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XUNTA DE GOBERNO 
Sesión do día 8 de abril de 2022 

--------o0o-------- 

 
En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as once horas do día oito de abril do 
ano dous mil vinte e dous, baixo a Presidencia de D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, 
Vicepresidente 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. Noemí Outeda Prol, Dna. Ana Laura Iglesias González, Dna. Iria Lamas Salgueiro, , 
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. Gabriel Rodríguez Alonso, Secretario Accidental, e está presente o Sr. Interventor, 
D.Antonio Graña Gómez. 
 

Non asiste o Ilma. Sra. Dna. Mª del Carmen Silva Rego, xustificando a súa ausencia. 
 

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: 

 
1.31567.- ACTA ANTERIOR 

 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria 
do día 1 de abril 2022. 
 

2.31568.- APROBACIÓN DO PLAN DE COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS 
SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2022 AO CONCELLO DE 
SILLEDA (Expte. 2022009567)  

 
1º.- Mediante acordo de Xunta de Goberno de data 10 de xaneiro de 2022, aprobáronse as bases 
reguladoras do Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais, para o ano 
2022 (Convocatoria CSX_C/22) e que foron publicadas no BOPPO núm.15 do 24 de xaneiro de 
2022. O obxectivo desta  convocatoria é o financiamento do servizo de axuda no fogar (SAF) básico 
dos concellos e corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como o financiamento ás 
ditas entidades para a contratación de persoal técnico dos equipos municipais de servizos sociais 
comunitarios con perfís profesionais diferentes e complementarios ó do profesional de referencia  
que se regula no artigo 37 do Decreto 99/2012, modificado polo Decreto 148/2014. 
 
2º.- Rematado o prazo de presentación de solicitudes o pasado día 24 de febreiro de 2022, o Concello 
de Silleda presentan a súa solicitude en forma e prazo.  
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3º.- O antedito Concello atópanse ao corrente das súas obrigas tributarias coa AEAT, ATRIGA, así 
como coa Seguridade Social, non ten ningún anticipo pendente de xustificación do Plan de 
Cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais do exercicio 2021 e presentaron a 
xustificación do mesma en prazo. 
 
4º. Con data 28 de marzo de 2022 a Xefa de Servicio de Cohesión Social e Xuventude emite informe 
favorable á adxudicación do Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios 
Municipais 2022 para o Concello de Silleda. 
 
5º O Servizo de Intervención a través de informe de data 4 de abril de 2022, informa favorablemente 
o expediente e constata a existencia de crédito suficiente na aplicación orzamentaria 
22/231.2313.462.00 para facer frente ó gasto para o citado concello que presentou a solicitude 
completa e correcta  para o cofinanciamento dos servicios sociais comunitarios para o exercicio 
2022.  
 
Considerando o establecido  nas bases reguladoras do Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais 
comunitarios municipais para o exercicio 2022, así como nas aprobadas  para a execución do vixente 
orzamento, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
Conceder para o Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do 
exercicio de 2022 ao Concello de Silleda un importe global de 19.535,50€ para gastos de persoal e 
41.312,21€ para o financiamento dos servizo de axuda no fogar (SAF) básico o que supón un total 
de 60.847,71€, que se imputarán á aplicación orzamentaria 22/231.2313.462.00 do vixente 
orzamento provincial. 
 

3.31569.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA, EN 
RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA O 
PROXECTO “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS 
CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2022/2023 NO 
MARCO DO PROGRAMA PLAN DE FOMENTO DA 
EMPREGABILIDADE. (Expte.2022014749) 

 
A Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do 26 de novembro de 2021 aprobou o programa 
denominado Plan de fomento da empregabilidade da Deputación de Pontevedra (acordo nº 
28.31031), en liña cos obxectivos do compoñente 23 do Plan de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia de España (PRTR), e está composto, entre outros, polo proxecto “Primeira experiencia 
profesional” nos concellos da provincia de Pontevedra. 
 
A Deputación de Pontevedra, no uso das competencias e atribucións que ten asignadas pola vixente 
LRBRL, e seguindo o establecido no Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de 2021, polo 
que se aproba o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España e dando 
cumprimento ao mandato contido no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do 
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Consello, de 12 de febreiro de 2021, elabora as bases reguladoras, en réxime de concorrencia non 
competitiva, para o proxecto “Primeira experiencia profesional” nos concellos da provincia de 
Pontevedra 2022/2023 no marco do citado programa. 
 
O 11 de marzo de 2022 o Servizo de Promoción do Emprego e Desenvolvemento Local emite 
informe sobre a necesidade de aprobar as bases reguladoras das subvencións e na mesma data 
emítese informe xurídico sobre as bases reguladoras das subvencións e a súa convocatoria. 
 
O 4 de abril de 2022, Intervención informa favorablemente as bases reguladoras das subvencións e 
certifica a existencia de crédito para o ano 2022 por importe de 1.365.000,00 € na aplicación 
22/240.2410.489.00, a cuxo efecto expide documento de retención de crédito núm. 202200066212. 
 
Fundamentación xurídica e técnica: 
1. Normativa examinada: 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS). 
- R.D. 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de 

Subvencións (RLXS). 
- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 
- Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 

de xuño, de subvencións de Galicia. 
- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas. 
- Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.  
- Bases de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra para o ano 2021. 
- Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra, aprobada polo Pleno da 

Deputación de Pontevedra na súa sesión ordinaria do 28 de outubro de 2016. 
- 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.  
- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido 

da Lei do Estatuto Básico do Empregado. 
 
2. Consideracións xurídicas e técnicas: 
Consta no expediente informe do Servizo de Promoción do Emprego e Desenvolvemento Local 
no que se indica a necesidade de aprobar as bases reguladoras e convocatoria, en réxime de 
concorrencia non competitiva, para o proxecto “Primeira experiencia profesional” nos concellos da 
provincia de Pontevedra 2022/2023 no marco do Programa “Plan de fomento da empregabilidade”, 
así como informe xurídico e de Intervención no que se sinala que as bases son correctas 
xuridicamente e que existe crédito suficiente para a anualidade 2022, por importe de 1.365.000,00€, 
na aplicación 22/240.2410.489.00. 
 
As bases reguladoras conteñen os extremos aos que se refire o artigo 17 da LXS. 
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O artigo 23 da LXS establece que o procedemento para a concesión de subvencións iniciarase 
sempre de oficio mediante convocatoria aprobada polo órgano competente, que desenvolverá o 
procedemento para a concesión das subvencións convocadas segundo o establecido na propia Lei 
e de acordo cos principios da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas.  
 
3. Competencia 
O órgano competente para a aprobación destas bases é a Xunta de Goberno, segundo se recolle na 
base 16ª das de execución do orzamento da Deputación de Pontevedra. 
 
En consecuencia, visto o que antecede e a normativa de pertinente aplicación, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade: 

- Aprobar e publicar as bases reguladoras e convocatoria, en réxime de concorrencia non 
competitiva, para o proxecto “Primeira experiencia profesional” nos concellos da provincia de 
Pontevedra 2022/2023 no marco do Programa “Plan de fomento da empregabilidade” que figuran no 
expediente co Código seguro de verificación (CSV): G1LPN02UARLJJRWB. 

 
4.31570.-  APROBACIÓN DO PROXECTO DE EXECUCIÓN DA OBRA 

“MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA E.P. 5206 ACCESO A 
LUNEDA (CONCELLO DE ARBO)”. (Expte. 2022015363) 

 
Resultando.- Que no desenvolvemento da súa competencia, a Deputación presentou en xaneiro de 
2016 o seu Decálogo de Criterios para as novas actuacións nas vías provinciais co fin de actuar 
acorde coas demandas urbanísticas, ambientais e sociais, de máximo respecto ao territorio e ao 
patrimonio construído aumentando a seguridade viaria en toda a rede de estradas da provincia. 
 
Resultando.- Que a estrada E.P. 5206 ACCESO A LUNEDA no termo municipal de Arbo pertence 
á rede provincial de estradas da Deputación de Pontevedra. 
 
Resultando- Que logo da inspección realizada polo persoal do servizos técnicos de Infraestruturas 
e Vías Provinciais, constatouse que na estrada E.P. 5206 ACCESO A LUNEDA, no treito 
comprendido entre o p.q. 0+000 ó p.q. 2+983 no termo municipal de Arbo, é necesario proceder 
á reparación da estrada, mediante a aplicación dun simple tratamento superficial e o recrecido do 
firme existente mediante a extensión dunha capa de formigón bituminoso en quente. 
Posteriormente, se repoñerá a sinalización horizontal e vertical, co fin de salvagardar a debida 
prestación do servizo público viario e de mellorar a seguridade viaria. 
 
Resultando.- Que sendo necesario definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da 
licitación, redactouse pola enxeñeira María Elena Pérez Alonso, adscrita ó Servizo de Infraestruturas 
e Vías Provinciais, o proxecto de execución da obra “Mellora da seguridade viaria na E.P. 5206 Acceso 
a Luneda (Concello de Arbo)”, cun orzamento base de licitación de 283.955,96 € IVE incluído. A este 
proxecto asignóuselle o código (CSV) N57LB0XN5SQ5A9D0.  
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Resultando.- Que na súa consecuencia, recibiuse no Servizo de Contratación informe do xefe dos 
Servizos Técnicos do Servizo de Infraestruturas e Vias Provinciais, coa conformidade do Deputado 
Delegado desa área, solicitando iniciar a tramitación do expediente para adxudicar o contrato de 
obras “Mellora da seguridade viaria na E.P. 5206 Acceso a Luneda (Concello de Arbo)”. 
 
Resultando.- Que pola Intervención emitiuse documento RC por importe de 283.955,96 € con 
número de operación 202200060216, con cargo á aplicación orzamentaria 22/456.4530.612.01. 
 
Resultando.- Que con data 29/03/2022 emitiu informe a xefa do Servizo de Fiscalización 
recollendo o seguinte: “...infórmase favorablemente o expediente..” 
 
Considerando.- Que o artigo 231 da LCSP establece que: “...a adxudicación dun contrato de obras requirirá 
a previa elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do correspondente proxecto que definirá con precisión o 
obxecto do contrato. A aprobación do proxecto corresponderá ó órgano de contratación...” 
 
Considerando.- Que o artigo 235 do mesmo texto legal, recolle que para contratos de obras cun 
orzamento base de licitación inferior a 500.000 € o informe de supervisión será facultativo, salvo 
que se trate de obras que afecten á estabilidade, seguridade ou estanqueidade da obra. 
 
Considerando.- Todo o recollido no Título II, Capítulo I, sección 1ª da LCSP, referente ás 
actuacións preparatorias do contrato de obras. 
 
