promoción e difusión do programa:    

Trípticos Informativos  : 1000 

Anuncios prensa de ámbito provincial  :10 

Cuñas de radio de emisoras de ámbito provincial:100 

    
3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa   

Ata tres anos de antigüidade     X  

 
4.- Servizo dun refrixerio durante as viaxes ás persoas participantes: Si  

 
5.- Saídas por cada estadía a maiores das dúas esixidas: Quinta saída 
 
6.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido.   

A empresa oferta 2 guías por quenda e establecemento    X  
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7.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas 
coberturas mínimas que se detallan a continuación:     
Coberturas mínimas:   
-Gastos médicos ou cirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros concertados 
da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección.   
-Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros.   
-Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído.   
-Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un 
período superior a 5 días.   
-Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un período 
superior a 5 días.   
-Servizo 24 horas: incluído   
-Traslado da persoa asegurada falecida: incluído.   
-Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 1.500 
euros.  

   SI   NON  

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas     X     

 
- O Lote nº 2 Programa con pernoita á empresa Viajes del Corte Inglés S.A.(A-28.229.813) 
1.-  PREZO  unitario  ofertado por persoa participante no Programa de pernoita, CATEGORÍA 
e INCREMENTO do número de establecementos: 
 

N
º 

Nome do establecemento 

Categoría do 
establecement

o (3 ou 4 
estrelas) 

Prezo 
Unitario por 

persoa 

1 GRAN HOTEL TALASO SANXENXO 4 ESTRELAS 328€ 

2 SPA CARLOS I SILGAR  SANXENXO  4 ESTRELAS 323€ 

3 
BALNEARIO TERMAS CUNTIS HOTEL 
CASTRO 

4 ESTRELAS 315€ 

4 SPA NORAT TORRE DO DEZA LALIN 4 ESTRELAS 311€ 

5 SPA GALATEA PORTONOVO 4 ESTRELAS 298€ 

6 SPA NANIN PLAYA SANXENXO 3 ESTRELAS 283€ 

7 NUEVO ASTUR SPA SANXENXO 3 ESTRELLAS 230€ 

 
2.- Promoción e difusión do programa: 

Trípticos Informativos 2000 

Anuncios prensa de ámbito provincial 10 

Cuñas de radio en emisoras de ámbito provincial 100 
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3.-Antigüidade media dos autobuses propostos para a execución do programa 

Ata tres anos de antigüidade X 

 
4.- Servizo dun refrixerio durante as viaxes ás persoas participantes 

 SI 

A empresa oferta un refrixerio X 

 
5.- Actividades complementarias no programa de pernoita a maiores das dúas esixidas: 

Catro actividades  

Cinco actividades X 

 
6.-Oferta de tratamentos gratuítos no programa de pernoita. 

Oferta de 2 tratamentos X 

 
7.- Aumento do número de guías oficiais por quenda e establecemento respecto do mínimo 
esixido. 

 SI 

A empresa oferta 2 guías por quenda e establecemento X 

 
8.- Oferta dunha póliza de asistencia en viaxe para a persoas asistentes ao programa coas 
coberturas mínimas que se detallan a continuación: 
 
Coberturas  mínimas:  
-Gastos médicos ou cirúrxicos por enfermidade ou accidente. Sen límite en centros concertados 
da aseguradora, cun límite de 1800 euros en centros de libre elección. 
-Gastos odontolóxicos e urxencia: mínimo 30 euros. 
-Transporte sanitario de persoas feridas e enfermas: incluído. 
-Desprazamentos de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un período 
superior a 5 días. 
-Aloxamento de acompañantes en caso de hospitalización da persoa asegurada por un período 
superior a 5 días. 
-Servizo 24 horas: incluído 
-Traslado da persoa asegurada falecida: incluído. 
-Prestación en caso de falecemento e incapacidade derivada de accidente: capital mínimo 1.500 
euros. 

 SI 

A empresa oferta a póliza coas coberturas indicadas X 
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SEGUNDO: Autorizar a tramitación do gasto que financia a Deputación por importe total de  
111.601,22€, con cargo a aplicación orzamentaria 2022/231.2311.227.07 do vixente orzamento 
provincial e de acordo co seguinte detalle: 

 Modalidade de asistencia diaria: 76.790,70€ 

 Modalidade con pernoita:34.810,52€ 
 
A Institución provincial non se compromete a garantir un número mínimo de prazas  
subvencionadas , xa que a cantidade resultante dependerá do número de persoas  que soliciten 
participar  en cada unha das modalidades.  
 
_O prazo de execución do programa  desenvolverase desde a data de formalización do contrato ata 
o 31 de decembro de 2022. Establécese a posibilidade de prórroga. 
_Forma de pagamento:  
O pago do prezo realizarase unha vez presentada a factura nos primeiros 15 dias do mes seguinte 
á realización da actividade, salvo autorización expresa do Servizo de Cohesión Social e 
Xuventude. 
A factura irá acompañada da seguinte  documentación: 
_Orixinais das transferencias bancarias nas que conste o nome das persoas participantes, a 
cantidade aboada, a data, o establecemento de destino segundo o caso. 
_Documento de información da saída cuberto polo responsable do programa da empresa. 
_Fotografías de grupo que inclúan as saídas e as actividades dentro do establecemento como 
mínimo. 
_Fotografía do autocar ou autocares empregados. 
_Ficha técnica dos autocares utilizados na estadía (tamén deberán entregarse previamente por 
vía telemática antes da saída). 
_Documento que acredite a entrega do material aos participantes. 
_Informe sobre as actividades realizadas en cada establecemento e excursións. 
_Informe sobre incidencias e medidas correctoras adoptadas. 
 
As facturas serán aboadas unha vez emitido o correspondente informe favorable ou de 
conformidade do responsable da unidade administrativa que reciba ou supervise o traballo, ou 
no seu caso, do designado polo órgano de contratación como responsable deste, expedida de 
acordo a normativa vixente. 

 
Cada factura será detallada identificando o número de expediente, o obxecto do contrato, o período 
de facturación, o importe facturado e a entidade local. 
 
Lugar de presentación e forma da factura: As facturas deberán presentarse pola adxudicataria ou 
adxudicatario en formato electrónico a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas 
da Administración Xeral do Estado FACe, ao que pode accederse desde a Sede Electrónica da 
Deputación de Pontevedra (sede.depo.es), en tempo e forma, para os efectos de que o órgano 
competente proceda á súa tramitación (máis información en https://sede.depo.es). 
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Nas facturas deberase indicar os código DIR 3 que identifican o procedemento, o CIF e número 
de expediente que se relacionan a continuación:  

Administración: L02000036 (CIF: P3600000H) Núm. de exp.: 2021043124 

Órgano xestor: LA8004 Unidade tramitadora: LA0006135 Oficina contable: LA0006135 

 
Se, xunto coa factura, a ou o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do 
traballo realizado, farao achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación 
da Deputación de Pontevedra.  
 
TERCEIRO.- Designar como responsable do contrato a xefa do Servizo de Cohesión Social e 
Xuventude. 
 

21.31437.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO RESTRINXIDO SEGUIDO 
PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CREATIVIDADE E 
LANZAMENTO DA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN E PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DO DESTINO RÍAS BAIXAS. (Expte. 2021038283) 

 
A Xunta de Goberno, na súa sesión ordinaria do día 8 de outubro de 2021, aprobou o expediente 
para a contratación, mediante procedemento restrinxido, do servizo de creatividade e lanzamento 
da campaña de comunicación e promoción turística do destino Rías Baixas, concedendo ata as 10:00 
horas do día seguinte ao transcurso do prazo de 30 días naturais, contados desde o día seguinte ao 
da publicación do anuncio de licitación do contrato no perfil do contratante, para a presentación de 
solicitudes de participación. 
 
O anuncio de licitación deste contrato enviouse para publicar no Suplemento ó Diario Oficial da 
Unión Europea con data 14 de outubro de 2021, aparecendo publicado o día 19 de outubro de 2021 
(Anuncio 2021/S 203-530526). Así mesmo publicouse anuncio no Perfil do Contratante da 
Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 18 de outubro 
de 2021, e tamén os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste 
procedemento restrinxido. 
 
