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XUNTA DE GOBERNO 
Sesión do día 11 de febreiro de 2022 

--------o0o-------- 
 
En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as once horas e sete minutos do día 
once de febreiro do ano dous mil vinte e dous, baixo a Presidencia da Ilma. Sra. Dna. Mª del Carmen 
Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es 
deputadas/os, D. Carlos López Font, D. Santos Héctor Rodríguez Díaz, D. Gorka Gómez Díaz, 
Dna. Noemí Outeda Prol, Dna. Ana Laura Iglesias González, Dna. Iria Lamas Salgueiro, D. Xosé 
Cesáreo Mosquera Lorenzo, Dna.María Ortega Iñarrea e Dna. Ana María Mejías Sacaluga co 
obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira 
convocatoria, consonte á correspondente orde do día. 
 
Da fe do acto D. José Luís Mato Rodríguez, Secretario (p.s.), e está presente o Sr. Interventor, 
D.Antonio Graña Gómez. 
 
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: 
 

1.31245.- ACTA ANTERIOR 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria 
do día 4 de febreiro 2022. 
 

2.31246.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA O 
FINANCIAMENTO E PRESTACIÓN DAS “AXUDAS BÁSICAS DE 
EMERXENCIA NOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2022”. 
(Expte.2021054439) 

 
1º.- A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, promove a 
presente liña de axudas co obxectivo de proporcionarlles aos concellos de menos de 20.000 
habitantes apoio económico para poderen atender as demandas de necesidade urxente e puntual 
das e dos veciños que se atopen en situación ou risco de exclusión social, con especial atención ás 
persoas con menores ao seu cargo, ademais de darlles resposta a situacións de grave emerxencia. 
 
Ademais, nos últimos dous anos o virus da COVID-19 converteuse nunha pandemia global e as 
súas consecuencias sociais e económicas redundan no agravamento de situacións persoais que 
provocaron o paso de vivir unha vida digna a unha vida ao límite da exclusión social.  
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Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  2  Xunta de Goberno 11/02/2022 

 
Desde o punto de vista competencial, a Lei 13/2008 de 3 de decembro, de servizos sociais de 
Galicia, defínense no seu artigo 2 os servizos sociais como un conxunto coordinado de prestacións, 
programas e equipamentos destinados a garantir a igualdade de oportunidades no acceso á calidade 
de vida e á participación social de toda a poboación galega, mediante intervencións que permitan o 
logro dos obxectivos marcados nesta lei.  
 
A Lei 13/2008 de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no seu artigo 63 determina 
competencia das deputacións provinciais, de conformidade co previsto na normativa de réxime 
local, proporcionarán asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos na execución das súas 
competencias en materia de servizos sociais, especialmente na prestación de servizos sociais 
comunitarios básicos por aqueles concellos con menos de vinte mil habitantes. 
 
Nesta liña, segundo o establecido no artigo 31 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se 
regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, as deputacións proporcionaranlles 
asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execución 
das súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios municipais. 
 
2º.- Segundo o exposto, e ao abeiro do establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 
subvencións (LXS), na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das 
administracións públicas (LPACAP), na Ordenanza reguladora de subvencións da Deputación de 
Pontevedra e na demais normativa aplicable, convócase esta liña de subvencións, 
 
3º.- Con data 2 de febreiro de 2022, Intervención emite informe favorable indicando que as 
aplicacións propostas nas Bases, 22/231.2313.462.00 e 22/231.2311.762.00 considéranse correctas 
e contan con crédito para este fin, por importe de 356.500,00 € e 195.200,00 € respectivamente, no 
orzamento para 2022. 
 
Considerando que o órgano competente para aprobación das bases reguladoras é a Xunta de 
Goberno, de conformidade co estipulado nas bases de execución do orzamento provincial, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade:  
 
Aprobar a Convocatoria e bases reguladoras para o financiamento e prestación das axudas básicas 
de emerxencia nos servizos sociais comunitarios da Deputación provincial de Pontevedra para o 
ano 2022. 
 