Considerando.- Que a disposición adicional segunda da LCSP no seu apartado 1, faculta á Ilma. 
Sra. Presidenta para actuar como órgano de contratación, 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, 
concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno autorizar e 
comprometer os gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen 
para o contrato de obras o importe de douscentos mil euros. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 

- Aprobar o proxecto de execución da obra “Mellora da seguridade viaria na E.P. 5206 Acceso a 
Luneda (Concello de Arbo)”, redactado pola enxeñeira María Elena Pérez Alonso, adscrita ó 
Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, cun orzamento base de licitación de 
283.955,96 €, IVE incluído. A este proxecto asignóuselle o código (CSV) 
N57LB0XN5SQ5A9D0. 
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5.31571.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A 

ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO 
SIMPLIFICADO, DA “SUBMINISTRACIÓN DE CAIXÓNS DE 
ALMACENAXE DE ESTRUTURANTE E BANCOS PARA 
FERRAMENTAS NOS CENTROS DE COMPOSTAXE COMUNITARIA 
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA”. (Expte. 2022006715) 

 
Na actualidade, 47 concellos da provincia están adheridos ao REVITALIZA, segundo o protocolo 
aprobado por acordo da Xunta de Goberno local na sesión de 14 de outubro de 2016 (Boletín 
Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 200, de 19 de outubro de 2016). En 37 deses concellos xa 
se instalaron 186 centros de compostaxe comunitaria (en diante, CCC), con 1.376 unidades 
modulares de compostaxe. 
 
Neste contexto, unha parte fundamental do proceso da compostaxe é a incorporación ao mesmo 
da fracción vexetal, comunmente chamada estruturante, nun tamaño axeitado. 
 
Este material, que debe ser accesible en cada centro de compostaxe para que a cidadanía poida usalo 
cada vez que verte os seus residuos orgánicos nos módulos de achega, ten que estar contido nun 
recipiente que impida o contacto coa auga e minimice o impacto visual que podería ter no caso de 
telo nas inmediacións do centro sen ningún tipo de contedor. 
 
Así mesmo, para garantir a eficacia do proceso de compostaxe nos CCC, é necesario o uso de 
determinadas ferramentas para realizar as labores de mantemento das unidades modulares e que 
deben estar a disposición do persoal técnico en todo momento. Para iso, e tamén para evitar 
posibles sustracións, é imprescindible dispoñer de bancos para poder gardalas de forma segura. 
 
Esta iniciativa provincial enmárcase no ámbito competencial que a lexislación vixente en materia de 
réxime local lles encomenda ás deputacións, xa que deben dirixir a súa actividade a cooperar no 
fomento do desenvolvemento económico e social en toda a provincia e a asegurar a prestación 
integral e adecuada dos servizos de competencia municipal, entre os que se atopan a recollida e o 
tratamento de residuos. 
 
Segundo o disposto no artigo 26.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local, na redacción dada pola Lei 27/2013, de 13 de decembro, de racionalización e sustentabilidade 
da Administración local, nos Concellos de menos de 20.000 habitantes a Deputación coordinará a 
prestación dos servizos de recollida e tratamento de residuos; pola súa banda, o artigo 36.1.c) desta 
lei establece que é competencia da Deputación a prestación dos servizos públicos de carácter 
supramunicipal e, no seu caso, supracomarcal, e o fomento ou, no seu caso, a coordinación da 
prestación unificada de servizos dos concellos do seu respectivo ámbito territorial. En particular, 
asumirá a prestación do servizo de tratamento de residuos nos concellos de menos de 5.000 
habitantes cando estes non procedan á súa prestación. 
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Pola súa banda, o artigo 30 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime 
local, aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que a Deputación 
cooperará para a efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos obrigatorios, aplicando 
para este fin os medios económicos propios desta que se lle asignen ou as subvencións ou axudas 
de calquera outra procedencia. 
 
En base ao exposto, con data 14 de febreiro de 2022, o xefe do servizo de Asistencia Intermunicipal, 
emite informe no que, co visto e prace do deputado, propón a contratación da , Subministración, 
transporte e instalación de caixóns de almacenaxe de estruturante e bancos para ferramentas nos 
centros de compostaxe comunitaria da provincia de Pontevedra, tanto para os xa instalados como 
para as novas instalacións que se poidan producir. O contrato proposto ten un prazo de duración 
de dous anos, coa posibilidade dunha prórroga anual, e un orzamento base de licitación de  
127.050,00 euros (desglosado en dous lotes, LOTE 1: 72.599,00 € e LOTE 2: 54.451,00 €). Xunto 
coa proposta, o servizo achega o prego de prescricións técnicas. 
 
Tendo en conta que, con data 04 de marzo de 2022, o xefe do servizo de Contratación emite 
memoria xustificativa para a pretendida contratación, na que informa que o réxime xurídico 
aplicable é o propio dun contrato administrativo de subministración. O procedemento a aplicar é o 
procedemento aberto simplificado, sendo este o procedemento ordinario, segundo o artigo 131.2 
LCSP. 
 
Visto que o servizo de Contratación elabora o borrador de prego de cláusulas económico-
administrativas particulares, e, con data 22 de febreiro de 2022, solicita o preceptivo informe á 
Secretaría.  
Tendo en conta o informe favorable da Secretaría Xeral (CSV: QR5M6FF4QRS1R79B), de data 04 
de marzo de 2022, e as observacións contidas no mesmo. 
Vistas as aclaracións e emendas realizadas, a petición da Secretaria, na documentación preparatoria 
do expediente, polos servizos de Asistencia Intermunicipal e de Contratación, reflectida nos seus 
respectivos informes de data de data 8 de marzo de 2022 (CSV: 2P9767166UBSWX12 e 
40W041A7AXG9TGOJ respectivamente). 
 
Visto que con data 9 de marzo de 2022., o servizo de Contratación solicita o preceptivo informe de 
fiscalización á Intervención, nos termos previstos na Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral 
Orzamentaria. 
 
Tendo en conta o informe favorable da Intervención, de data 4 de abril de 2022 
(CSV:VOTUWDQYGAOOLHGM).  
 
Visto que con data 14 de febreiro de 2022, a Intervención emite documento de retención de crédito 
número 202200024018 polo importe de 72.599,00 euros para ao lote 1, e retención de crédito 
número 202200024023 polo importe de 54.451,00 euros para o lote 2, con cargo á aplicación 
orzamentaria 22/923.1623.625.01 do vixente orzamento provincial.  
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Tendo en conta o artigo 16 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
segundo o cal cualifícanse como contratos de subministración os que teñen por obxecto a 
adquisición, o arrendamento financeiro, ou o arrendamento, con ou sen opción de compra, de 
produtos ou bens mobles. 
 
Tendo en conta os artigos 116 e 117 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, que establecen que a celebración de contratos por parte das Administracións Públicas 
requirirá a previa tramitación do correspondente expediente, que se iniciará polo órgano de 
contratación motivando a necesidade y que deberá ser publicado no perfil do contratante. 
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. 
 
Tendo en conta o artigo 122.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
que establece que os pregos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente 
á autorización do gasto ou conxuntamente coa mesma, e sempre antes da licitación do contrato, ou, 
de non existir esta, antes da súa adxudicación. 
 
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 Subministración cuxo valor estimado supere o importe de 100.000,00 euros, a 
Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 

 
1.- Aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento aberto simplificado, da 
“Subministración transporte e instalación de caixóns de almacenaxe de estruturante e bancos para ferramentas nos 
centros de compostaxe comunitaria da provincia de Pontevedra, tanto para os xa instalados como para as novas 
instalacións que se poidan producir”. 
 
O prazo de duración será de dous anos, contado desde a data de formalización do contrato. 
Establecese a posibilidade dunha prórroga anual. 
 
O orzamento base de licitación (límite máximo de gasto, incluído o IVE) ascende á cantidade de 
127.050,00 euros (desglosado en dous lotes, LOTE 1: 72.599,00 € e LOTE 2: 54.451,00 €). 
O valor estimado é de 126.000,00 euros (lote 1: 71.998,80 €, lote 2: 54.001,20 €). 
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2.- Aprobar os pregos de cláusulas económico-administrativas particulares 
(CSV:F820C8FWXM2BKHBH) e de prescricións técnicas (CSV: 1JK19W97QDV29K8J) que 
rexerán dita contratación. 
 
3.- Autorizar o gasto polo importe máximo de 127.050,00 euros, con cargo á aplicación 
orzamentaria 22/923.1623.625.01 do vixente orzamento provincial.  
O cadro de financiación previsto para este contrato poderá sufrir variacións en función da data na 
que se formalice e inicie o contrato.  
 
4.- Nomear responsable do contrato a María Martínez Abraldes, xefa de sección de residuos da 
Deputación de Pontevedra, e representante da administración a Gabriel Rodríguez Alonso, xefe do 
servizo de Asistencia Intermunicipal. 
 
5.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, concedendo un prazo para a 
presentación de proposicións que rematará ás 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. 
 

6.31572.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO 
CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA “URBANIZACIÓN 
E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS E MELLORA DA MOBILIDADE 
PEONIL NA AVENIDA CASTELAO. EP-9803 (CONCELLO DA ILLA 
DE AROUSA)”. (Expte. 2021038293) 

 
Resultando.- Que con data 16 de xullo de 2021 asinouse entre a Deputación de Pontevedra e o 
Concello da Illa de Arouse convenio de colaboración para a execución do proxecto “Urbanización de 
recuperación de espazos e mellora da mobilidade peonil na Avenida Castelao, E.P. 983 (Concello Illa de Arousa)”. 
Mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación, na súa sesión ordinaria do día 
26 de novembro do 2021, aprobouse unha addenda ao citado convenio, que modifica a cláusula 
terceira relativa ao seu financiamento. 
 
Resultando.- Que no citado convenio establécese que lle corresponde á Deputación redactar o 
proxecto técnico para a execución das obras, dirixir, executar e recibir as citadas obras. 
 
Resultando.- Que segundo se recolle no convenio, os investimentos necesarios para a realizacións 
das mencionadas obras, serán financiados pola Deputación e o Concello de A Illa de Arousa 
mediante as cantidades relacionadas a continuación: 

 ACHEGA % 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 812.154,11 € 70 % 

CONCELLO DA ILLA DE AROUSA 348.066,05 € 30 % 

TOTAL INVESTIMENTO  1.160.220,16 € 100 % 
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Resultando.- Que pola Intervención emitiuse documento RC por importe de 1.160.220,16 € con 
cargo ás aplicacións orzamentarias 22/456.4530.612.02.2021 (992.201,66 €) e 22/456.4530.612.02 
(168.018,50 €), para facer fronte a este gasto. 
 
Resultando.-  Que na súa consecuencia, recibiuse no Servizo de Contratación informe do xefe dos 
servizos técnicos do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, solicitando se inicien os trámites 
para adxudicar a execución da obra “Urbanización e recuperación de espazos e mellora da mobilidade peonil 
na Avenida Castelao. EP-9803 (Concello da Illa de Arousa)”. 
 
Resultando.- Que sendo necesario definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da 
licitación, redactouse por Jaime Ruibal de Sola, enxeñeiro do Servizo de Infraestruturas e Vías 
Provinciais, o proxecto de execución da obra “Urbanización e recuperación de espazos e mellora da 
mobilidade peonil na Avenida Castelao. EP-9803 (Concello da Illa de Arousa)”, cun orzamento base de 
licitación de 1.160.220,16 € IVE incluído. A este proxecto asignóuselle un código 
(CSV):A75L3D2UN92UXILQ. 
 
Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o día 3 de setembro de 
2021 acordou aprobar o proxecto de execución da obra  “Urbanización de recuperación de espazos e 
mellora da mobilidade peonil na Avenida Castelao, E.P. 983 (Concello Illa de Arousa), cun orzamento base 
de licitación de 1.160.220,16 € IVE incluído. A este proxecto asignóuselle un código (CSV): 
A75L3D2UN92UXILQ. 
 
Resultando.- Que consta no expediente acta de replanteo previo e informe emitido 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 
recollido no artigo 159.1 da LCSP, en relación  co 131.2 do mesmo texto legal. 
 