Rematado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación, na súa sesión do día 18 de 
novembro de 2021, procedeu á apertura das solicitudes de participación e acordou admitir ás 
presentadas dentro do prazo establecido polas empresas ESMERARTE INDUSTRIAS 
CREATIVAS SLU (NIF: B-27786045) e ANÓNIMO ADVERTISING, S.L.. (NIF: B-36721900). 
Asimesmo, acordou non admitir a solicitude de participación da empresa, ICONWEB AGENCIA 
DE DISEÑO Y MARKETING, S.L. (NIF: B94093135) por figurar a súa solicitude como  
presentada fóra do prazo establecido ao efecto. 
 
A Mesa de Contratación na reunión do día 2 de decembro de 2021 procedeu a cualificar a 
documentación acreditativa da personalidade e solvencia das citadas empresas e, a vista da mesma 
e de conformidade co establecido nas cláusulas do prego económico administrativo, acordou 
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propoñer o órgano de contratación a exclusión deste procedemento da empresa ANÓNIMO 
ADVERTISING, S.L. (NIF: B-36721900) e que se convide á empresa ESMERARTE 
INDUSTRIAS CREATIVAS SLU (NIF: B-27786045) a presentar a proposición, no prazo de 25 
días contados desde a data do envío da invitación, a través da Plataforma de Licitación Electrónica 
VORTAL, e nos termos establecidos no prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas. 
 
A Xunta de Goberno na sesión do día 23 de decembro de 2021 acordou excluír do procedemento 
á empresa Anónimo Advertising, S.L. (NIF: B36721900) ao non acreditar a solvencia técnica 
necesaria para participar no mesmo e invitar á empresa Esmerarte Industrias Creativas SLU (NIF: 
B-27786045) a presentar proposición para optar a adxudicación do contrato correspondente ao 
servizo de creatividade e lanzamento da campaña de comunicación e promoción turística do 
Destino Rías Baixas. Esta invitación realizouse a través da plataforma de licitación electrónica da 
Deputación de Pontevedra en data 27 de decembro de 2021, presentando a  empresa Esmerarte 
Industrias Creativas SLU a proposición dentro do prazo establecido. 
 
A Mesa de Contratación, na reunión do día 28 de xaneiro de 2022, procedeu á apertura do sobre 
“B”, documentación técnica, aportada pola citada empresa, e acordou trasladar dita documentación 
ao persoal técnico do Servizo de Turismo Rías Baixas. 
 
Recibido informe do servizo de Turismo Rías Baixas, de data 10 de febreiro de 2022 (CSV: 
LZLYUW471OH5ABQH), a Mesa de Contratación, na súa sesión do día 17 de febreiro de 2022, 
presta conformidade as puntuacións acadadas, e procede á apertura electrónica dos sobres “C”, 
correspondentes á documentación avaliable mediante criterios automáticos, das empresas que 
alcanzan a puntuación mínima do 50 % da puntuación máxima asinable en función dos criterios 
avaliables mediante un xuízo de valor (sobre B), esixida na cláusula 10 dos pregos para continuar 
no procedemento. 
 
Unha vez examinadas as ofertas, a Mesa de Contratación, na súa sesión do día 3 de marzo de 2022, 
acordou clasificar por orde decrecente de puntuación as ofertas; e, en base á dita clasificación, 
propor ao órgano de contratación que, unha vez efectuado e cumprimentado o requirimento de 
documentación establecido no artigo 150.2 da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, proceda 
á adxudicación do contrato a favor da empresa Esmerarte Industrias Creativas SLU (NIF: B-
27786045), polos prezos e valores ofertados. 
 
Visto que a empresa Esmerarte Industrias Creativas SLU (NIF: B-27786045) presentou a 
documentación esixida de conformidade co establecido no artigo 150.2 da LCSP a través da 
plataforma de licitación electrónica da Deputación de Pontevedra, cumprindo cos requisitos 
establecidos nos pregos e no requirimento, quedando, polo tanto, debidamente acreditados os 
requisitos de capacidade e solvencia. Asemade, consta no expediente a constitución da garantía 
definitiva polo importe de 5.677,00 € (carta de pago núm. operación 202200012623, do 
21/01/2022).  
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Tendo en conta os artigos 150 e 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, segundo os cales, recibida a documentación á que se refire o apartado 2 de artigo 150, o 
órgano de contratación adxudicará o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes. A resolución 
de adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos e licitadores, debendo ser 
publicada no perfil do contratante no prazo de 15 días naturais. Na notificación indicarase o prazo 
no que debe procederse á formalización do contrato. 
 
Por todo o exposto, ao abeiro da disposición adicional segunda 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 Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro 
de 2014, que, no seu apartado 1, faculta á presidenta para actuar como órgano de contratación neste 
contrato; do artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; e da base de execución do orzamento 16ª.2a), 
que atribúe á Xunta de Goberno a autorización e compromiso dos gastos precisos para a 
contratación de servizos cuxo valor estimado supere o importe de 100.000,00 euros, a Xunta de 
Goberno acorda por unanimidade: 
 
1.- Adxudicar o contrato de “servizo de creatividade e lanzamento da campaña de comunicación e promoción 
turística do destino Rías Baixas” á empresa Esmerarte Industrias Creativas SLU (NIF: B-27786045) polos 
prezos e valor es ofertados, e conforme ao seguinte: 
 

Concepto  

Prezo 
unitario 

OFERTA 
(sen IVE) 

IVE (21%) 

Prezo 
unitario 

OFERTA 
(con IVE) 

OFERTA 
TOTAL (sen 

IVE) 

CREATIVIDADE E DESEÑO DA CAMPAÑA 
CREATIVIDADE, DESEÑO E PRODUCIÓN 
DE EXPERIENCIAS  

4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 € 4.000,00 € 

Microvídeo-reportaxe de experiencias con figurantes  1.300,00 € 273,00 € 1.573,00 € 7.800,00 € 
Microvídeo-reportaxe de experiencias sen  figurantes  1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € 6.000,00 € 
Reportaxes fotográficas de experiencias con 
figurantes  

1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € 6.000,00 € 

Reportaxes fotográficas de experiencias sen  
figurantes  

500,00 € 105,00 € 605,00 € 3.000,00 € 

Outras pezas e soportes de publicidade e promoción 
para medios on line ou off line de experiencias 
(gráfica ou dixital)  

200,00 € 42,00 € 242,00 € 2.400,00 € 

CREATIVIDADE, DESEÑO E PRODUCIÓN 
DE VÍDEOS E MICROVÍDEOS-REPOSTAXE 
DA CAMPAÑA  

         

Vídeo e microvídeo-reportaxe da campaña   15.600,00 € 3.276,00 € 18.876,00 € 15.600,00 € 
Vídeo temático da campaña  13.300,00 € 2.793,00 € 16.093,00 € 13.300,00 € 
Microvídeos-reportaxe temáticos da campaña  1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € 2.000,00 € 
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CREATIVIDADE, DESEÑO E PRODUCIÓN 
DE ELEMENTOS PROMOCIONAIS E 
ADAPTACIÓNS  

         

Elementos promocionais gráficos (cada elemento a 
un tamaño)  

170,00 € 35,70 € 205,70 € 3.400,00 € 

Elementos promocionais dixitais (cada elemento a 
un tamaño)  

200,00 € 42,00 € 242,00 € 3.400,00 € 

Cuña de Radio  670,00 € 140,70 € 810,70 € 670,00 € 
Merchandising para o lanzamento da campaña  28,00 € 5,88 € 33,88 € 11.200,00 € 
Merchandising para o resto do ano (so creatividade e 
deseño)  

1.100,00 € 231,00 € 1.331,00 € 1.100,00 € 

Adaptación gráfica de elementos promocionais  75,00 € 15,75 € 90,75 € 3.750,00 € 
Adaptación dixital de elementos promocionais  104,00 € 21,84 € 125,84 € 3.120,00 € 
CREATIVIDADE, DESEÑO, PRODUCCIÓN E 
EXECUCIÓN DO ACTO DE PRESENTACIÓN 
EN FITUR 

         

Creatividade e deseño do acto de presentación en 
FITUR  

3.300,00 € 693,00 € 3.993,00 € 3.300,00 € 

Produción e xestión dos traballos de presentación 
(guión, escaleta, persoa quen presenta e outras 
persoas a intervir,…)  