Ditas Bases figuran asinadas dixitalmente có (CSV): W57SEC5O6IUTDJWM 
 
Pódese verificar a integridade destes documentos no enderezo: https://sede.depo.gal 
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3.31247.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DE “SUBVENCIÓNS 

DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA 
ACTUACIÓNS NO ÁMBITO SOCIAL NA PROVINCIA DE 
PONTEVEDRA NO ANO 2022”. (Expte. 2022003647) 

 
1º.- A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, convoca 
cada ano unha liña de subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, có fin de fomentar a 
realización de actuacións dirixidas a colectivos que necesitan máis apoio dende o punto de vista 
social. Cabe sinalar que esta convocatoria ten un grande arraigo na provincia de Pontevedra, e 
desenvólvese desde fai máis de 15 anos, chegándose a superar as 120 solicitudes anuais e  
estimándose que as persoas destinatarias finais alcanzan os 5.000 usuarios/as directos e os 15.000 
usuarios/as  indirectos. 
 
Estas entidades teñen por obxecto a realización de actuacións subvencionables, orientadas á 
intervención, asistencia, integración social e laboral e prevención e promoción do benestar daqueles 
colectivos que, atendendo ás súas especiais circunstancias, precisan dunha maior especificación 
técnica e interdisciplinar na súa intervención 
 
En virtude da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, na que se establece a 
atención especializada como un dos niveis nos que se estrutura o sistema de servizos sociais, a 
Deputación de Pontevedra, no marco das súas competencias, e de acordo có disposto no seu artigo 
63, as Deputacións provinciais, de conformidade co previsto na normativa de réxime local, 
proporcionarán asistencia económica, técnica e xurídica ós  concellos  na execución das súas 
competencias en materia de servizos sociais, especialmente na prestación de servizos sociais 
comunitarios básicos por aqueles concellos con menos de vinte mil habitantes. 
 
No artigo 36.1.d da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local, disponse que son 
competencias propias das Deputacións provinciais ou entidade equivalente, as que lle atribúan neste 
concepto as leis do Estado e das Comunidades Autónomas nos diferentes sectores da acción 
pública, entre outras, a cooperación no fomento do desenrolo económico e social e na planificación 
do territorio provincial, de acordo coas competencias das demais administracións públicas neste 
ámbito. 
 
Así mesmo, o artigo 109 letra d) da Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración local de Galicia, 
establece que serán competencias propias das Deputacións provincias as que baixo este concepto 
lles atribúan as leis e en calquera caso, entre outras o fomento e a administración dos intereses 
peculiares da provincia. 
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Segundo o exposto, e ao abeiro do establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 
subvencións (LXS), na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das 
administracións públicas (LPACAP), na Ordenanza reguladora de subvencións da Deputación de 
Pontevedra e na demais normativa aplicable, convócase esta liña de subvencións destinada a 
entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social. 
 
2º.-  Con data 2 de febreiro  de 2022, Intervención informa favorable, indicando que a aplicación 
orzamentaria proposta  22/231.2313.480.02 considérase correcta e conta con crédito retido para 
este fin, mediante documento RC nº 202200019160, por importe de 470.000,00 €. Así mesmo, o 
órgano competente para a aprobación destas bases é a Xunta de Goberno. 
 
3º.- O obxecto destas bases é regular o procedemento para a concesión de axudas a entidades sen 
fin de lucro para actuacións no ámbito social , para o  desenvolvemento, na provincia de 
Pontevedra, de actuacións de atención especializada dirixidos a persoas en situación de especial 
vulnerabilidade. 
 
Considerando que o órgano competente para aprobación das bases reguladoras é a Xunta de 
Goberno, de conformidade có estipulado nas bases de execución do orzamento provincial, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 
Aprobar a Convocatoria e  bases reguladoras das subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro 
para actuacións no ámbito social 2022. 
 