Resultando.- Que o mesmo órgano na súa sesión ordinaria celebrada o día 10/12/2021  acordou 
aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto 
simplificado do contrato de obras “Urbanización e recuperación de espazos e mellora da mobilidade peonil na 
Avenida Castelao. EP-9803 (Concello da Illa de Arousa)”, cun orzamento base de licitación de 
1.160.220,16 € 
 
Resultando.- Que o anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da 
Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 04/01/2022. 
Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de 
prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado. 
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Resultando.- Que finalizado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación celebrada 
28/01/2022, procedeu á apertura electrónica dos sobres “A” correspondente  á documentación 
administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do procedemento aberto 
simplificado convocado para a contratación da obra “Urbanización e recuperación de espazos e mellora da 
mobilidade peonil na Avenida Castelao. EP-9803 (Concello da Illa de Arousa)”. 
 
As empresas admitidas foron as seguintes: 
 

 UTE CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.-ASFAGAL, TECNICAS 
VIARIAS, S.L. 
 

 UTE: ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.-CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L. 
 

 ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. 
 

 ORESA CONSTRUCCIONS Y SERVICIOS GLOBALES, S.L. 
 

 CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS, S.A. 
 

 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 
 

 AUDECA, S.L.U. 
 

 MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 
 

 FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L. 
 

 NAROM, S.L. 
 

 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 
 

 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 
 

 CIVIS GLOBAL, S.L.U. 
 

Resultando.- Que a Mesa acordou trasladar a documentación técnica  descargada dos sobres “A” 
que presentaron as empresas admitidas ó Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, ao obxecto 
de que os técnicos avalíen e ponderen as propostas ofertadas seguindo os criterios de valoración 
establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto simplificado. 
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Resultando.- Que con data 17/02/2022 o Xefe dos Servizos Técnicos do Servizo de Infraestruturas 
e Vías Provinciais, emitiu informe de valoración dos criterios  de avaliación mediante xuízos de 
valor, das ofertas presentadas polas empresas que participan neste procedemento, obtendo o 
seguinte resultado:  
 

Licitadores 
A memoria e 
programa de 

traballo 

Plan de actuacións 
medioambientais 

Puntuación Sobre 
"A" 

UTE CONSTRUCCIONES 
CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.-
ASFAGAL, TECNICAS 
VIARIAS, S.L. 

20,00 2,00 22,00 

UTE: ARINES OBRAS Y 
PROYECTOS S.L.-
CONSTRUCTORA 
CONSVIAL, S.L. 

16,00 2,00 18,00 

ELSAMEX GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

8,00 2,00 10,00 

ORESA CONSTRUCCIONS 
Y SERVICIOS GLOBALES, 
S.L. 

16,00 3,00 19,00 

CONSTRUCIONS OBRAS E 
VIAIS, S.A. 

20,00 2,00 22,00 

CONSTRUCCIONES FECHI, 
S.L. 

16,00 2,00 18,00 

AUDECA, S.L.U. 12,00 2,00 14,00 

MOVIMIENTOS DE 
ARIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE 
AROSA, S.L. 

22,00 3,00 25,00 

FRANCISCO GOMEZ Y 
CIA, S.L. 

14,00 2,00 16,00 

NAROM, S.L. 16,00 2,00 18,00 

EXPLOTACIONES 
GALLEGAS, S.L. 

14,00 2,00 16,00 

PRACE SERVICIOS Y 
OBRAS, S.A. 

18,00 2,00 20,00 

CIVIS GLOBAL, S.L.U. 16,00 3,00 19,00 

 
Resultando.- Que a Mesa de Contratación celebrada o 24/02/2022 en base ó informe do Xefe dos 
Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías e Obras, D. Francisco Alonso Fernández, de data 
17/02/2022, acordou prestar conformidade as puntuacións acadadas polas empresas admitidas ó 
procedemento aberto simplificado convocado para contratación desta obra.  
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Resultando.- Que na mesma reunión a Mesa de Contratación procedeu á apertura electrónica dos 
sobres “B” correspondente á documentación avaliable mediante criterios automáticos presentada 
polas empresas admitidas neste procedemento e que acadaron unha valoración mínima do 50% da 
puntuación máxima asinable (12,5 puntos) en función dos criterios non avaliables mediante 
fórmulas. Non se procede a apertura do sobre B da oferta de Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., 
ao non superar a puntuación técnica mínima. 
 
Os valores ofertados foron os seguintes:  

Licitadores 

Sobre “B” 

Oferta 
económica 

Control 
calidade 

Prazo de 
garantía 

UNE-
en ISO 
9001 

UNE-
en ISO 
14001 

UTE CONSTRUCCIONES 
CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.-
ASFAGAL, TECNICAS 
VIARIAS, S.L. 

831.810,72 €  3% 36 MESES SI SI 

UTE: ARINES OBRAS Y 
PROYECTOS S.L.-
CONSTRUCTORA CONSVIAL, 
S.L. 

816.085,44 €  3% 36 MESES SI SI 

ORESA CONSTRUCCIONS Y 
SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

811.387,02 €  3% 36 MESES SI SI 

CONSTRUCIONS OBRAS E 
VIAIS, S.A. 

855.206,91 €  3% 36 MESES SI SI 

CONSTRUCCIONES FECHI, 
S.L. 

864.507,85 €  3% 36 MESES SI SI 

AUDECA, S.L.U. 840.248,70 €  3% 36 MESES SI SI 
MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE 
AROSA, S.L. 

859.234,12 €  3% 36 MESES SI SI 

FRANCISCO GOMEZ Y CIA, 
S.L. 

841.782,88 €  3% 36 MESES SI SI 

NAROM, S.L. 917.245,12 €  3% 36 MESES SI SI 
EXPLOTACIONES GALLEGAS, 
S.L. 

860.864,19 €  3% 36 MESES SI SI 

PRACE SERVICIOS Y OBRAS, 
S.A. 

855.878,11 €  3% 36 MESES SI SI 

CIVIS GLOBAL, S.L.U 817.715,50 €  3% 36 MESES SI SI 

 
Resultando.- Que a continuación procedeuse á valoración das ofertas económicas detectando que 
as ofertas presentadas polas empresas: UTE: ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.-
CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L. y ORESA CONSTRUCCIONS Y SERVICIOS 
GLOBALES, S.L., de conformidade co establecido no prego de cláusulas económico-
administrativas que rexe este procedemento, conteñen valores anormais ou desproporcionados no 
referente ó prezo ofertado. 
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Resultando.- Que requiridas as citadas empresas para que xustificaran as ofertas e precisaran as 
condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro económico, solucións técnicas 
adoptadas e condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar este contrato, 
non consta que a UTE Arines Proyectos y Obras, S.L.-Constructora Consvial, S.L., presentara 
xustificación algunha. 
 
Resultando.- Que a empresa Oresa Construccions y Servicios Globales, S.L. atendeu o requirimento en 
prazo, emitindo informe o xefe dos servizos técnicos do Servizo de Infraestruturas ó efecto 
recollendo que NON xustifican de forma correcta as ofertas económicas desproporcionadas (baixa 
temeraria) presentada, e NON debe ser tida en consideración no proceso de adxudicación da obra. 
 
Resultando.- Que en virtude das condicións establecidas no PCAP, a Mesa de Contratación 
celebrada o  24/02/2022 procedeu á valoración das ofertas económicas, das empresas que foron 
admitidas neste procedemento, sendo estas as seguintes: 
  

Licitadores 
Sobre “B” 

Puntuación 
Sobre “B” Valoración 

económica 
Prazo de 
garantía 

Control 
calidade 

Certificados 
9001/14001 

UTE CONSTRUCCIONES 
CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.-
ASFAGAL, TECNICAS 
VIARIAS, S.L. 

41,374 5,00 5,00 5,00 56,37 

CONSTRUCIONS OBRAS E 
VIAIS, S.A. 

34,010 5,00 5,00 5,00 49,01 

CONSTRUCCIONES FECHI, 
S.L. 

30,958 5,00 5,00 5,00 45,96 

AUDECA, S.L.U. 38,722 5,00 5,00 5,00 53,72 

MOVIMIENTOS DE 
ARIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE 
AROSA, S.L. 

32,689 5,00 5,00 5,00 47,69 

FRANCISCO GOMEZ Y 
CIA, S.L. 

38,240 5,00 5,00 5,00 53,24 

EXPLOTACIONES 
GALLEGAS, S.L. 

32,154 5,00 5,00 5,00 47,15 

NAROM, S.L. 13,654 5,00 5,00 5,00 28,65 

PRACE SERVICIOS Y 
OBRAS, S.A. 

33,790 5,00 5,00 5,00 48,79 

CIVIS GLOBAL, S.L.U 45,804 5,00 5,00 5,00 60,80 
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Resultando.- Que en función das puntuacións obtidas a Mesa de Contratación na súa reunión de 
data 17/03/2021 acordou aprobar a clasificación das ofertas admitidas no procedemento aberto 
simplificado convocado para a execución da obra “Urbanización e recuperación de espazos e mellora da 
mobilidade peonil na Avenida Castelao. EP-9803 (Concello da Illa de Arousa)” que queda da seguinte forma: 
 

Posición Licitadores 
Puntuación 
sobre "a" 

Puntuación 
sobre "b" 

Puntuación total 

1 CIVIS GLOBAL, S.L.U 19,00 60,80 79,80 

2 
UTE CONSTRUCCIONES CASTRO 
FIGUEIRO, S.L.U.-ASFAGAL, 
TECNICAS VIARIAS, S.L. 

22,00 56,37 78,37 

3 
MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE AROSA, 
S.L. 

25,00 47,69 72,69 

4 
CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS, 
S.A. 

22,00 49,01 71,01 

5 FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L. 16,00 53,24 69,24 

6 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 20,00 48,79 68,79 

7 AUDECA, S.L.U. 14,00 53,72 67,72 

8 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 18,00 45,96 63,96 

9 
EXPLOTACIONES GALLEGAS, 
S.L. 

16,00 47,15 63,15 

10 NAROM, S.L. 18,00 28,65 46,65 

 
Resultando.- Que A Mesa de Contratación comproba que a empresa Civis Global, S.L.U., figura 
inscrita no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público e no Rexistro 
de Contratistas da Xunta de Galicia. Segundo se desprende dos datos recollidos nos citado rexistros 
a empresa cumpre os requisitos da clasificación, capacidade e solvencia recollidos no PCAP,  non 
estando incursa en prohibición de contratar. 
 
Resultando.- Na mesma reunión e de conformidade coa clasificación aprobada, a Mesa de 
Contratación acordou propor ó Órgano de Contratación, unha vez efectuado e cumprimentado o 
requirimento de documentación establecida no artigo 150.2 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, a adxudicación do procedemento aberto simplificado convocado para 
a contratación da obra  “Urbanización e recuperación de espazos e mellora da mobilidade peonil na Avenida 
Castelao. EP-9803 (Concello da Illa de Arousa)” á empresa Civis Global, S.L.U. (B36684157). 
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Resultando.- Que requirida Civis Global, S.L.U., para que aportara a documentación xustificativa, 
esta aportou a mesma constituíndo na Tesourería da Deputación de Pontevedra, garantía definitiva 
por importe de 40.885,77 € segundo queda acreditado en carta de pago de data 04/04/2022 con 
número de operación 202200065679. 
 