9.000,00 € 1.890,00 € 10.890,00 € 9.000,00 € 

Produción de elementos promocionais   2.200,00 € 462,00 € 2.662,00 € 2.200,00 € 
Reprodución do acto de presentación en streaming 
TV  

3.300,00 € 693,00 € 3.993,00 € 3.300,00 € 

Reprodución, coordinación e dirección de 
produción do acto  

9.000,00 € 1.890,00 € 10.890,00 € 9.000,00 € 

 OFERTA TOTAL (sen IVE) 113.540,00 € 
 IVE(21%) 23.843,40 € 
 OFERTA TOTAL (IVE engadido) 137.383,40 € 

 
Experiencia do equipo mínimo superior á establecida nos pregos: 

 Traballos 
Nº de 

traballos 

Persoa 
directiva 
creativa 

De creatividades de campañas de destinos turísticos 12 

De actos de presentación de campañas de destinos turísticos 
11 

Persoa 
produtora 

Produción de vídeos promocionais turísticos para campañas de 
destinos turísticos 

6 

Produción de vídeos promocionais turísticos para actos de 
presentación de campañas de destinos turísticos 

10 

Persoa 
coordinadora  

Coordinación, xestión e execución de actos de presentación de 
campañas de destinos turísticos 

23 
 

Persoa 
deseñadora 
gráfica 

De creatividades de campañas de destinos turísticos 11 

De actos de presentación de campañas de destinos turísticos 
3 
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 Número de tamaños nos elementos promocionais gráficos ofertados: cada elemento a dous 
tamaños. 

 Número de tamaños nos elementos promocionais dixitais ofertados: cada elemento a dous 
tamaños. 

 Número de unidades de merchandising para o acto de FITUR ofertadas: ata 400 unidades. 

 Número de unidades de adaptacións gráfica de elementos promocionais ofertados: entre 51 
e 55. 

 Número de unidades de adaptacións de elementos de promoción e comunicación dixitais 
ofertados: entre 31 e 35. 

 
Financiación: As obrigas derivadas do presente contrato para o ano 2022 financiaranse con cargo á 
aplicación orzamentaria 433.4320.227.75 do vixente orzamento provincial, e as do ano 2023 
contabilizarase na correspondente aplicación, que será, no seu caso, a 433.4320.227.75, quedando 
condicionado o gasto á aprobación do seu respectivo orzamento e á existencia de crédito adecuado 
e suficiente no mesmo. O cadro de financiamento previsto para este contrato poderá sufrir 
variacións en función da data da súa formalización. 
 
Forma de pagamento: PARCIAL    
 
Fitos de facturación:  

Os pagos a empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación dos correspondentes 
facturas en función das necesidades e polos servizos e traballos prestados, pudendo haber 
variacións nas mesmas que en todo caso non será superior ao orzamento máximo establecido 
para esta contratación.  
Con cada factura a empresa deberá presentar un informe xustificativo dos traballos realizados e, 
no seu caso, os entregables que se indican no PPT. 

 
O prezo aboarase dentro dos trinta días seguintes á data de aprobación dos documentos que 
acrediten a conformidade dos servizos prestados co disposto no contrato, nos termos establecidos 
nos artigos 198.4 e 210.4 da LCSP. 
 
Lugar de presentación e forma da factura: As facturas deberán presentarse pola adxudicataria ou 
adxudicatario en formato electrónico a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas 
da Administración Xeral do Estado FACe, ao que pode accederse desde a Sede Electrónica da 
Deputación de Pontevedra (sede.depo.es), en tempo e forma, para os efectos de que o órgano 
competente proceda á súa tramitación (máis información en https://sede.depo.es). 
 
Nas facturas deberase indicar os código DIR 3 que identifican o procedemento, o CIF e número 
de expediente que se relacionan a continuación:  

Administración: L02000036 (CIF: P3600000H) Núm. de exp.: 2021038283 

Órgano xestor: LA0006122 Unidade 
tramitadora: 

LA0006135 Oficina 
contable: 

LA0006135 
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Se, xunto coa factura, a ou o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do 
traballo realizado, farao achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación 
da Deputación de Pontevedra.  
 
Responsable do contrato: Xefatura do Servizo de Turismo Rías Baixas ou persoa en quen delegue 
2.- A empresa adxudicataria deberá formalizar o contrato en documento administrativo, que se porá 
a súa disposición na sede electrónica da Deputación de Pontevedra unha vez transcorrido o prazo 
de quince días hábiles, contados desde que se remita a notificación deste acordo ás empresas 
licitadoras. 
 
Os servizos dependentes do órgano de Contratación requiriranlle á empresa seleccionada para que 
formalice o contrato nun prazo non superior a cinco días contando desde o seguinte a aquel en que 
recibise o requirimento, unha vez transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sen que se 
interpuxese recurso que comporte a suspensión da formalización do contrato. De igual forma 
procederán cando o órgano competente para a resolución do recurso levantase a suspensión. 
 

22.31438.- ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO 
CONTRATO DE SERVIZO DE XESTIÓN DO CASTELO DE SOBROSO 
(Expte. 2021036804) 

 
A Xunta de Goberno, na súa sesión ordinaria do día 24 de xaneiro do 2022, aprobou o expediente 
de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, do “servizo de xestión do Castelo 
de Sobroso”. 
 
O procedemento convocouse mediante anuncio de licitación publicado no Perfil de Contratación 
da Deputación de Pontevedra, integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público, con 
data 24 de xaneiro do 2022. Na mesma data, publicáronse no Perfil de Contratación os pregos de 
cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento. 
 
Rematado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación, na súa sesión do día 10 de 
febreiro do 2022, procedeu á apertura electrónica e cualificación dos sobres “A”, correspondentes 
á documentación administrativa, presentados polas empresas licitadoras.  
 
A continuación, procedeu á apertura electrónica dos sobres “B”, correspondentes á documentación 
avaliable mediante criterios non automáticos, presentados polas empresas que resultaron admitidas, 
e acordou trasladar dita documentación ao persoal técnico do servizo do Turismo Rías Baixas. 
 
Recibido informe do servizo de Turismo Rías Baixas, de data 15 de febreiro do 2022 
(CSV:B5U3VXQZJ5WNU32Q), a Mesa de Contratación, na súa sesión do día 17 de febreiro do 
2022, presta conformidade ás puntuacións acadadas, e procede á apertura electrónica dos sobres 
“C”, correspondentes á documentación avaliable mediante criterios automáticos, das empresas que 
resultan admitidas.  
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A Mesa de Contratación, na súa sesión do día 24 de febreiro do 2022 (CSV: 
8YYYZ869QQJ8BV8F), procedeu á valoración da documentación avaliable mediante criterios 
automáticos presentada polas empresas no sobre C, conforme aos criterios de adxudicación 
establecidos na cláusula 9.2 do prego administrativo, e ao informe emitido polo servizo de Turismo 
sobre a documentación acreditativa achegada respecto á formación específica e idiomas. En base a 
dita valoración, a Mesa acordou clasificar por orde decrecente de puntuación as ofertas; e propor 
ao órgano de contratación que, unha vez efectuado e cumprimentado o requirimento de 
documentación establecido no artigo 150.2 da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, 
procedera á adxudicación do contrato a favor da empresa Espiral Xestión Cultural, S.L. (CIF: B-
94.054.954), polos prezos e valores ofertados. 
 
Visto que o persoal técnico do servizo de Contratación, con data 25 de febreiro do 2022, comproba 
que a empresa Espiral Xestión Cultural, S.L. atópase inscrita no Rexistro Xeral de Contratistas da 
Comunidade Autónoma de Galicia, co número de inscrición 5416,  e no Rexistro Oficial de 
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público. Os certificados de inscrición acreditan, a 
tenor do neles reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de aptitude do empresario canto 
á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, 
e non concorrencia das prohibicións de contratar. 
 
Visto que, mediante Resolución Presidencial número 2022001548, de 25 de febreiro do 2022 o 
órgano de contratación acepta a proposta da Mesa de Contratación e require á empresa Espiral 
Xestión Cultural, S.L., que presenta a mellor oferta, cumprindo co establecido nos pregos 
reguladores do procedemento, para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar desde o 
seguinte a aquel no que reciba o requirimento, presente o resto da documentación exixida de 
conformidade co establecido no artigo 150.2 da LCSP. 
 