Ditas Bases figuran asinadas dixitalmente co (CSV):H6K6ZV0KDT0XVJNM 
Pódese verificar a integridade destes documentos no enderezo: https://sede.depo.gal 
 

4.31248.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DE “SUBVENCIÓNS A 
CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA QUE 
PARTICIPAN EN COMPETICIÓNS DE ÁMBITO ESTATAL PARA O 
ANO 2022” (Expte. 2022004151) 

 
A Deputación de Pontevedra, a proposta do servizo de Deportes establece as bases reguladoras de 
subvencións a clubs deportivos da provincia de Pontevedra que participan en competición de 
ámbito estatal para o ano 2022 na que se convoca o programa DE_B/22 “Clubs deportivos de ámbito 
estatal” e unha vez fiscalizadas favorablemente ditas bases pola Intervención con data 7 de febreiro 
de 2022, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as bases reguladoras de subvencións 
a clubs deportivos da provincia de Pontevedra que participan en competición de ámbito estatal para 
o ano 2022, e que figuran co CSV: H2U4MYJYPVHC8YPO. 
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5.31249.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DE “SUBVENCIÓNS POR 
CONCORRENCIA NON COMPETITIVA PARA A CREACIÓN, 
MANTEMENTO E REFORZO DOS SERVIZOS DE NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA DIRIXIDAS AOS CONCELLOS E OUTRAS ENTIDADES 
LOCAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2022”. 
(Expte. 2022005018) 

 
A Deputación de Pontevedra, a proposta dos Servizos Lingüísticos, establece as “Bases de subvencións 
por concorrencia non competitiva para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística 
dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra para o ano 2022”, e cos informes 
favorables de Secretaria e Intervención, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar as 
Bases de subvencións por concorrencia non competitiva para a creación, mantemento e reforzo 
dos servizos de normalización lingüística dirixidas aos concellos e outras entidades locais da 
provincia de Pontevedra para o ano 2022, e que figuran con CSV: LPKLAD72HAYVQ0UR. 
 

6.31250.- APROBACIÓN DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE A 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE: SILLEDA, 
SANXENXO, TUI, LALÍN, VILABOA, A LAMA, A CAÑIZA, A 
GUARDA, BARRO, AGOLADA, GONDOMAR, VALGA, O ROSAL, 
BUEU, COVELO, PORTAS, MOAÑA, BAIONA, PONTE CALDELAS, O 
GROVE E PONTEAREAS PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO 
SERVIZO DE IMPLANTACIÓN, USO E SOPORTE DUNHA SOLUCIÓN 
DE PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES PARA CONCELLOS 
(Expte. 2021066011) 

 
Primeiro.- Mediante acordo da Xunta de Goberno, en sesión ordinaria de data 26 de novembro de 
2021, foi aprobado o convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os 
concellos da provincia de Pontevedra, cunha poboación inferior a 50.000 habitantes, para a 
execución do proxecto servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal 
de habitantes para concellos, Expte. nº 2021052661. 
 
Segundo.- Para a formalización do devandito convenio de colaboración os concellos interesados 
deben proceder a súa aprobación, así como á sinatura do modelo de carta de adhesión pola persoa 
representante de cada concello. 
 
Terceiro.- Recibíronse ata o de agora as aprobacións do convenio, xunto coas cartas de adhesión 
dos seguintes concellos: Concello de Silleda, Concello de Sanxenxo, Concello de Tui, Concello de Lalín, Concello 
de Vilaboa, Concello de A Lama, Concello de A Cañiza, Concello de A Guarda, Concello de Barro, Concello de 
Agolada, Concello de Gondomar, Concello de Valga, Concello de O Rosal, Concello de Bueu, Concello de Covelo, 
Concello de Portas, Concello de Moaña, Concello de Baiona, Concello de Ponte Caldelas, Concello de O Grove e 
Concello de Ponteareas. 
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Cuarto.- A aprobación dos convenios xa conta co financiamento máximo que se considera 
necesario, segundo consta no expediente de contratación número 2021033561. 
 
Vistas as dilixencias de conformidade da Intervención Xeral de datas 1 e 7 de febreiro de 2022. 
 