Considerando.- Que o artigo 149.6 da LCSP establece en relación ás ofertas anormalmente baixas 
o seguinte: “...Se o órgano de contratación (...) estimase que a información recabada non explica satisfactoriamente 
o baixo nivel dos prezo ou custos propostos polo licitador e polo tanto, a oferta non pode ser cumprida coma consecuencia 
da inclusión de valores anormais, a excluirá da clasificación e acordará a adxudicación a favor da mellor oferta, de 
acordo coa orde na que foran clasificadas...” 
 
Considerando.- Que o artigo 151 do mesmo texto legal, establece que a resolución de adxudicación 
deberá ser motivada, debendo ser publicada no perfil de contratante no prazo de 15 días. 
 
Considerando.- Que a disposición adicional segunda da LCSP no seu apartado 1, faculta á Ilma. 
Sra. Presidenta para actuar como órgano de contratación, 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, 
concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno autorizar e 
comprometer os gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen 
para o contrato de obras o importe de douscentos mil euros. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 

1. Excluír deste procedemento a oferta presentada pola empresa Elsamex Gestión de 
Infraestructuras, S.L. ao non superar a súa oferta técnica a valoración mínima do 50% da 
puntuación máxima asinable (12,5 puntos) en función dos criterios avaliables mediante 
xuízos de valor. 

 
2. Excluír deste procedemento as ofertas presentadas UTE: Arines Obras y Proyectos S.L.-

Constructora Consvial, S.L. e Oresa Construccions y Servicios Globales, S.L., pois ofertan valores 
anormais ou desproporcionados sen explicar  satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos, 
e polo tanto se presume que non poden cumprir o contrato. 

 
3. Adxudicar á empresa Civis Global, S.L.U (B36684157) o procedemento aberto simplificado 

convocado para a contratación da obra “Urbanización e recuperación de espazos e mellora da 
mobilidade peonil na Avenida Castelao. EP-9803 (Concello da Illa de Arousa)” polo importe de 
989.435,76 €, de acordo co seguinte detalle: 

 
Importe ofertado ...................... 817.715,50  € 
IVE (21%) ................................. 171.720,26 € 
Importe Total ......................... ...989.435,76 € 
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O prazo de garantía ofertado é de 36 meses e a porcentaxe do plan de ensaios de control de calidade 
o 3% do PEM. 
 
4. Nomear director de obra ó enxeñeiro adscrito ó Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, 
D. Jaime Ruibal de Sola. 
 
O contrato deberá formalizarse no prazo máximo de 15 días hábiles seguintes á notificación desta 
resolución. 
Ás obrigas derivadas deste contrato financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 
22/456.4530.6121.02.2021 e 22/456.4530.612.02 do vixente orzamento provincial. 
 
Lugar de presentación e forma da factura: As facturas deberán presentarse polo adxudicatario en 
formato electrónico a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración 
Xeral do Estado FACE, ao que pode accederse dende a Sede Electrónica da Deputación de 
Pontevedra (sede.depo.es), en tempo e forma, a efectos de que o órgano competente proceda á súa 
tramitación (máis información en https:/ /sede.depo.gal). 
 
Nas facturas deberase indicar os código DIR 3 que identifican o procedemento, o CIF e nº de 
expediente que se relacionan a continuación: 
 
Administración: L02000036 Deputación Provincial de Pontevedra CIF: P3600000H.; Órgano 
xestor: LA0006123; Unidade Tramitadora: LA0006135; Oficina Contable: LA0006135; número de 
expediente: 2021038293. 
 

7.31573.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO 
CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA “MELLORA DA 
SEGURANZA VIARIA NA EP-8402 CUNTIS-CEQUERIL, RÚA DA 
PALMA (CONCELLO DE CUNTIS)”. (Expte.2021041218) 

 
Resultando.- Que a Deputación de Pontevedra é titular da estrada provincial E.P. 8402 Cuntis - 
Cequeril, que transcorre polo Concello de Cuntis e que ten unha lonxitude de 8.100 metros. 
 
Resultando.- Que o estado actual do treito da estrada que vai dende o punto quilométrico 0+000 
ata o punto quilométrico 0+400 ten dúas zonas moi diferenciadas. Nos primeiros 220 metros a 
estrada conta con características propias dun treito urbano: un carril de circulación por sentido, 
banda de aparcamento en liña na marxe dereita e beirarrúas en ámbalas marxes. A continuación a 
estrada preséntase con dous carrís de circulación, un por sentido e treitos de beirarrúas de ancho 
variable e sen continuidade. Ademais ao longo de todo o percorrido destaca a presenza de postes e 
tendidos aéreos das redes de telefonía, alumeado público e baixa tensión. Estas circunstancias fan 
que a accesibilidade e a convivencia entre peóns e vehículos na actualidade sexa complicada na 
actual da zona de actuación, sendo necesario acometer unha mellora da mesma. 
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Resultando.- Que con data 03/05/2021 asinouse entre a Deputación de Pontevedra e o Concello 
de Cuntis, convenio de colaboración para a execución do proxecto “Mellora da seguranza viaria na 
EP-8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (Concello de Cuntis) por un importe de 603.930,72 €.  No 
citado convenio recóllese que lle corresponde á Deputación a redacción do proxecto técnico, así 
como a licitación, dirección, execución e recepción das obras. 
 
Resultando.- Que no referente á financiación, os investimentos necesarios para a realización da 
mencionada obra serán financiados pola Deputación de Pontevedra cunha achega do 70% e o 
Concello de Cuntis cunha achega do 30%. 
 
Resultando.- Que na súa consecuencia, recíbese no Servizo de Contratación informe do xefe dos 
Servizos Técnicos do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais coa conformidade do Deputado 
Delegado desa área, solicitando iniciar a tramitación do expediente para adxudicar o contrato de 
obras “Mellora da seguranza viaria na EP-8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (Concello de Cuntis)”. 
 
Resultando.- Que sendo necesario definir de forma clara e precisa o obxecto do contrato antes da  
licitación, redáctase polo enxeñeiro redáctase polo enxeñeiro adscrito á empresa Estudio Técnico 
Gallego, S.A., o Pablo Blanco Ferreiro, o proxecto da obra “Mellora da seguranza viaria na EP-8402 
Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (Concello de Cuntis)” cun orzamento base de licitación de 603.930,72 €  
IVE incluído. A este proxecto asignóuselle  o seguinte código CSV E3CNNOSQG3K42HGY 
 
Resultando.- Que pola Intervención emitiuse documento R.C. con número de operación 
202100065140 por importe de 422.751,50 € con cargo á aplicación orzamentaria 
22/456.4530.612.02.2020 e documento RC número 202100175428 por importe de 84.696,70  €, 
correspondente á achega do Concello para o ano 2021, con cargo á aplicación orzamentaria 
22/456.4530.612.02.2021 do vixente orzamento provincial 
 
Resultando.- Que a  Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o día 30/07/2021 acordou 
aprobar o proxecto para a execución da obra “Mellora da seguranza viaria na EP-8402 Cuntis-Cequeril, 
rúa da Palma (Concello de Cuntis)”, cun orzamento base de licitación 603.930,72 € IVE incluído. A este 
proxecto asignóuselle  o seguinte código CSV E3CNNOSQG3K42HGY. 
 
Resultando.- Que o mesmo órgano na súa sesión ordinaria celebrada o día 17/12/2021  acordou 
aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto 
simplificado do contrato de obras “Mellora da seguranza viaria na EP-8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma 
(Concello de Cuntis)”, cun orzamento base de licitación de 603.930,72 € 
 
Resultando.- Que o anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da 
Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 04/01/2022. 
Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de 
prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado. 
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Resultando.- Que finalizado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na súa 
reunión de 28/01/2022, procedeu á apertura electrónica dos sobres “A” correspondente  á 
documentación administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do 
procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra “Mellora da seguranza viaria 
na EP-8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (Concello de Cuntis)” 
 
As empresas admitidas foron as seguintes: 
  

 ARINES PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 

 ORESA CONSTRUCCIONS Y SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

 CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS, S.A. 

 AUDECA, S.L.U. 

 MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 

 FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L. 

 NAROM, S.L. 

 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 

 CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 

 CONSTRUCCIONES EC CASAS, S.L. 

 CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA Y RAMOS, S.L.U 

 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 

 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L. 

 MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L. 
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Resultando.- Que a Mesa acordou trasladar a documentación técnica  descargada dos sobres “A” 
que presentaron as empresas admitidas ó Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, ao obxecto 
de que os técnicos avalíen e ponderen as propostas ofertadas seguindo os criterios de valoración 
establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto simplificado. 
 
Resultando.- Que con data 17/02/2022 o Xefe dos Servizos Técnicos do Servizo de Infraestruturas 
e Vías Provinciais, emitiu informe de valoración dos criterios  de avaliación mediante xuízos de 
valor, das ofertas presentadas polas empresas que participan neste procedemento, obtendo o 
seguinte resultado:  
 

Licitadores 
Memoria e programa 

de traballo 
Plan de actuacións 
medioambientais 

Puntuación 
sobre "a" 

ARINES PROYECTOS Y 
OBRAS, S.L. 

18,00 2,00 20,00 

ORESA CONSTRUCCIONS Y 
SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

18,00 3,00 21,00 

CONSTRUCIONS OBRAS E 
VIAIS, S.A. 

20,00 2,00 22,00 

AUDECA, S.L.U. 12,00 2,00 14,00 

MOVIMIENTOS DE ARIDOS 
Y CONSTRUCCIONES DE 
AROSA, S.L. 

18,00 3,00 21,00 

FRANCISCO GOMEZ Y CIA, 
S.L. 

14,00 2,00 16,00 

NAROM, S.L. 16,00 3,00 19,00 

EXPLOTACIONES 
GALLEGAS, S.L. 

14,00 2,00 16,00 

CONSTRUCCIONES VALE, 
S.L. 

14,00 2,00 16,00 

CONSTRUCCIONES EC 
CASAS, S.L. 

16,00 3,00 19,00 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS TABOADA Y RAMOS, 
S.L.U 

18,00 2,00 20,00 

CONSTRUCCIONES FECHI, 
S.L. 

16,00 3,00 19,00 

EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL PEREZ PORTELA, 
S.L. 

12,00 2,00 14,00 

MONTAJES J.M. IGLESIAS, 
S.L. 

22,00 3,00 25,00 
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Resultando.- Que a Mesa de Contratación na súa reunión de data 24/02/2022  en base ó informe 
do Xefe dos Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías e Obras, D. Francisco Alonso Fernández, 
de data 17/02/2022, acordou prestar conformidade as puntuacións acadadas polas empresas 
admitidas ó procedemento aberto simplificado convocado para contratación desta obra. 
 
Resultando.- Que na mesma reunión a Mesa de Contratación procedeu á apertura electrónica dos 
sobres “B” correspondente á documentación avaliable mediante criterios automáticos presentada 
polas empresas admitidas neste procedemento e que acadaron unha valoración mínima do 50% da 
puntuación máxima asinable (12,5 puntos) en función dos criterios non avaliables mediante 
fórmulas. 
 
Os valores ofertados foron os seguintes:  

Licitadores 

Sobre “B” 

Oferta 
económica 

Control 
calidade 

Prazo de 
garantía 

UNE-en 
ISO 
9001 

UNE-en 
ISO 

14001 

ARINES PROYECTOS Y 
OBRAS, S.L. 