Visto que a empresa Espiral Xestión Cultural, S.L.  presentou a documentación correspondente ao 
requirimento a través da sede electrónica da Deputación de Pontevedra (Rexistro entrada WEB 
2022005339, de data 03/03/2022), cumprindo cos requisitos establecidos nos pregos e no 
requirimento, quedando, polo tanto, debidamente acreditados os requisitos de capacidade e 
solvencia. Asemade, consta no expediente a constitución da garantía definitiva polo importe de 
5.490,00 € (carta de pago núm. operación 202200045849, do 04/03/2022).  
 
Tendo en conta os artigos 150 e 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, segundo os cales, recibida a documentación á que se refire o apartado 2 de artigo 150, o 
órgano de contratación adxudicará o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes. A resolución 
de adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos e licitadores, debendo ser 
publicada no perfil do contratante no prazo de 15 días naturais. Na notificación indicarase o prazo 
no que debe procederse á formalización do contrato. 
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Por todo o exposto, ao abeiro da disposición adicional segunda 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 Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro 
de 2014, que, no seu apartado 1, faculta á presidenta para actuar como órgano de contratación neste 
contrato; do artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; e da base de execución do orzamento 16ª.2a), 
que atribúe á Xunta de Goberno a autorización e compromiso dos gastos precisos para a 
contratación de servizos cuxo valor estimado supere o importe de 100.000,00 euros, a Xunta de 
Goberno acorda por unanimidade: 
 
1.- Adxudicar o contrato do  “servizo de xestión do Castelo de Sobroso” á empresa Espiral Xestión Cultural, 
S.L. (CIF: B-94.054.954) polos prezos e valores ofertados, e conforme ao seguinte: 
 
Prezo: 

Prezo sen IVE: 109.800,00 € 

IVE (21%):  23.058,00 € 

Prezo total:  132.858,00 € 

 
Prazo de duración: Un ano, contado desde a data que figure na correspondente acta de inicio, coa 
posibilidade de acordar tres prórrogas anuais. 
 
Prazos parciais: No prego de prescricións técnicas establécense os prazos, periodicidade e requisitos 
dos distintos entregables que deberá achegar a empresa adxudicataria para a correcta prestación do 
servizo (Plan Anual de Xestión, Memoria anual, Informes, Proposta de ferramenta informática de 
control e o seu desenvolvemento e implementación). 
 
O Plan de xestión deberá ser conformado polo servizo de Turismo Rías Baixas. No prazo máximo 
de 10 días naturais, contados a partir da súa conformidade polo citado servizo, a empresa deberá 
dotar ás instalacións obxecto de contrato da totalidade dos medios necesarios de acordo co Plan de 
Xestión e o especificado nos pregos. O persoal deberá estar contratado, a máis tardar, á data de 
apertura do Castelo, debendo recibir con anterioridade a formación precisa para a prestación dos 
servizos e a xestión do Castelo.  
 
A empresa adxudicataria deberá proceder á apertura total do Castelo no prazo sinalado polo servizo 
de Turismo Rías Baixas, que o comunicará cunha antelación suficiente. Con anterioridade a súa 
apertura e posta en funcionamento, o servizo de Turismo Rías Baixas verificará o cumprimento dos 
requisitos esixidos e o estado do Castelo, así como a súa adecuación ao Plan de xestión presentado 
e aos pregos, a efectos de prestar a súa conformidade coa apertura, que se reflectirá na 
correspondente acta de inicio. 
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Continuidade do servizo ao vencemento do contrato: Cando ao vencemento do contrato non se 
formalizase o novo contrato que garanta a continuidade da prestación a realizar pola ou polo 
contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecementos imprevisibles para o 
órgano de Contratación producidas no procedemento de adxudicación, e existan razóns de interese 
público para non interromper a prestación, poderase prorrogar o contrato orixinario ata que comece 
a execución do novo contrato, por un período máximo de nove meses, sen modificar as restantes 
condicións do contrato, sempre que o anuncio de licitación do novo contrato se publicara cunha 
antelación mínima de tres meses respecto da data de finalización do contrato orixinario. 
 
Financiación: As obrigas derivadas do presente contrato para o ano 2022 financiaranse con cargo á 
aplicación orzamentaria 22/433.3363.227.99 do vixente orzamento provincial, e as do ano 2023 
contabilizarase na correspondente aplicación, que será, no seu caso, a 23/433.3363.227.99, 
quedando condicionado o gasto á aprobación do seu respectivo orzamento e á existencia de crédito 
adecuado e suficiente no mesmo. O cadro de financiamento previsto para este contrato poderá 
sufrir variacións en función da data da súa formalización. 
 
Forma de pagamento: PARCIAL    
 
Fitos de facturación:  

A Deputación de Pontevedra aboará á empresa adxudicataria, de forma mensual, o prezo que 
resulte do prezo de adxudicación do contrato. 
* O cálculo do prezo mensual realizarase dividindo o prezo de adxudicación entre 12 
mensualidades. 

 
O prezo aboarase dentro dos trinta días seguintes á data de aprobación dos documentos que 
acrediten a conformidade dos servizos prestados co disposto no contrato, nos termos establecidos 
nos artigos 198.4 e 210.4 da LCSP. 
 
Lugar de presentación e forma da factura: As facturas deberán presentarse pola adxudicataria ou 
adxudicatario en formato electrónico a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas 
da Administración Xeral do Estado FACe, ao que pode accederse desde a Sede Electrónica da 
Deputación de Pontevedra (sede.depo.es), en tempo e forma, para os efectos de que o órgano 
competente proceda á súa tramitación (máis información en https://sede.depo.es). 
 
Nas facturas deberase indicar os código DIR 3 que identifican o procedemento, o CIF e número 
de expediente que se relacionan a continuación:  

Administración: L02000036 (CIF: P3600000H) Núm. de exp.: 2021036804 

Órgano xestor: LA0006122 Unidade 
tramitadora: 

LA0006135 Oficina 
contable: 

LA0006135 
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Se, xunto coa factura, a ou o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do 
traballo realizado, farao achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación 
da Deputación de Pontevedra.  
 
Responsable do contrato: Ruth González Reyes, xefa do servizo de Turismo Rías Baixas. 
 
2.- A empresa adxudicataria deberá formalizar o contrato en documento administrativo, que se porá 
a súa disposición na sede electrónica da Deputación de Pontevedra unha vez transcorrido o prazo 
de quince días hábiles, contados desde que se remita a notificación deste acordo ás empresas 
licitadoras. 
 
Os servizos dependentes do órgano de Contratación requiriranlle á empresa seleccionada para que 
formalice o contrato nun prazo non superior a cinco días contando desde o seguinte a aquel en que 
recibise o requirimento, unha vez transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sen que se 
interpuxese recurso que comporte a suspensión da formalización do contrato. De igual forma 
procederán cando o órgano competente para a resolución do recurso levantase a suspensión. 
 

23.31439.- DECLARACIÓN DE DESERTO DO EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DA RENOVACIÓN DO LICENCIAMENTO PARA O 
SOFTWARE DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, MEDIANTE 
CENTRAL DE CONTRATACIÓN DO ESTADO A TRAVÉS DUN 
CONTRATO BASEADO NO AM 13/2018 DO SISTEMA ESTATAL DE 
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA PARA O SUBMINISTRO DE 
SERVIDORES, SISTEMAS DE ALMACENAMENTO E SOFTWARE DE 
INFRAESTRUTURA. (Expte. 2021052401) 

 
Por acordo da Xunta de Goberno, na súa sesión ordinaria do día 24 de xaneiro de 2022, aprobouse 
o expediente de contratación da renovación das licenzas do software da Deputación de Pontevedra, 
a través dun contrato baseado no Acordo Marco 13/2018 do Sistema Estatal de Contratación 
Centralizada para a subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de 
infraestruturas.  
 