Por todo o exposto, e sendo a Xunta de Goberno o órgano competente para aprobar os presentes 
convenios, en aplicación das bases aprobadas para a execución do orzamento, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade: 
Primeiro.- Aprobar os convenios de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os seguintes 
concellos: Concello de Silleda, Concello de Sanxenxo, Concello de Tui, Concello de Lalín, Concello de Vilaboa, 
Concello de A Lama, Concello de A Cañiza, Concello de A Guarda, Concello de Barro, Concello de Agolada, 
Concello de Gondomar, Concello de Valga, Concello de O Rosal, Concello de Bueu, Concello de Covelo, Concello de 
Portas, Concello de Moaña, Concello de Baiona, Concello de Ponte Caldelas, Concello de O Grove e Concello de 
Ponteareas para a execución do proxecto servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de 
padrón municipal de habitantes para concellos.  
Segundo.- Aprobar as liquidacións anuais, segundo o previsto no modelo de contraprestación 
económica, Anexo I do convenio de colaboración. 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Novas Tecnoloxías, para que no prazo 
previsto na cláusula sexta do devandito convenio, notifique as correspondentes cartas de pagamento 
de acordo co seguinte detalle: 

 Entidade local Poboación Pagamento por entidade 

17 CONCELLO DE SILLEDA 8.845 1.000 € 

18 CONCELLO DE SANXENXO 17.635 1.700 € 

19 CONCELLO DE TUI 17.398 1.700 € 

20 CONCELLO DE LALÍN 20.199 2.000 € 

21 CONCELLO DE VILABOA 5.955 1.000 € 

22 CONCELLO DE A LAMA 2.410 500 € 

23 CONCELLO DE A CAÑIZA 5.115 1.000 € 

24 CONCELLO DE A GUARDA 9.991 1.000 € 

25 CONCELLO DE BARRO 3.622 500 € 

26  CONCELLO DE AGOLADA 2.228 500 € 

27 CONCELLO DE GONDOMAR 14.920 1.200 € 

28 CONCELLO DE VALGA 5.768 1.000 € 

29 CONCELLO DE O ROSAL 6.376 1.000 € 

30 CONCELLO DE BUEU 11.987 1.200 € 

31 CONCELLO DE COVELO 2.455 500 € 

32 CONCELLO DE PORTAS 2.860 500 € 

33 CONCELLO DE MOAÑA 19.496 1.700 € 

34 CONCELLO DE BAIONA 12.286 1.200 € 

35 CONCELLO DE PONTE CALDELAS 5.548 1.000 € 

36 CONCELLO DE O GROVE 10.699 1.200 € 

37 CONCELLO DE PONTEAREAS 22.942 2.000 € 

 
Cuarto.- Facultar á presidenta para a formalización dos mencionados convenios mediante a súa 
sinatura. 
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7.31251.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE BAIONA AO 

ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-
2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte. 2022004470) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Baiona, con CIF núm. 
P3600300B, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 
2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos da 
provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 

 
2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 

concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 

 
3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 

municipal.  
 
4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 

da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 
5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 

dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
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ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 

 
6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 

cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 

 
8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 

conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 

 
9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 

seguintes características: 
 

CONCELLO DE BAIONA 

Data de presentación:  27/01/2022 (rexistro WEB2022002967) 

Data de emenda da solicitude: 27/01/2022 (rexistro WEB2022002970) 
02/02/2022 (rexistro WEB2022003764) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

17 

1 conserxe espazos museísticos e 
biblioteca, 1 condutor/a de 
camión, 14 operarios/as de 
servizos múltiples e 1 operario/a 
palista en xornada de 35 h./sem. 
durante 6 meses 

211.009,70 € 4.114,08 € 206.895,62 € 
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10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  

 
11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 

cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

 

CONCELLO DE BAIONA 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 206.895,62 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Baiona 
 

(P3600300B) 
17 

1 conserxe espazos museísticos e biblioteca, 1 condutor/a de 
camión, 14 operarios/as de servizos múltiples e 1 operario/a 
palista en xornada de 35 h./sem. durante 6 meses 

206.895,62 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
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Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: TZNW49CQZCOJ512I) e do informe de Intervención (CSV: 
LDGW9DVS1VUD30HE), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 
1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Baiona (CIF P3600300B) segundo a táboa 