494.125,14 € 3% 36 MESES SI SI 

ORESA CONSTRUCCIONS Y 
SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

478.353,06 € 3% 36 MESES SI SI 

CONSTRUCIONS OBRAS E 
VIAIS, S.A. 

447.807,14 € 3% 36 MESES SI SI 

AUDECA, S.L.U. 432.983,39 € 3% 36 MESES SI SI 

MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE 
AROSA, S.L. 

482.845,11 € 3% 36 MESES SI SI 

FRANCISCO GOMEZ Y CIA, 
S.L. 

457.201,32 € 3% 36 MESES SI SI 

NAROM, S.L. 470.516,93 € 3% 36 MESES SI SI 

EXPLOTACIONES 
GALLEGAS, S.L. 

450.712,65 € 3% 36 MESES SI SI 

CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 462.880,45 € 3% 36 MESES SI SI 

CONSTRUCCIONES E.C. 
CASAS, S.L. 

457.739,55 € 3% 36 MESES SI SI 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
TABOADA Y RAMOS, S.L.U. 

463.928,60 € 3% 36 MESES SI SI 

CONSTRUCCIONES FECHI, 
S.L. 

469.768,26 € 3% 36 MESES SI SI 

EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES MANUEL 
PEREZ PORTELA, S.L. 

477.654,30 € 3% 36 MESES SI SI 

MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L. 446.509,44 € 3% 36 MESES SI SI 
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Resultando.- Que a continuación procedeuse á valoración das ofertas económicas detectando que 
as ofertas presentadas polas empresas Construcións Obras e Viais, S.A.; Audeca, S.L.U. e Montajes J.M. 
Iglesias, S.L., de conformidade co establecido no prego de cláusulas económico-administrativas que 
rexe este procedemento, conteñen valores anormais ou desproporcionados no referente ó prezo 
ofertado. 
 
Resultando.- Que requiridas as citadas empresas para que xustificaran as ofertas e precisaran as 
condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro económico, solucións técnicas 
adoptadas e condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar este contrato, 
non consta que a empresa Montajes J.M. Iglesias, S.L. presentara xustificación algunha. 
 
Resultando.- Que as empresas Construcións Obras e Viais, S.A. e Audeca, S.L.U atenderon o 
requirimento en prazo, emitindo informe o xefe dos servizos técnicos do Servizo de Infraestruturas 
ó efecto, recollendo que as Empresas Construcións Obras e Viais, S.A. e Audeca, S.L.U , NON xustifican 
de forma correcta as ofertas económicas desproporcionadas (baixa temeraria) presentadas, e NON 
deben ser tidas en consideración no proceso de adxudicación da obra. 
 
Resultando.- Que en virtude das condicións establecidas no PCAP, a Mesa de Contratación na súa 
reunión de data 17/03/2022 procedeu á valoración das ofertas económicas, das empresas que foron 
admitidas neste procedemento, sendo estas as seguintes: 
  

Licitadores 

Sobre “B” 
Puntuación 
sobre “B” 

Valoración 
económica 

Prazo de 
garantía 

Control 
calidade 

UN-EN ISO 
9001/14001 

ARINES PROYECTOS 
Y OBRAS, S.L. 

3,445 5,00 5,00 5,00 18,45 

ORESA 
CONSTRUCCIONS Y 
SERVICIOS 
GLOBALES, S.L. 

14,333 5,00 5,00 5,00 29,33 

MOVIMIENTOS DE 
ARIDOS Y 
CONSTRUCCIONES 
DE AROSA, S.L. 

11,232 5,00 5,00 5,00 26,23 

NAROM, S.L. 19,742 5,00 5,00 5,00 34,74 

EXPLOTACIONES 
GALLEGAS, S.L. 

31,782 5,00 5,00 5,00 46,78 

FRANCISCO GOMEZ 
Y CIA, S.L. 

27,863 5,00 5,00 5,00 42,86 
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CONSTRUCCIONES 
VALE, S.L. 

24,432 5,00 5,00 5,00 39,43 

CONSTRUCCIONES 
E.C. CASAS, S.L. 

27,538 5,00 5,00 5,00 42,54 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS TABOADA Y 
RAMOS, S.L.U. 

23,799 5,00 5,00 5,00 38,80 

CONSTRUCCIONES 
FECHI, S.L. 

20,259 5,00 5,00 5,00 35,26 

EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL PEREZ 
PORTELA, S.L. 

14,815 5,00 5,00 5,00 29,82 

 
Resultando.- Que a na mesma reunión, a Mesa de Contratación acordou aprobar  a clasificación das 
ofertas admitidas no procedemento aberto simplificado convocado para a execución da obra  
“Mellora da seguranza viaria na EP-8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (Concello de Cuntis)”, que queda da 
seguinte forma: 

 

Posición Licitadores 
Puntuación 
sobre “A” 

Puntuación 
sobre “B” 

Puntuación 
Total 

1 
EXPLOTACIONES 
GALLEGAS, S.L. 

16,00 46,78 62,78 

2 
CONSTRUCCIONES E.C. 
CASAS, S.L. 

19,00 42,54 61,54 

3 
FRANCISCO GOMEZ Y CIA, 
S.L. 

16,00 42,86 58,86 

4 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
TABOADA Y RAMOS, S.L.U. 

20,00 38,80 58,80 

5 CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 16,00 39,43 55,43 

6 
CONSTRUCCIONES FECHI, 
S.L. 

19,00 35,26 54,26 

7 NAROM, S.L. 19,00 34,74 53,74 

8 
ORESA CONSTRUCCIONS Y 
SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

21,00 29,33 50,33 

9 
MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE 
AROSA, S.L. 

21,00 26,23 47,23 

10 
EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES MANUEL 
PEREZ PORTELA, S.L. 

14,00 29,82 43,82 

11 
ARINES PROYECTOS Y 
OBRAS, S.L. 

20,00 18,45 38,45 
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Resultando.- Que A Mesa de Contratación comproba que a empresa Explotaciones Gallegas, S.L. 
figura inscrita no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público. 
Segundo se desprende dos datos recollidos nos citado rexistros a empresa cumpre os requisitos da 
clasificación, capacidade e solvencia recollidos no PCAP,  non estando incursa en prohibición de 
contratar. 
 
Resultando.- Que en virtude da  clasificación aprobada, a Mesa de Contratación acordou propor ó 
Órgano de Contratación, unha vez efectuado e cumprimentado o requirimento de documentación 
establecida no artigo 150.2 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a 
adxudicación do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra "Mellora 
da seguranza viaria na EP-8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (Concello de Cuntis)” á empresa Explotaciones 
Gallegas, S.L. (B15410608). 
 
Resultando.- Que requirida Explotaciones Gallegas, S.L., para que aportara a documentación 
xustificativa, esta aportou a mesma, constituíndo na Tesourería da Deputación de Pontevedra, 
garantía definitiva por importe de 22.535,63 € segundo queda acreditado en carta de pago de data 
31/03/2022 con número de operación 202200064409. 
 
Considerando.- Que o artigo 149.6 da LCSP establece en relación ás ofertas anormalmente baixas 
o seguinte: “...Se o órgano de contratación (...) estimase que a información recabada non explica 
satisfactoriamente o baixo nivel dos prezo ou custos propostos polo licitador e polo tanto, a oferta 
non pode ser cumprida coma consecuencia da inclusión de valores anormais, a excluirá da 
clasificación e acordará a adxudicación a favor da mellor oferta, de acordo coa orde na que foran 
clasificadas...” 
 
Considerando.- Que o artigo 151 do mesmo texto legal, establece que a resolución de adxudicación 
deberá ser motivada, debendo ser publicada no perfil de contratante  no prazo de 15 días. 
 
Considerando.-  Que a disposición adicional segunda da LCSP no seu apartado 1, faculta á Ilma. 
Sra. Presidenta para actuar como órgano de contratación, 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, 
concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno autorizar e 
comprometer os gastos precisos para contratación que sendo competencia da Presidencia, superen 
para o contrato de obras o importe de douscentos mil euros. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
1. Excluír deste procedemento as ofertas presentadas polas empresas Construcións Obras e Viais, 

S.A., Audeca, S.L.U. e Montajes J.M. Iglesias, S.L., pois as súas ofertas conteñen valores anormais 
ou desproporcionados sen explicar satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos, e polo tanto se 
presume que non poden cumprir o contrato. 
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2. Adxudicar á empresa EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L., (B15410608) o procedemento 

aberto simplificado convocado para a contratación da obra “Mellora da seguranza viaria na EP-
8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (Concello de Cuntis)”, por un importe de 545.362,31 € IVE 
incluído, de acordo co seguinte detalle: 

 
Importe ofertado ...................... 450.712,65 € 
IVE (21%) ................................... 94.649,66 € 
Importe Total ............................ 545.362,31 € 

 
O prazo de garantía ofertado é de 36 meses e a porcentaxe do plan de ensaios de control de calidade 
o 3% do PEM. 
 
3. Nomear director de obra ó enxeñeiro do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, D. Jaime 

Ruibal de Sola. 
 

O prazo de execución será de SETE (7) MESES, a contar dende a data de formalización da acta de 
comprobación de replanteo. 
 
O contrato deberá formalizarse no prazo máximo de 15 días hábiles seguintes á notificación desta 
resolución. 
 
Ás obrigas derivadas deste contrato financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 
22/456.4530.612.02.2020, 22/45.4530.612.02.2021 e 22/4534530.612.02 do vixente orzamento 
provincial. 
 
Lugar de presentación e forma da factura: As facturas deberán presentarse polo adxudicatario en 
formato electrónico a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración 
Xeral do Estado FACE, ao que pode accederse dende a Sede Electrónica da Deputación de 
Pontevedra (sede.depo.es), en tempo e forma, a efectos de que o órgano competente proceda á súa 
tramitación (máis información en https:/ /sede.depo.gal). 
 
Nas facturas deberase indicar os código DIR 3 que identifican o procedemento, o CIF e nº de 
expediente que se relacionan a continuación: 
 
Administración: L02000036 Deputación Provincial de Pontevedra CIF: P3600000H.; Órgano 
xestor: LA0006123; Unidade Tramitadora: LA0006135; Oficina Contable: LA0006135; número de 
expediente: 2021041218. 
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8.31574.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE BAIONA NO 

PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1-INVESTIMENTOS, CON 
DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“ADECUACIÓN URBANA E MELLORA DE REDES DE SERVIZOS EN 
RÚA CARABELA A PINTA”. (Expte 2022010857) 

 
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 30.500.00,00 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. 
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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 28/02/2022 por rexistro WEB2022010116, emendado en data 29/03/2022, dentro do 
prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da Deputación, ao abeiro do Plan 
Concellos 2022-2023, petición do concello de BAIONA na que solicita con cargo a cantidade que 
lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 309.787,66 euros, con destino ao 
financiamento do investimento “ADECUACION URBANA E MELLORA DE REDES DE 
SERVIZOS EN RUA CARABELA E PINTA”, cun orzamento que importa 309.787,66 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 309.787,66 309.787,66 0,00 0,00 

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

TOTAL 309.787,66 309.787,66 0,00 0,00 

 
O orzamento de 309.787,66 euros inclúe 284.589,41 € de execución de obra, 14.350,60 € de 
honorarios de redacción de proxecto e 8.954,00 de dirección de obra e 1.893,65 € de coordinación 
de seguridade e saúde. 
Consta no expediente certificado relativo á titularidade do ben sobre o que se pretende actuar, así 
como informe do redactor do proxecto sobre a normativa sectorial no que se indica que o POL 
non é de aplicación nos ámbitos clasificados como solo urbano consolidado no planeamento 
vixente polo que non ten afeccións sectoriais. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 
 
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). 
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- 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.  
 