Para a presente contratación en data 26 de xaneiro de 2022 convidáronse ás seguintes empresas que 
figuran dentro do Lote 3: Software de infraestrutura, a que presenten ofertas a través da plataforma 
de licitación  da Deputación de Pontevedra (Vortal): 
 

EMPRESAS NIF 

INETUM ESPAÑA, S.A. A28855260 

ATOS SPAIN, S.A. A28240752 

Acuntia.S.A. A80644081 
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BT ESPAÑA CIA DE SERVIZOS GLOBAIS DE 
TELECOMUNICACIÓNS 

A80448194 

DELL COMPUTER S.A. A80022733 

Esprinet Iberica, S.L. B84443985 

Fujitsu Technology Solutions, S.A A28472819 

HEWLETT-PACKARD SERVIZOS ESPAÑA, S.L. B82591470 

IBERMATICA, SA A20038915 

INFOREIN, S.A. A78327350 

INGRAM MICRO SL B78076395 

INTERNACIONAL PERIFERICOS E MEMORIAS ESPAÑA S.L B62758602 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA A28010791 

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN SA A81069197 

Kyocera Document Solutions España, S.A. A78053634 

Lenovo Spain, S.L. B84225507 

Logicalis Spain, S.L. B82832155 

NTT DATA SPAIN, S.L.U. B82387770 

RICOH ESPAÑA SL B82080177 

SAS INSTITUTE SA A79089983 

SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. (SCC) B81644387 

Seidor, S.A. A08854929 

Software AG A78093192 

Tech Data España, S.L. B58728585 

Telefónica Solucións de Informática e Comunicacións de España, SAU A78053147 

UTE ALHAMBRA-EIDOS-BILBOMÁTICA Ou88564851 

UTE ANADAT TECHNOLOGY, S.L. - EULEN, S.A Ou88561857 

UTE ECONOCOM SERVIZOS-ECONOCOM PRODUCTS AND 
SOLUTIONS 

Ou88563440 

UTE GMV SOLUCIÓNS GLOBAIS INTERNET, TSYVALUE, GMV 
AEROSPACE AND DEFENCE 

Ou88474887 

UTE I.C.A., NEMIX, CONGNICASE MANAGEMENT, CMC, COMPÁS, 
TECNOLOXÍAS DA INF. 

Ou88564968 

UTE NUNSYS SL, ALFATEC SISTEMAS SL Ou40641599 

UTE SERVIZOS MICROINFORMÁTICA, AVENET IT, TÉCNICOS 
ASOCIADOS INF. SPHERA, DATEK 

Ou88476700 

UTE SISTEMAS INFORMÁTICOS ABERTOS, S.A., - GESEIN, S.L., - 
CESCE-SOLUÇOES INFORMÁTICAS, S.A., 

Ou88550009 

Vinzeo Technologies, S.A. A95172532 
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Finalizado o prazo de presentación de ofertas en data 14 de febreiro de 2022, procédese á 
desencriptación e descarga das ofertas presentadas a través da plataforma Vortal, sendo a empresa 
HEWLETT-PACKARD SERVIZOS ESPAÑA, S.L.U., con NIF B-82591470, a única que 
presenta oferta na devandita plataforma. Con todo, ao abrir a documentación obsérvase que o único 
que presentou é un documento no que se indica que “non pode presentar oferta debido a que os seus acordos 
de prezos co fabricante dos produtos non lle permiten axustarse ao prezo máximo de licitación”. 
 
A empresa Esprinet Iberica, S.L. (NIF: B-84.443.985) presenta escrito a través da plataforma 
electrónica Vortal no que xustifica o motivo polo cal non presenta oferta. 
 
As seguintes empresas envían, a través do correo electrónico indicado no documento de licitación, 
escrito no que xustifican os motivos polos que non presentan oferta: 
 

 IBERMATICA, SA (NIF:A-20.038.915) 

 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN SA (NIF:A-81.069.197) 

 Logicalis Spain, S.L. (NIF: B-82.832.155) 

 NTT DATA SPAIN, S.L.U. (NIF: B-82.387.770) 

 UTE SERVIZOS MICROINFORMÁTICA, AVENET IT, TÉCNICOS ASOCIADOS 
INF. SPHERA, DATEK (NIF:Ou-88.476.700) 

 UTE GMV SOLUCIÓNS GLOBAIS INTERNET, TSYVALUE, GMV AEROSPACE 
AND DEFENCE (NIF: Ou-88.474.887) 

 UTE SISTEMAS INFORMÁTICOS ABERTOS, S.A., - GESEIN, S.L., - CESCE-
SOLUÇOES INFORMÁTICAS, S.A., (NIF: Ou-88.550.009) 

 
 
Considerando que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos 
do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Ilma Presidenta para actuar coma órgano de 
contratación respecto a este contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, a Xunta de 
Goberno acorda por unanimidade: 
 
Declarar deserto o procedemento de contratación da renovación das licenzas do software da 
Deputación de Pontevedra, a través dun contrato baseado no Acordo Marco 13/2018 do Sistema 
Estatal de Contratación Centralizada para a subministración de servidores, sistemas de 
almacenamento e software de infraestruturas), por non presentarse ningunha empresa licitadora 
interesada na adxudicación deste contrato. 
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24.31440.- APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO LOTE Nº1 DO ACORDO 
MARCO PARA A “SUBMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS SEN 
CONDUTOR, EN RÉXIME DE ALUGUER, PARA OS CENTROS E 
SERVIZOS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA”, ADXUDICADO Á 
EMPRESA MONFORTE, SAU (Expte. 2020044426) 

 
A  Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do 30 de xullo de 2021 
acordou adxudicar os Lote nº 1 e 3 do Acordo Marco para a “Subministración de vehículos sen condutor, 
en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra” (Expte. 2020044426) á Empresa 
Monforte, S.A.U. (NIF A-15019243). 
 
O obxecto do presente  Acordo Marco é dar cobertura ás necesidades manifestadas polos 
responsables dos diferentes centros xestores da institución provincial como son o traslado de 
persoal da institución provincial ó lugar no que teñen que desenvolver as tarefas propias do seu 
posto de traballo  ou levar a cabo o transporte escolar e de persoas. 
 
O Lote nº 1 contempla a subministración de vehículos turismo de 5 prazas que foron adxudicados 
polo prezo mensual unitario de 412,00€ (sen IVE). 
 
O Acordo Marco formalizouse entre a Deputación de Pontevedra e a Empresa Monforte, S.A.U. (A-
15.019.243) o día 07 de setembro de 2021 con un prazo de duración máximo de 4 anos (42 meses) 
a contar desde a data que figure no documento de formalización dos lotes e ata o 31 de decembro 
de 2024. 
 
Con data de 16 de decembro de 2021 recíbese no Servizo de Contratación Informe – Proposta da 
Técnico de Admon xeral do centro, conformada pola Xefa de Xestión Administrativa, do Director 
Xerente e co Vº e Prace da Deputada delegada na que manifesta a  necesidade dun vehículo turismo 
de 5 prazas desde o  Centro Príncipe Felipe para levar a cabo os desprazamentos dos menores que 
cursan estudos en centros educativos localizados fora do CPF e que se realizan de forma 
individualizada. 
Considerando que os vehículos inicialmente previstos no Lote 2 do acordo marco son os seguintes: 

LOTE CENTRO XESTOR 
TIPO 

VEHICULO 
Unidades 

ORZAMENTO 
UNITARIO 
MENSUAL            
(Sen IVE) 

Orzamento 
Mensual Flota              

(sen IVE) 

1. 
TURISMOS 

Infraestruturas e Vías 
Provinciais 

Turismo 5 
prazas 

4 

412,00 € 4.532,00 € Cooperación 3 

Arquivo 1 

ORAL 3 

ORZAMENTO MENSUAL FLOTA (sen IVE) 4.532,00 € 

IVE (21%) 951,72 € 

ORZAMENTO MENSUAL FLOTA (IVE engadido) 5.483,72 € 
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E que, tendo en conta a data de formalización do referido lote, o financiamento do mesmo para o 
prazo de vixencia do acordo marco é o seguinte: 
 

 
 
A valoración da modificación proposta para a subministración dun vehículo turismo de 5 prazas 
para o Centro Príncipe Felipe para o período comprendido entre o 01 de marzo de 2022 o 31 de 
decembro de 2024 de acordo co prezo mensual unitario polo que foi adxudicado o presente Lote, 
é de 16.949,68€ (IVE engadido), resultando o financiamento do acordo marco modificado para as 
anualidades 2022, 2023 e 2024 como segue: 
 

 
 
Considerando que o importe de adxudicación do Lote 1 foi de  176.748,00€ (sen IVE), que  o 20% 
do prezo inicial do lote 1 previsto para modificacións é de 35.349,60€ (sen IVE) e que o orzamento 
da modificación que se plantexa é de 14.008,00€ (sen IVE), esta representa o 39,63 % do importe 
dispoñible polo que quedaría un importe dispoñible para modificacións de 21.341,60€ (sen IVE) 
ata o 31 de decembro de 2024. 
 
Resultando que con data 24 de xaneiro de 2021 o Xefe do Servizo de Contratación emite informe 
no que conclúe que  que “Recibida no servizo de contratación con data 16 de decembro de 2021 a solicitude dun 
vehículo turismo de 5 prazas  desde o Centro Príncipe Felipe, plantéxase a necesidade de levar a cabo a modificación 
do Lote 1 do Acordo Marco para a “Subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros 
e servizos da Deputación de Pontevedra” ao obxecto de incluír un vehículo turismo de 5 prazas por non estar este 
centro xestor previsto inicialmente no mesmo. 
Realizada a valoración do custo da modificación proposta para o período comprendido entre o 01 de febreiro de 2022 
o 31 de decembro de 2024 de acordo co prezo mensual unitario polo que foi adxudicado o presente Lote, considérase 
que non se están alterando as condicións de licitación do mesmo xa que as normas procedimentais e de publicidade 
establecidas por Lei foron cumpridas, o importe da mesma non supera o 20%  do prezo inicial do contrato e as 
condicións do contrato no se varían e permanecen inalterables.  

LOTE CENTRO XESTOR TIPO VEHICULO UNIDADES
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA

ORZAMENTO 

MENSUAL  (Sen IVE)

ORZAMENTO 

MENSUAL FLOTA 

(sen IVE)

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA 

(sen IVE)

IVE

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA  

(IVE engadido)

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA 

(sen IVE)

IVE

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA  

(IVE engadido)

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA 

(sen IVE)

IVE

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA  

(IVE engadido)

Infraestructuras e 

Vías Provinciais
4 456.4530.204.00 1.648,00 €

Cooperación 3

942.4330.204.00 / 

942.9420.204.00 / 

942.9431.204.00

1.236,00 €

Arquivo 1 332.3322.204.00 412,00 €

ORAL 3 932.9320.204.00 1.236,00 €

4.120,00 € 865,20 € 4.985,20 € 4.944,00 € 1.038,24 € 5.982,24 € 4.944,00 € 1.038,24 € 5.982,24 €

ORZAMENTO MENSUAL (sen IVE) 4.532,00 € 58.504,00 € 12.285,84 € 70.789,84 € 54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 € 54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 €

2022 (01/03 al 31/12) 2023 (01/01 al 31/12) 2024 (01/01 al 31/12)

11.420,64 € 65.804,64 € 54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 €1. TURISMOS

1ª MODIF CPF Turismo 5 plazas 1 232.2312.204.00

4.532,00 €Turismo 5 plazas

412,00 € 412,00 €

2022 (01/03 al 31/12) 2023 (01/01 al 31/12) 2024 (01/01 al 31/12)

54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 € 54.384,00 €
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A valoración da modificación proposta para a subministración dun vehículo turismo de 5 prazas solicitado pola 
dirección do Centro Príncipe Felipe para o período comprendido entre o 01 de febreiro de 2022 o 31 de decembro de 
2024 de acordo co prezo mensual unitario polo que foi adxudicado o presente Lote, é de 17.448,20€ (IVE 
engadido). 
Polo anteriormente exposto, o técnico que subscribe entende que se podería levar a cabo a modificación do Lote nº 1 
do Acordo Marco para a “Subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos 
da Deputación de Pontevedra” (Expte. 2020044426) co fin de acadar a satisfacción pretendida no obxecto do 
mesmo, unha vez sexan emitidos os informes correspondentes de parte da Secretaría Xeral e da Intervención”. 

 
Visto o informe emitido pola Secretaría Xeral con data 27 de xaneiro de 2022. 
 
Visto o informe emitido pola Intervención con data 1 de marzo de 2022 así como o documento 
RC nº 202200017266 por importe de 5.483,72€ con cargo á aplicación orzamentaria 
232.2312.204.00 do vixente orzamento provincial que garantiza a existencia de crédito axeitado e 
suficiente  para atender ás obrigas económicas derivadas da modificación proposta. 
 
Vistos os documentos RC FUT nº 202200017269 por importe de 5.982,24€ para a anualidade 2023 
e RC FUT nº 202200017271 por importe de 5.982,24€ para a anualidade 2024 que indican que estes 
gastos quedan condicionados á existencia de crédito nos correspondentes orzamentos provinciais. 

 
Considerando o previsto no artigo 190 da LCSP de que dentro dos límites e con suxeición aos 
requisitos e efectos sinalados na Lei, o órgano de contratación ostenta, entre outras, a prerrogativa 
de modificar os contratos administrativos por razóns de interese público. 
O disposto no artigo 203 da LCSP, respecto dos contratos administrativos celebrados polos órganos 
de contratación, que só poderán modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes 
supostos: 

a) Cando así se previu no prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e 
condicións establecidos no artigo 204. 

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista 
no prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as 
condicións que establece o artigo 205. 

 
Considerando que a modificación do contrato está prevista no prego de cláusulas administrativas 
regulador, polo que debe estarse ao establecido no artigo 204 LCSP respecto a este tipo de 
modificacións. 
A cláusula 22. Modificacións do Acordo Marco e Contratos Derivados do prego de cláusulas administrativas  prevese 
expresamente que  “A modificación dos contratos tramitaranse e formalizaranse nos termos previstos no artigo 203 
e seguintes, no artigo 153, e publicaranse de conformidade co artigo 63 e 207 da LCSP. 
As causas obxectivas que poderían dar lugar á tramitación dun modificado son as seguintes: 

- Incremento das necesidades do servizos orixinarios do acordo marco ou a inclusión de novos servizo xestores. 

- No expediente deberá xustificarse debidamente a necesidade polo responsable do contrato ou, no seu 
caso,  polo responsable do novo servizo xestor a engadir. 
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O prezo das unidades a subministrar a maiores será o ofertado polo adxudicatario no contrato inicial. 
Para a estimación do valor estimado multiplicarase o número de unidades previstas para a nova necesidade polos 
prezos unitarios ofertados. 
A modificación do contrato non poderá superar o 20% do prezo inicial do contrato”.  
 
Considerando que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos 
do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Presidenta para actuar coma órgano de contratación 
respecto a este contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
e o establecido nas bases de execución do orzamento 16ª.2a), que atribúe á Xunta de Goberno a 
competencia para autorizar e comprometer os gastos precisos para a contratación de obras, servizos 
e subministracións cuxo “valor estimado” supere o importe de 200.000,00€ nos contratos de obras 
e de 100.000,00 euros no resto dos contratos, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
Primeiro.- Aprobar a modificación do Lote nº 1 do Acordo Marco para a “Subministración de vehículos 
sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra”  adxudicado á Empresa 
Monforte, S.A.U. (A-15.019.243) nos seguintes termos: 

- Incluír un vehículo turismo de 5 prazas destinado ao Centro Príncipe Felipe para o período 
comprendido entre o 01 de marzo de 2022 ata o 31 de decembro de 2024. 

 
O detalle da modificación para a duración restante do contrato é a seguinte: 

 
 
O incremento económico da modificación é de 16.949,68€ (IVE engadido) e non supera o 20% do 
prezo inicial do contrato e as condicións do contrato non varían e permanecen inalterables. 
Segundo.- Autorizar o gasto por un importe máximo de 16.949,68€ con cargo á aplicación 
orzamentaria 232.2312.204.00 do correspondente orzamento provincial de acordo coa seguinte 
distribución: 

Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total (con IVE) 

2022  
232.2312.204.00 

4.944,00€ 

2023 5.982,24€ 

2024 5.982,24€ 

 
Os gastos que se deriven do contrato nas anualidades 2023 e 2024 quedarán condicionados á 
existencia de crédito axeitado e suficiente nos correspondentes orzamentos provinciais. 
  