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 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 31/03/2022, e da xefa do 
servizo de Cooperación de data 01/04/2022 que conclúen favorablemente a tramitación da 
subvención, e do informe da intervención provincial, de data 04/04/2022, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade: 
 

- Conceder ao Concello de Baiona, CIF: P3600300B a cantidade de 309.787,66 € con destino ao 
financiamento do investimento “Adecuación urbana e mellora de redes de servizos en Rúa Carabela A 
Pinta” (Expte.2022010857) cun orzamento que importa 309.787,66 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 309.787,66 309.787,66 0,00 0,00 

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

TOTAL 309.787,66 309.787,66 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. 

 

- 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. 
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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 Baiona, a Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia.  

 
9.31575.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE A ESTRADA NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS, 
CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“SINALIZACIÓN DIRECCIONAL NO RURAL - PLAN CONCELLOS 
2022-2023” (Expte. 2022010716) 

 
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.  
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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 € para o 
exercicio 2022 e de 30.500.000,00 € 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. 
 
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 25/02/2022 por rexistro WEB2022009333 dentro do prazo fixado na convocatoria, consta 
a entrada no rexistro da Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de 
A Estrada na que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención 
por importe de 814.084,07 €, con destino ao financiamento “Sinalización direccional no rural - Plan 
concellos 2022-2023”, 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 246.825,36 246.825,36 0,00 0,00 

2023 567.258,71 567.258,71 0,00 0,00 

TOTAL 814.084,07 814.084,07 0,00 0,00 

 
En datas posteriores o Concello emenda a documentación presentada inicialmente. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras 
do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida, agás no relativo á dispoñibilidade 
dos terreos necesarios para a normal execución do investimento por estar pendente, no momento 
de presentación da solicitude de subvención as autorizacións sectoriais do Ministerio de Fomento, 
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e Deputación Provincial de Pontevedra. 
 
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. 
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- 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. 
 

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 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. 
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- 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.  

- 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.  

 
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 
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exercicio, e vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 21/03/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 24/03/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 28/03/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 

- Conceder ao Concello de A Estrada CIF P3601700B a cantidade de 814.084,07 €, con destino 
ao financiamento do investimento “Sinalización direccional no rural - Plan concellos 2022-2023”, 
(Expte. 2022010716) 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 246.825,36 246.825,36 0,00 0,00 

2023 567.258,71 567.258,71 0,00 0,00 

TOTAL 814.084,07 814.084,07 0,00 0,00 

 

- A presente concesión queda condicionada á obtención das autorizacións sectoriais do 
Ministerio de Fomento, da Axencia Galega de Infraestruturas da Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade e da Deputación Provincial de Pontevedra e permisos 
necesarios para executar as obras, sendo imprescindible que o Concello os remita á 
Deputación antes da licitación do investimento ou no seu caso, xunto coa primeira 
xustificación da axuda económica. 
 

- Autorizar e comprometer o gasto de 246.825,36 € 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 (567.258,71 €), 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. 
 

- Ase mesmo, e de ser o caso, de acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 
o concello de A Estrada 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. 
 

- 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. 
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- Asemade, 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 A Estrada, á Intervención, ao Servizo 
de Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 

 
10.31576.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE GONDOMAR NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS 
(ANUALIDADE 2022), CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN E REDE DE 
PLUVIAIS NO ENTORNO DE HERVILLAS E VINCIOS”. 
(Expte.2022013209) 

 
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 30.500.00,00 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.  
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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 28/02/2022 con núm. de rexistro WEB2022010385, dentro do prazo fixado na 
convocatoria, consta a entrada no sede electrónica da Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 
2022-2023, petición do Concello de Gondomar na que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde 
no reparto unha subvención por importe de 76.708,00 euros, con destino ao financiamento do 
investimento “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN E REDE DE PLUVIAIS NO ENTORNO 
DE HERVILLAS. VINCIOS”. O Concello solicita, expresamente, o financiamento de execución 
de obra por importe de 71.214,60 € e da asistencia técnica á redacción do proxecto que ascendeu a 
5.493,40 €, 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 
76.708,00 (71.214,60 
de obra +5.493,40 de 
redacción proxecto) 

76.708,00 0,00 0,00 

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

TOTAL 76.708,00 76.708,00 0,00 0,00 

 
Consta no expediente certificado relativo á titularidade dos camiños sobre os que se pretende actuar.  
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Figura no expediente o informe do técnico municipal sobre a normativa sectorial, así como as 
peticións realizadas ante a Dirección Xeral de Patrimonio, Zona Hidrográfica Galicia-Sur, AXI e 
AESA. 
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 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 30/03/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 30/03/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 31/03/2022, a Xunta 
de Goberno Acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Gondomar, CIF P3602100D, a cantidade de 76.708,00 euros no Plan 

Concellos 2022-2023, anualidade 2022, con destino ao financiamento do investimento 
“MELLORA DA PAVIMENTACIÓN E REDE DE PLUVIAIS NO ENTORNO DE 
HERVILLAS. VINCIOS” (Expediente:2022013209) cun orzamento polo mesmo importe. A 
subvención financia 71.214,60 euros de execución de obra e 5.493,40 euros de asistencia técnica 
á redacción do proxecto. 
 
Non obstante, a presente concesión debe quedar condicionada á resolución favorable de AESA 
do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, da Dirección xeral de Patrimonio, 
da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) da Zona Hidrográfica Galicia-Sur (Augas Galicia); 
sendo imprescindible que remita as devanditas autorizacións xunto coa primeira xustificación. 
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- 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. 
 

- De acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-2023, e de ser o caso, o Concello 
deberá 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 2022-2023, 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. 
 

- Así mesmo, consonte ao recollido na Base Reguladora 21ª.2 do Plan Concellos 2022-2023, 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. 
 

- Darlle traslado do presente acordo ao Concello de Gondomar, á Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 

 
11.31577.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE MARÍN NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 2 (ANUALIDADE 
2022) CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN “FESTA 
CORSARIA 2022”. (Expte. 2022010150) 

 
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.  
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O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña as aplicacións 22/942.9425.762.46 e 
22/942.9425.462.45 (Plan Concellos 2022-23, Liña 2_Amortización, pagamento de débedas e 
gastos correntes) dotada con 1.500.000,00 €, e 22/942.9425.462.00 (Plan Concellos 2022-23, Liña 
2. Gastos derivados da realización de actos culturais deportivos, sociais, educativos, etc) tamén con 
1.500.000,00 €, do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 
 
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. 
 
De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 2 é de 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 ou 
turísticos. 
 
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 datas 25/02/22 e 28/03/22 por rexistros web2022009344 e web2022016256 respectivamente, 
dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da Deputación, ao abeiro do 
Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de Marín na que solicita con cargo a cantidade que 
lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 72.096,12 euros, con destino ao 
financiamento “FESTA CORSARIA 2022”, cun orzamento polo importe de 79.700,00 euros, 
quedando configurada a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  

 

Anualidade/s Orzamento Subvención 
Fondos propios do Concello/Achegas 

doutras administracións públicas 

2022 79.700,00€ 72.096,12€ 7.603,88€ 

 
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: 
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 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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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.  

- 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. 
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- 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. 

- Base Reguladora 16ª 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 do técnico competente da Deputación, segundo a natureza do gasto, e da 
fiscalización da intervención. 

 
Conclusións: 
A solicitude do Concello de Marín relativa ao financiamento do investimento “FESTA CORSARIA 
2022” foi presentada dentro do prazo recollido na convocatoria do Plan Concellos 2022-2023, 
adáptase ás consideracións xurídicas expostas e xunta a documentación precisa para a válida 
concesión dunha subvención por importe de 72.096,12 euros, cun orzamento polo importe de 
79.700,00 euros. 
 
Visto que o obxecto do investimento adecúase dentro da tipoloxía das finalidades subvencionables 
reguladas na Base 8ª da 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 ou turísticos. 
 
Por todo o exposto e á vista dos antecedentes e fundamentos de dereito aplicables, informo 
favorablemente o expediente do Concello de Marín e propoño que lle sexa concedida unha subvención 
por importe de 72.096,12 euros con destino ao financiamento do investimento “Festa Corsaria 2022” 
(Expte. 2022010150) cun orzamento polo importe de 79.700,00 €. 
 
A concesión da subvención realizarase contra a aplicación 22/942.9425.462.00 do orzamento 
provincial para o vixente exercicio. 
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Rexime competencial: 
En virtude do reparto de competencias recollido nos artigos 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, correspóndelle á Xunta de Goberno. 
 
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. 
 
Vistos os informes da xefa do servizo de Cooperación de data 29/03/2022 que conclúen 
favorablemente a tramitación da subvención, e do informe da intervención provincial de data 
30/03/2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 

- Conceder ao Concello de Marín, CIF.:P3602600C, a cantidade de 72.096,12 euros, con destino 
ao financiamento da actuación “FESTA CORSARIA 2022”, cun orzamento polo importe 
de 79.700,00 euros, no marco do Plan Concellos 2022_Liña 2. 
 

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 22/942.9425.462.00 do vixente orzamento 
provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. 
 

- Asemade, ao abeiro da base vixésimo primeira do Plan Concellos 2022, a subvención 
concedida deberá de estar xustificada na súa totalidade a 31/03/2023. O incumprimento 
desta obriga dará lugar a revogación da subvención. 
 

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

 
12.31578.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE OIA NO MARCO 

DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS 
(ANUALIDADE 2022), CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2022”. 
(Expte. 2022010764) 

 
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 € para o 
exercicio 2022 e de 30.500.000,00 € 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 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, 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. No exercicio 2022, correspóndelle 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. 
 
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 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.  
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En data 28/02/2022 por rexistro WEB2022010045 dentro do prazo fixado na convocatoria, consta 
a entrada no rexistro da Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do Concello 
de OIA na que solicita con cargo á cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por 
importe de 77.963,07 euros, con destino ao financiamento do investimento “MELLORA DE 
CAMIÑOS MUNICIPAIS 2022”, cun orzamento polo mesmo importe, quedando configurada a 
súa petición tal e como se reflicte na seguinte táboa:  
 

Anualidade Orzamento Subvención 
Fondos propios do Concello/Achegas 

doutras administracións públicas 

2022 77.963,07 € 77.963,07 € -------- 

 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida, se ben se constata 
que se fan precisas as autorizacións sectoriais das seguintes administracións: 
 
Axencia Galega de Infraestruturas, Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Estradas Xunta) 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Patrimonio). 
 
Servizo de Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Costas Xunta) 
Presentación de declaración responsable perante Augas de Galicia, Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade. 
 
Todos estes permisos, malia terse pedido en tempo, a súa efectiva obtención fai que se condicione 
a elo a concesión da subvención. Asemade, o Concello non achega a acta de trazado previo, e 
condiciona a aprobación do proxecto á súa efectiva obtención. 
 