LOTE CENTRO XESTOR TIPO VEHICULO UNIDADES
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA

ORZAMENTO 

MENSUAL  (Sen IVE)

ORZAMENTO 

MENSUAL FLOTA 

(sen IVE)

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA 

(sen IVE)

IVE

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA  

(IVE engadido)

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA 

(sen IVE)

IVE

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA  

(IVE engadido)

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA 

(sen IVE)

IVE

ORZAMENTO 

ANUAL FLOTA  

(IVE engadido)

Infraestructuras e 

Vías Provinciais
4 456.4530.204.00 1.648,00 €

Cooperación 3

942.4330.204.00 / 

942.9420.204.00 / 

942.9431.204.00

1.236,00 €

Arquivo 1 332.3322.204.00 412,00 €

ORAL 3 932.9320.204.00 1.236,00 €

4.120,00 € 865,20 € 4.985,20 € 4.944,00 € 1.038,24 € 5.982,24 € 4.944,00 € 1.038,24 € 5.982,24 €

ORZAMENTO MENSUAL (sen IVE) 4.532,00 € 58.504,00 € 12.285,84 € 70.789,84 € 54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 € 54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 €

2022 (01/03 al 31/12) 2023 (01/01 al 31/12) 2024 (01/01 al 31/12)

11.420,64 € 65.804,64 € 54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 €1. TURISMOS

1ª MODIF CPF Turismo 5 plazas 1 232.2312.204.00

4.532,00 €Turismo 5 plazas

412,00 € 412,00 €

2022 (01/03 al 31/12) 2023 (01/01 al 31/12) 2024 (01/01 al 31/12)

54.384,00 € 11.420,64 € 65.804,64 € 54.384,00 €
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25.31441.- DAR CONTA DOS CONTRATOS MENORES ADXUDICADOS E DOS 
DATOS ESTATÍSTICOS DE CONTRATACIÓN CORRESPONDENTES 
AO CUARTO TRIMESTRE DO ANO 2021. (Expte. 2022012836) 

 
A Deputación de Pontevedra, en cumprimento do disposto no artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de 
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, ven publicando na sección 
de transparencia da súa páxina web desde o primeiro trimestre do ano 2015 a información relativa 
ós contratos menores adxudicados así como dos datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume 
orzamentario dos contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na 
lexislación de contratos do sector público segundo os datos existentes no seu Servizo de 
Contratación e Patrimonio. 
 
Así mesmo, en cumprimento do disposto no art. 63.4 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público 
desde a entrada en vigor da referida norma publica no Perfil do Contratante a información relativa 
aos contratos menores adxudicados. 
 
Respecto dos procedementos de contratación que se viñan tramitando con anterioridade á entrada 
en vigor da referida norma, estes datos son completados coa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia de Pontevedra (BOPPO) da formalización dos contratos de contía superior a 100.000€ tal 
e como se indicaba no art. 154 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 
 
Á vista dos anteditos preceptos legais, o Servizo de Contratación e Patrimonio elaborou os 
informes: “Contratos menores adxudicados no cuarto trimestre de 2021” e  “Datos estatísticos sobre a porcentaxe 
en volume orzamentario dos contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de 
contratos do sector público durante o cuarto trimestre do ano 2021” que se achegan. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
Primeiro.- Queda enterada do contido dos informes “Contratos menores adxudicados no terceiro cuarto de 
2021” (CSV SVN5JYRJ2JDQTWKU) e “Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos 
contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público 
durante o cuarto trimestre do ano 2021” (CSV RRJOK0NKBI5NX8X0), de conformidade co disposto 
no artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 
goberno. 
 
Segundo.- Ordena a súa publicación na sección de transparencia da páxina web da Institución 
Provincial. 
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26.31442.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA, CONSTITUÍDA POLA 
EMPRESA AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L., PARA 
RESPONDER DA EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO A 
“SERVIZO DE IMPLANTACIÓN, USO E SOPORTE DUNHA SOLUCIÓN 
DE PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES PARA CONCELLOS DA 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA” (Expte.2017019296) (Devogaran 
2022009802) 

 
Por acordo da Xunta de Goberno, celebrada na súa sesión ordinaria de data 10 de novembro de 
2017 (Núm. Rexistro.- 2017021015, de data 16/11/2017), adxudicouse o contrato relativo a “Servizo 
de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para os concellos da Provincia de 
Pontevedra” (Expte. 2017019296).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa AYTOS Y SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, S.L. (CIF.- B-41632332), constituíu na Tesourería desta Deputación, unha 
fianza definitiva polo importe equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por importe de 
20.000,00€ segundo consta na carta de pagamento con número de operación 201700178122 de data 
03/11/2017.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Contratación no cal se informa que procede a devolución da fianza depositada ao transcorrer o 
prazo legalmente establecido para ela sen que o servizo correspondente comunicara ningún vicio 
ou defecto na execución do contrato.  
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa AYTOS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, S.L., dunha garantía definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que 
igualmente informa favorablemente á devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 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 Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
 
A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Servizo de implantación, uso e soporte dunha 
solución de padrón municipal de habitantes para os concellos da Provincia de Pontevedra” (Expte. 2017019296), 
sen que existan obrigas pendentes. 
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*Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de 
BANKINTER, por importe de 20.000,00 €, para responder de dito contrato, que foi depositada 
na Tesourería Provincial o 03/11/2017, segundo mandamento de ingreso con número de 
operación 201700178122. 
 

27.31443.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA, CONSTITUÍDA POLA 
EMPRESA KPMG ASESORES,S.L., PARA RESPONDER DO CONTRATO 
RELATIVO A “SERVIZO DE EVOLUCIÓN, E XESTIÓN DA REDE 
SMARTPEME DE PONTEVEDRA” (Expte.2019049684) 
(Devogaran2022009813) 

 
Por acordo da Xunta de Goberno, celebrada na súa sesión ordinaria de data 17 de xaneiro de 2020 
(CSV.- EZ2F6W75S6T1Q09N), adoptouse, entre outros asuntos, a adxudicación, mediante 
procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, o servizo de “Evolución e xestión da Rede 
Smartpeme de Pontevedra” (Expte. 2019049684). 
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa KPMG ASESORES, S.L., adxudicataria 
deste contrato coa súa ampliación e coas súas modificacións, constituíu na Tesourería desta 
Deputación, unhas fianzas definitivas polo importe equivalente ao 5% do prezo de adxudicación e 
polas depositadas para gardar a debidas proporcións nas modificacións, polos seguintes importes: 
 

 Empresa Importe Carta pago Data 

Contrato 

KPMG ASESORES, 
S.L. (B-82498650) 

40.290,00€ 202000010470 14/01/2020 

Modificación 46.969,34€ 202000094972 19/05/2020 

2ªModificación e prórroga 1.353,72€ 202100023185 12/02/2021 

 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Contratación no cal se informa que proceden as devolucións da fianza inicial depositada e das dúas 
fianzas complementarias ao transcorrer os prazos legalmente establecidos para elas sen que o 
servizo correspondente comunicara ningún vicio ou defecto na execución do contrato.  
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa KPMG ASESORES, S.L., dunhas 
garantías definitivas con eses conceptos e por eses importes, e no que igualmente informa 
favorablemente á devolución das mesmas.  
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Considerando que o artigo 111.2 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 Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
 
A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do expediente convocado para regular a contratación do “Servizo 
de evolución e xestión da Rede Smartpeme de Pontevedra” (Expte. Núm. 2019049684), sen que existan obrigas 
pendentes.  
 
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva e das dúas garantías complementarias 
constituídas pola empresa KPMG ASESORES, S.L., por resultar adxudicataria de dito expediente 
e que son as seguintes: 
 

- A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
por importe de corenta mil douscentos noventa euros (40.290,00 €), para responder do 
contrato de “Evolución e xestión da Rede Smartpeme de Pontevedra”, que foi depositada na 
Tesourería Provincial o 14/01/2020, segundo mandamento de ingreso con número de 
operación 202000010470. 
 

- A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
por importe de corenta e seis mil novecentos sesenta e nove euros con trinta e catro 
céntimos (46.969,34 €), para responder do 1º Modificado do contrato de “Evolución e 
xestión da Rede Smartpeme de Pontevedra”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
19/05/2020, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202000094972. 
 

- A garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
por importe de mil trescentos cincuenta e tres euros con setenta e dous céntimos 
(1.353,72 €), para responder da ampliación e 2º Modificado do contrato de “Evolución e 
xestión da Rede Smartpeme de Pontevedra”, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
31/08/2018, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100023185. 
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28.31444.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS  

 
a) Vista a relación de facturas con número 2022012568 que contén 3 facturas e por un importe de 
745,88 € e con CSV: 0DLXDPX5IL5CPOOO, e visto o informe que formula a Intervención desta 
Deputación, de data 3 de marzo de 2022, e os xefes de servizo ou responsables dos centros Xestores 
no que se pon de manifesto que os gastos se fixeron en exercicios pechados, e que necesitan a súa 
aprobación polo sistema de recoñecemento extraxudicial de créditos, a Xunta de Goberno acorda 
por unanimidade aprobar: 
 
A relación de expedientes de referencia coa seguinte estrutura económica: 
Importe total ............................................................................................................................... 745,88 € 
Descontos do IRPF ........................................................................................................................ 0,00 € 
Descontos do IVE soportado deducible ..................................................................................... 0,00 € 
Descontos do honorarios técnicos externos ............................................................................... 0,00 € 
Outros descontos ............................................................................................................................ 0,00 € 
Total líquido ................................................................................................................................ 745,88 € 
 
Pola Presidenta maniféstase que asina con disconformidade e por imperativo legal, pois está en contra dos 
recoñecementos extraxudiciais de crédito. Manifesta que a partir de agora só se aprobarán recoñecementos 
extraxudiciais de créditos de xeito extraordinario por razóns non previsibles. 
 
b) Vista a relación de facturas con número 2022012585 que contén 13 facturas e por un importe de 
71.475,69 € e con CSV: CV2E0KBTJPXJH07A, e visto o informe que formula a Intervención desta 
Deputación, de data 3 de marzo de 2022, e os xefes de servizo ou responsables dos centros Xestores 
no que se pon de manifesto que os gastos se fixeron con vicios de procedemento que implican a 
nulidade das obrigas, e que necesitan a súa aprobación polo sistema de recoñecemento extraxudicial 
de créditos, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar: 
 
A relación de expedientes de referencia coa seguinte estrutura económica: 
Importe total .......................................................................................................................... 71.475,69 € 
Descontos do IRPF ........................................................................................................................ 0,00 € 
Descontos do IVE soportado deducible ..................................................................................... 0,00 € 
Descontos do honorarios técnicos externos ............................................................................... 0,00 € 
Outros descontos ............................................................................................................................ 0,00 € 
Total líquido ........................................................................................................................... 71.475,69 € 
 
Pola Presidenta maniféstase que asina con disconformidade e por imperativo legal, pois está en contra dos 
recoñecementos extraxudiciais de crédito. Manifesta que a partir de agora só se aprobarán recoñecementos 
extraxudiciais de créditos de xeito extraordinario por razóns non previsibles. 
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29.31445.- RENUNCIA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO PRADO SURF CLUB 

POR “CTO. NOVEIS PRADO SURF FEST” (Expte. 2021024972  
 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor do PRADO SURF CLUB con NIF: G36850014, do Concello de Vigo, por un 
importe de 2.877,41 €, para  o “CTO. NOVELES PRADO SURF FEST” e con cargo á aplicación 
22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022010703 con data 
01/03/22 do citado club renunciando á subvención debido as restriccións pola COVID-19, polo 
que, a Xunta de Goberno queda enterada e acepta dita renuncia, de acordo co artículo 94.4 da Lei 
39/2015, de 1 de outubro  do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 
 

30.31446.- RENUNCIA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Á ESCUELA 
MUNICIPAL DE AJEDREZ DE PUENTEARAS POR “VI TORNEO 
XADREZ E NATUREZA 2021” (Expte. 2021024045)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor da ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE PUENTEAREAS con NIF: 
G36172849, do Concello de Ponteareas, por un importe de 174,80 €, para o “VI TORNEO XADREZ 
E NATUREZA 2021” e con cargo á aplicación 22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, 
presentado no Rexistro Web nº 2022010062 con data 28/02/22 do citado club renunciando á 
subvención debido á evolución da pandemia e as condicións metereolóxicas adversas, polo que, a 
Xunta de Goberno queda enterada e acepta dita renuncia, de acordo co artículo 94.4 da Lei 39/2015, 
de 1 de outubro  do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 
 

31.31447.- RENUNCIA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO CLUB SOBRE RODAS 
POR “ORGANIZACIÓN CTO. GALEGO DE MOTOCROSS”. (Expte. 
2021021780)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor do CLUB SOBRE RODAS con NIF: G36593390, do Concello de Lalín, por un 
importe de 1.086,22 €, para o “ORGANIZACIÓN CTO. GALEGO DE MOTOCROSS” e con 
cargo á aplicación 22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 
2022010142 con data 28/02/22 do citado club renunciando á subvención debido ao COVID-19, 
polo que, a Xunta de Goberno queda enterada e acepta dita renuncia, de acordo co artículo 94.4 da 
Lei 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. 
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32.31448.- RENUNCIA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Á AD ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS SA POR “TRAVESÍA DA RAIA 2021”. (Expte. 2021024979)  
 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor da AD ACTIVIDADES DEPORTIVAS SA con NIF: G94042413, do Concello 
de Salvaterra de Miño, por un importe de 345,29 €, para a “TRAVESIA DA RAIA” e con cargo á 
aplicación 22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022011651 
con data 03/03/22 do citado club renunciando á subvención debido a súa non celebración, polo 
que, a Xunta de Goberno queda enterada e acepta dita renuncia, de acordo co artículo 94.4 da Lei 
39/2015, de 1 de outubro  do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 
 

33.31449.- CORRECCIÓN DE ERRO NAS “BASES REGULADORAS PARA A 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
QUE PARTICIPAN EN COMPETICIÓNS DE ÁMBITO ESTATAL PARA 
O ANO 2022”. (Expte. 2022004151)  

 
A Deputación de Pontevedra na Xunta de Goberno de 11 de febreiro de 2022 aprobou as bases 
reguladoras para a concesión de subvencións a clubs deportivos da provincia de Pontevedra que 
participan en competicións federadas de ámbito estatal para o ano 2022, e unha vez publicadas no 
BOPPO nº 41, de 1 de marzo de 2022, advírtese erro na base 5ª, polo que, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade modificar dito acordo no senso onde di:  
 

- “Consideraranse gastos subvencionables aqueles que de maneira indubidable respondan á 
natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente necesarios e se realicen no 
prazo establecido son os seguintes”, debe dicir: “Consideraranse gastos subvencionables aqueles que 
de maneira indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada, resulten estrictamente necesarios 
e se realicen no prazo establecido e sempre que non sexan repercutidos no deportista; sendo os seguintes:” 

 

- “No caso de actividades non profesionais servirá unha carta ou xustificante de recepción, 
no que se acrediten a identificación da persoa beneficiaria, a actividade que desenvolve, a 
data e o importe”, debe dicir: “No caso de actividades non profesionais servirá de xustificante ou recibín 
no que se acredite a identificación da persoa beneficiaria da subvención e do suxeito que desempeña a 
actividade, concepto, data, e importe; e que se realizou, no caso de ser procedente, a correspondente retención 
fiscal”. 
 

- Con carácter xeral non se considerará gasto subvencionable o IVE, salvo que este sexa 
deducible, nin a adquisición de bens inventariables”, debe dicir: “Non se considerará gasto 
subvencionable o IVE cando este sexa deducible, nin a adquisición de bens inventariables”. 
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34.31450.-  COMUNICACIÓNS 
 
 Non houbo. 

 
35.31451.- ROGOS E PREGUNTAS 

 
  Non se formularon. 

 
E non habendo máis asuntos que tratar pola Sra. Presidenta, sendo as once horas e vinte e cinco 
minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina a 
Ilma. Sra. Presidenta, comigo, o Secretario (p.s.), que dou fe. 
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