As presentes actuacións contan co informe de supervisión favorable do Enxeñeiro Xefe do Servizo 
de Cooperación de data 30/03/2022. 
 
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. 
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- Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía de unidade de mercado. 

- 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, e 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 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 lle corresponde 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 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.  

 
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 30/03/2022, e da xefa do 
servizo de Cooperación de data 31/03/2022 que conclúen favorablemente a tramitación da 
subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 04/04/2022, a Xunta de Goberno, 
acorda por unanimidade: 
 

- Conceder ao Concello de Oia, CIF: P3603600B a cantidade de 77.963,07 euros con destino ao 
financiamento do investimento “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2022” 
(Exp:2022010764) cun orzamento polo mesmo importe, quedando configurada a súa petición 
segundo se indica na seguinte táboa: 
 

Anualidade Orzamento Subvención 
Fondos propios do Concello/Achegas 

doutras administracións públicas 

2022 77.963,07 € 77.963,07 € -------- 

 

- Non obstante, a presente concesión de subvención queda condicionada á aprobación do proxecto, 
á presentación da acta de trazado previo(Anexo III), así como á resolución favorable das seguintes 
entidades: 

Axencia Galega de Infraestruturas, Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Estradas 
Xunta) 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Patrimonio) 
Servizo de Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Costas 
Xunta) 
Presentación de declaración responsable perante Augas de Galicia, Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade 
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Dado que algunha das actuacións terá lugar na zona de afección destes organismos, será 
imprescindible que se remitan á Deputación, xunto coa primeira xustificación presentada 
da axuda económica concedida as autorizacións sinaladas anteriormente, a aprobación do 
proxecto, así como a acta de trazado previo. 

 

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 22/942.9425.762.45 do orzamento provincial na 
que existe crédito suficiente para facer fronte ao gasto. 
 

- 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 Oia, a Intervención, ao Servizo de Cooperación 
e ao Gabinete da Presidencia.  

 
13.31579.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE VILAGARCÍA 

DE AROUSA NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – 
INVESTIMENTOS (ANUALIDADE 2022), CON DESTINO AO 
FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO “MELLORA DE 
ACCESIBILIDADE 2ª FASE 2020 NAS RÚAS DE DOUTOR TOURÓN, 
MARXIÓN E URBANIZACIÓN O PIÑEIRIÑO”. (Expte.2022004416)  

 
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 2022-2023). 
 
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 28/01/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do Concello de Vilagarcía de Arousa na 
que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 
150.000,00 euros, con destino ao financiamento “Mellora de accesibilidade 2ª fase 2020 nas rúas de Doutor 
Tourón, Marxión e urbanización O Piñeiriño”, cun orzamento por importe de 150.000,00 euros, 
quedando configurada a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios € 

2022 150.000,00 150.000,00   0,00   0,00 

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

TOTAL 150.000,00 150.000,00   0,00   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 non é 
preciso contar con ningunha autorización sectorial. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida, contando co 
informe de supervisión favorable do Enxeñeiro Xefe do Servizo de Cooperación de data 
24/03/2022.   
 
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. 

  

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


Código seguro de verificación (CSV):YRC1GOOZUQF5O5Y4



Acta Páx.  56  Xunta de Goberno 08/04/2022 

- 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. 
 

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 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. 
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- 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.  

- 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.  

  

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


Código seguro de verificación (CSV):YRC1GOOZUQF5O5Y4



Acta Páx.  58  Xunta de Goberno 08/04/2022 

 
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 24/03/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 24/03/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 28/03/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Vilagarcía de Arousa CIF P3606000B a cantidade de 150.000,00 €, con 

destino ao financiamento do investimento “Mellora de accesibilidade 2ª fase 2020 nas rúas de Doutor 
Tourón, Marxión e urbanización O Piñeiriño” (Expediente:2022004416) cun orzamento polo importe 
de 150.000,00 €, distribuída segundo a seguinte táboa: 
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios 

€ 

2022 150.000,00 150.000,00   0,00   0,00 

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

TOTAL 150.000,00 150.000,00   0,00   0,00 

 
- 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. 
 

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

 
- De acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-2023, e de ser o caso, o Concello 

de Vilagarcía de Arousa deberá 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 2022-2023, 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. 
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- Asemade, ao abeiro da Base Reguladora 21ª.2 do Plan Concellos 2022-2023, 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 do presente acordo ao Concello de Vilagarcía de Arousa, á Intervención, ao Servizo 
de Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 

 
14.31580.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE VILAGARCÍA 

DE AROUSA NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – 
INVESTIMENTOS (ANUALIDADE 2022), CON DESTINO AO 
FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO “CONSTRUCIÓN DO NOVO 
SKATEPARK EN VILAGARCÍA”. (Expte. 2022005271)  

 
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 30.500.00,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 2022-2023). 
 
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 03/02/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do Concello de Vilagarcía de Arousa na 
que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 
109.426,03 euros, con destino ao financiamento “Construción do novo skatepark en Vilagarcía”, cun 
orzamento por importe de 309.426,03 euros, quedando configurada a súa petición tal é como 
reflicte a seguinte táboa:  
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios € 

2022 309.426,03 109.426,03   0,00 200.000,00 

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

TOTAL 309.426,03 109.426,03   0,00 200.000,00 

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 non é 
preciso contar con ningunha autorización sectorial. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida, contando co 
informe de supervisión favorable do Enxeñeiro Xefe do Servizo de Cooperación de data 
30/03/2022. 
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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). 

- 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.  
  

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


Código seguro de verificación (CSV):YRC1GOOZUQF5O5Y4



Acta Páx.  62  Xunta de Goberno 08/04/2022 

 
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 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 30/03/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 30/03/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 04/04/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Vilagarcía de Arousa CIF P3606000B a cantidade de 109.426,03 €, con 

destino ao financiamento do investimento “Construción do novo skatepark en Vilagarcía” 
(Expediente:2022005271) cun orzamento polo importe de 309.426,03 euros, distribuída segundo 
a seguinte táboa: 
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios € 

2022 309.426,03 109.426,03   0,00 200.000,00 

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

TOTAL 309.426,03 109.426,03   0,00 200.000,00 

 
- 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. 
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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 das obras ao abeiro do establecido nas 
bases reguladoras do presente plan. 

- De acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-2023, e de ser o caso, o Concello 
de Vilagarcía de Arousa deberá 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 2022-2023, 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. 

- Asemade, ao abeiro da Base Reguladora 21ª.2 do Plan Concellos 2022-2023, 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 do presente acordo ao Concello de Vilagarcía de Arousa, á Intervención, ao Servizo 
de Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 

 
15.31581.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A., PARA RESPONDER 
DA EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO AO “SERVIZO DE 
SOPORTE TÉCNICO PARA A POSTA EN MARCHA E EXECUCIÓN DO 
PROXECTO IN 4.0 <ADAPTATION OF INDUSTRY 4.0 MODEL TO THE 
NAVAL SECTOR (EAPA_383/2016)>, CO-FINANCIADO POLO FEDER 
(75%), DENTRO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL INTERREG ESPAZO ATLÁNTICO 
2014-2020”.(Expte. 2018001496) (Devogarán 2021030812) 

 
Por Acordo de Xunta de Goberno de data 27/04/2018 adxudicouse a empresa Estrategia y 
organización, S.A. (EOSA) o contrato “Servizo de soporte técnico para a posta en marcha e 
execución do proxecto In 4.0 “Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector” 
(EAPA_383/2016), COFINANCIADO POLO feder (75%) dentro da convocatoria de axudas do 
programa de Cooperación Territorial Interreg Espazo Atlántico 2014-2020” por importe de 
74.735,24 euros (IVE incluído). 
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa Estrategia y organización, S.A. (A36196418) 
constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva por importe de 3.088,23 €, 
segundo consta na carta de pagamento de operación 201800062829 de data 19/04/2018. 
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Por acordo de Xunta de Goberno de data 06/11/2020 apróbase a primeira modificación do 
contrato, constituíndose unha garantía definitiva 705,83 euros con carta de pago nº 202000205412 
de data 20/11/2020. 
 
Por acordo de Xunta de Goberno de data 30/04/2021 apróbase a segunda modificación do 
contrato, constituíndose unha garantía definitiva 460,84 euros con carta de pago nº 202100085747 
de data 06/05/2021. 
 
Por acordo de Xunta de Goberno de data 29/10/2021 apróbase a terceira modificación do contrato, 
constituíndose unha garantía definitiva 376,86 euros con carta de pago nº 202100213543 de data 
12/11/2021. 
 
Os pregos administrativos establecen como prazo de garantía a duración do contrato, terminando 
este 0 28 de febreiro do 2022 segundo o acordado na 3ª modificación de contrato. 
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido o 24/03/2022 pola Xefa 
do Servizo de Cooperación no cal establece que “empresa cumpriu satisfactoriamente o obxecto do contrato 
sen resultaren responsabilidades contra a mesma” (...)“Visto que se organizou e se prestou a asistencia técnica 
contratada coa estrita suxeición ao réxime xurídico aprobado e de acordo coas circunstancias establecidas no contrato, 
e na calidade convida.” 
 
Resultando que a Intervención emite informes favorables para a devolución das seguintes garantías:  

Número operación Data Importe Depósito 

201800062829 19/04/2018 3.088,23 € Aval BBVA 

202000205412 20/11/2020 705,83 € Aval Abanca 

202100085747 06/05/2021 460,84 € Metálico 

202100213543 12/11/2021 376,86 € Aval Abanca 

 

Considerando o artigo 102.2 da Lei 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público establece que, transcorrido o prazo de garantía, 
se non resultaran responsabilidades, devolverase a garantía constituída. 
 
A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de 
conformidade co establecido no artigo 102.2 da Lei 3/2011 de 14 de novembro, do Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade: 
 

- Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo ao “Servizo de soporte técnico para a 
posta en marcha e execución do proxecto In 4.0 <Adaptation of industry 4.0 model to the 
naval sector (EAPA_383/2016)>, co-financiado polo FEDER (75%), dentro da 
convocatoria de axudas do programa de Cooperación Territorial INTERREG Espazo 
Atlántico 2014-2020”, sen que existan obrigas pendentes. 
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- Segundo.- Proceder á devolución das seguintes garantías definitivas constituídas pola 
empresa Estrategia y organización, S.A. (EOSA) (A36196418) para responder de dito 
contrato: 
 

Número operación Data Importe Depósito 

201800062829 19/04/2018 3.088,23 € Aval BBVA 

202000205412 20/11/2020 705,83 € Aval Abanca 

202100085747 06/05/2021 460,84 € Metálico 

202100213543 12/11/2021 376,86 € Aval Abanca 

 
16.31582.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA MAGNAFOR QUALITAS, S.L., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO A “SERVIZO DE 
FORMACIÓN NO MARCO DO PROXECTO <LABORA 2020> (2ª 
CONVOCATORIA) LOTE 5”. (Expte. 2020031675) (Devogarán 2022014082). 

 
A Xunta de Goberno na sesión de ordinaria do día 18 de marzo de 2021, acordou adxudicar á 
empresa MAGNAFOR QUALITAS SL. (B36565679), o lote 5 do contrato para a prestación do 
Servizo de formación no marco do proxecto “Labora 2020” da convocatoria de axudas do Fondo 
Social Europeo destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables 
cofinanciado nun 80% polo FSE.  
 
A empresa MAGNAFOR QUALITAS SL. (B36565679), constituíu garantía definitiva por importe 
de 4.401,55 € para responder da execución deste contrato, os cales figuran depositados na 
Tesourería da Deputación de Pontevedra co número de operación 202100017726 de data 
29/01/2021.  
 
O contrato relativo a este expediente formalizouse con data 20 de abril do 2021, cun prazo de 
duración de 12 meses desde a formalización para a realización dos cursos. 
 
Os pregos administrativos establecen como prazo de garantía a duración do contrato. 
 
Con data 9 de marzo de 2022 a empresa MAGNAFOR QUALITAS SL. solicita por rexistro 
(WEB2022012767) a devolución da garantía definitiva por ter rematado a execución do lote 5 do 
proxecto Labora 2020- 2ª convocatoria. 
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Con data 28 de marzo do 2022 o Xefe do Servizo de Promoción de emprego emite informe no cal 
establece que “Unha vez analizada a documentación do expediente, teño a ben informarlle que a empresa 
MAGNAFOR QUALITAS SL., con CIF B36.565.679, cumpriu coa execución do contrato de servizos 
consistente na impartición da formación do itinerario de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións 
sociais na localidade de Pontevedra, nas dúas edicións, constando así no informe técnico do expediente. (...) 
Polo que pode procederse a ditar o oportuno acto de devolución da fianza constituída ao efecto”. 
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención 31/03/2022 no cal indica 
que existe na caixa da Deputación a constitución por parte da empresa MAGNAFOR QUALITAS 
SL. (B36565679), dunha garantía definitiva con ese concepto e por importe 4.401,55 €, e no que 
informa favorablemente á devolución da mesma. 
 
Considerando o artigo 102.2 da Lei 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público establece que, transcorrido o prazo de garantía, 
se non resultaran responsabilidades, devolverase a garantía constituída. 
 
A Xunta De Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de 
conformidade co establecido no artigo 102.2 da Lei 3/2011 de 14 de novembro, do Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, acorda por unanimidade: 
 

- Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo ao Lote 5 do “Servizo de formación no 
marco do proxecto <Labora 2020> (2ª convocatoria)”, sen que existan obrigas pendentes. 
 

- Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída pola empresa 
MAGNAFOR QUALITAS SL. (B36565679) en metálico, por importe de 4.401,55 €, para 
responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 29/01/2021, 
segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100017726. 

 
17.31583.- CONDICIÓNS XERAIS PARA A REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE 

PATROCINIOS CON ENTIDADES PRIVADAS NO ÁMBITO DE 
PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS “PONTEVEDRA, PLATÓ DE 
CINEMA”(Expte. 2022014328)  

 
A Deputación de Pontevedra, a proposta do Servizo de Cultura, establece as condicións xerais  para 
a realización de contratos de patrocinios con entidades privadas no ámbito de producións 
audiovisuais “Pontevedra Plató de Cinema”, e cos informes favorables do xefe de Servizo de Cultura 
así como de Intervención, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as “Condicións xerais 
para a realización de contratos de patrocinios con entidades privadas no ámbito de producións audiovisuais 
“Pontevedra Plató de Cinema”” e que figuran co CSV:ILPXAHU6Q6FXXJR8. 
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18.31584.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS  
 
a) Vista a relación de facturas con número 2022019852  que contén unha factura e por un importe 
de 2.722,50 € e con CSV: XGSVX6NI8OQK1UHZ, e visto o informe que formula a Intervención 
desta Deputación, de data 31 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 ............................................................................................................................ 2.722,50 € 
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 ............................................................................................................................. 2.722,50 € 
 
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 2022019864 que contén 29 facturas e por un importe de 
25.348,05€ e con CSV: R0GXVWJATS5DQ821, e visto o informe que formula a Intervención 
desta Deputación, de data 31 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 ........................................................................................................................... 24.636,95€ 
Descontos do IRPF ........................................................................................................................ 0,00 € 
Descontos do IVE soportado deducible ................................................................................ 711,10 € 
Descontos do honorarios técnicos externos ............................................................................... 0,00 € 
Outros descontos ............................................................................................................................ 0,00 € 
Total líquido ............................................................................................................................ 25.348,05€ 
 
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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19.31585.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DA SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA Á ASOCIACIÓN SODINÁUTICA PARA A “REPARACIÓN 
DE GALEÓN MURADÁN” (Expte. 2021037964)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial, na súa sesión do día 3 de setembro 
de 2021, unha subvención a favor da Asociación Sodináutica, con NIF: G36796142, do Concello de 
Cangas, para a “Reparación de galeón muradán”, por un importe de 2.280,00 €, con cargo á aplicación 
22/332.3322.789.01.2021, e recibido escrito da entidade interesada na sede electrónica, con data 29 
de marzo de 2022 (núm. de rexistro WEB2022017266), a través do cal renuncia á subvención 
concedida no seu día pola imposibilidade de presentación da documentación xustificativa en prazo, 
a Xunta de Goberno queda enterada e acepta dita renuncia e declara concluso o citado 
procedemento, de acordo co disposto no artigo 94.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas. 
 

20.31586.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA Á ASOCIACIÓN DE GAMELEIROS ASODIÑA PARA A 
“RECUPERACIÓN DE GAMELA GUARDESA A VELA”. 
(Expte.2021037989)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial, na súa sesión do día 3 de setembro 
de 2021, unha subvención a favor da Asociación de Gameleiros Asodiña, con NIF: G36870012, do 
Concello de Vigo, para a “Recuperación de gamela guardesa a vela”, por un importe de 677,00 €, con cargo 
á aplicación 22/332.3322.789.01.2021, e recibido escrito da entidade interesada na sede electrónica, 
con data 30 de marzo de 2022 (núm. de rexistro WEB2022017335), a través do cal renuncia á 
subvención concedida no seu día pola imposibilidade de presentación da documentación 
xustificativa en prazo, a Xunta de Goberno queda enterada e acepta dita renuncia e declara concluso 
o citado procedemento, de acordo co disposto no artigo 94.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas. 
 

21.31587.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DO CLUB DE TENIS 
CAMBADOS A SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “VII OLIMPIADA 
MINI-TENIS CT CAMBADOS 2021” (Expte. 2021023726) 

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor do Club de Tenis Cambados con NIF: G36566602, do Concello de Cambados, por un 
importe de 503,55 €, para o “VII Olimpiada Mini Tenis CT Cambados 2021” e con cargo á aplicación 
22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022016167 con data 
25/03/22 do citado club renunciando á subvención debido a imposibilidade da súa celebración no 
ano 2021 por mor da COVID-19 é, 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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22.31588.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DO CLUB ACUÁTICO UMIA 

A SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “CTO. GALEGO 
ALEVÍN”(Expte.2021035068) 

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor do Club Acuático Umia, con NIF: G36291250, do Concello de Caldas de Reis, por 
un importe de 70,52 €, para o “CT. Galego Alevin” e con cargo á aplicación 22/340.3410.489.04.2021, 
e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022016293 con data 28/03/22 do citado club 
renunciando á subvención por non poder xustificala é, 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. 
 

23.31589.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DE FUTEVOLEI VIGO A 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “SUPERLIGA GALICIA 
FUTEVOLEI” (Expte. 2021022852)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor da Asoc. Futevolei Vigo, con NIF: G27848688, do Concello de Vigo, por un importe 
de 935,16 €, para  a “Superliga Galicia de Futevolei” e con cargo á aplicación 22/340.3410.489.04.2021, 
e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022018181 con data 31/03/22 do citado club 
renunciando á subvención por non poder xustificala é, 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. 
 

24.31590.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DA ESCOLA ESTRADA 
FÚTBOL BASE A SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA “TORNEO 
FÚTBOL 11 E FÚTBOL 8 MASCULINO E FEMININO” (Expte.2021022562)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor da Escola Estrada Futbol Base, con NIF: G94112034, do Concello de A Estrada, por 
un importe de 575,48 €, para o “Torneo Fútbol 11 e Fútbol 8 Masculino e Feminino” e con cargo á 
aplicación 22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022018081 
con data 30/03/22 do citado club renunciando á subvención por non celebrarse dito torneo 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. 
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25.31591.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DO CASINO MERCANTIL EL 

INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA A SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
PARA “TORNEO INTERNACIONAL E INDUSTRIAL DE 
PONTEVEDRA” (Expte. 2021024197)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor do Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra con NIF: G36010106, do Concello de 
Pontevedra, por un importe de 7.528,40 €, para o “Torneo Internacional e Industrial de Pontevedra” e con 
cargo á aplicación 22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 
2022018058 con data 30/03/22 do citado club renunciando á subvención pola cancelación de dito 
torneo 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. 
 

26.31592.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DO CLUB POLIDEPORTIVO 
SAN XERÓNIMO EMILIANI A SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA 
“DEPORTE FEDERADO ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL (DEPORTE 
ADAPTADO)” (Expte. 2021013595)  

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 28 de maio de 2021 unha 
subvención a favor de CLUB POLIDEPORTIVO SAN XERONIMO EMILIANI con 
NIF:36284537 do Concello de A Guarda, por un importe de 2.151,79 €, para “DEPORTE 
FEDERADO ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL (DEPORTE ADAPTADO)” e con cargo á 
aplicación 21/340.3410.489.23, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2021018567 con 
data 31/03/22 do citado club renunciando á subvención concedida por non ter gastos nin 
competicións na temporada debido a COVID-19, 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. 

 
27.31593.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO ADOPTADO NA XUNTA DE 

GOBERNO DE DATA 25/03/2022 (Nº26.31515), RELATIVO Á 
DEVOLUCIÓN DUNHA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA 
POLA EMPRESA AIN ACTIVE, S.L. (Expte. 2020042304) (Devogaran 
2022006429)  

 
A Xunta de Goberno, na sesión celebrada o día 25 de marzo de 2022, adoptou o acordo nº 26.31515 
de “Devolución Garantía definitiva á entidade mercantil AIN ACTIVE, S.L.U., para responder do 
contrato derivado relativo a “Mellora da seguranza viaria e senda peonil na E.P. 2102 Nigrán-Vincios, dende 
o P.Q. 2+600 ao P.Q. 6+900 (Nigrán)” (DEVOGARAN. 2022006429)” 
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Resultando que con data 31/03/2022, o Tesoureiro emite informe no que detecta o seguinte erro 
no acordo: “A garantía definitiva constituída en metálico, debería dicir…. A garantía definitiva constituída en 
valores, mediante aval de ASEFA”  
 
Considerando que as administracións públicas poden rectificar en calquera intre, de oficio, os erros 
existentes nos seus actos,  segundo o disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a Xunta de Goberno acorda 
por unanimidade rectificar o devandito acordo no seguinte sentido: 
 
Onde di:  

SEGUNDO.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe de 659,85€, 
para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 19/10/2020, segundo 
mandamento de ingreso con número de operación 202000184782. 

 
Debe dicir: 

SEGUNDO.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de 
ASEFA, por importe de 659,85 €, para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería 
Provincial o 19/10/2020, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202000184782. 

 
28.31594.- COMUNICACIÓNS 
 
Non houbo. 
 
29.31595.- ROGOS E PREGUNTAS 

 
  Non se formularon. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar polo Sr. Vicepresidente, 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 
o Sr. Vicepresidente, comigo, o Secretario Accidental que dou fe. 
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