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

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Baiona 
 

(P3600300B) 
17 

1 conserxe espazos museísticos e biblioteca, 1 condutor/a de 
camión, 14 operarios/as de servizos múltiples e 1 operario/a 
palista en xornada de 35 h./sem. durante 6 meses 

206.895,62 € 

 
Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
 

a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 
prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 
 

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
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situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  

 
d) Igualmente, sempre e cando a normativa laboral de aplicación o permita, de 

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

e) O pagamento anticipado da subvención concedida poderase facer efectivo da seguinte 
forma: 
- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 

acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 
 

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

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

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

 
- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida polas 

persoas traballadoras contratadas. 
 

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

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

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

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

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

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

 
h) En todo caso, as contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 

preceptuado na normativa laboral aplicable. 
 
2. Darlle traslado do presente acordo ó Concello, ó Servizo de Intervención Provincial e ó 

Servizo de Cooperación. 
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8.31252.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CALDAS 

DE REIS AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN 
CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO 
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004557)  

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Caldas de Reis, con CIF núm. 
P3600500G, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021.¡¡ 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
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ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE CALDAS DE REIS 

Data de presentación:  28/01/2022 (rexistro WEB2022003144) 

Data de emenda da solicitude: 03/02/2022 (rexistro WEB2022004169) 
04/02/2022 (rexistro WEB2022004306) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

15 

5 peóns obra pública, 5 peóns 
limpeza, 2 oficiais 1ª albaneis, 2 
condutores/as maquinistas e 1 
auxiliar administrativo/a en 
xornada de 30 h./sem. durante 6 
meses 

166.907,77 € 3.964,51 € 162.943,26 € 
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10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 
 

CONCELLO DE CALDAS DE REIS 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 165.047,04 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

concesión e a compensación de débedas de entidades locais. 
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- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha 
vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 
 

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Caldas de 
Reis 

(P3600500G) 
15 

5 peóns obra pública, 5 peóns limpeza, 2 oficiais 1ª albaneis, 
2 condutores/as maquinistas e 1 auxiliar administrativo/a 
en xornada de 30 h./sem. durante 6 meses 

162.943,26 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
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Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: 9UIJ6M5GINWSS0J2) e do informe de Intervención (CSV: 
3FM97QSFPJH0LQU9), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Caldas de Reis (CIF P3600500G) segundo a 

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

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Caldas de 
Reis 

 
(P3600500G) 

15 

5 peóns obra pública, 5 peóns limpeza, 2 oficiais 1ª 
albaneis, 2 condutores/as maquinistas e 1 auxiliar 
administrativo/a en xornada de 30 h./sem. durante 6 
meses 

162.943,26 € 

 
Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
 

a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 
prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 
 

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
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aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  

 
d) Igualmente, sempre e cando a normativa laboral de aplicación o permita, de 

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

e) O pagamento anticipado da subvención concedida poderase facer efectivo da seguinte 
forma: 
- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 

acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 
 

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

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

finalización da actividade realizada, cómpre presentar na Sede electrónica da institución 
provincial os seguintes documentos: 
 
- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida polas 

persoas traballadoras contratadas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

de Cooperación. 
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9.31253.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CANGAS 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022003506) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Cangas, con CIF núm. 
P3600800A, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
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ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE CANGAS 

Data de presentación:  21/01/2022 (rexistro WEB2022002310) 

Data de emenda da solicitude: 01/02/2022 (rexistro WEB2022003610) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

26 

1 auxiliar administrativo, 2 
condutores/as, 2 peóns de 
emerxencias, 1 operario/a 
servizos múltiples, 2 oficiais 
albaneis, 2 peóns xardineiros, 9 
peóns agrícolas e 7 peóns 
varredores a xornada completa 
durante 6 meses 

327.290,64 € 78.309,71 € 248.980,93 € 
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10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 
Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE CANGAS 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 248.980,93 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  28  Xunta de Goberno 11/02/2022 

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

concesión e a compensación de débedas de entidades locais. 
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- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha 
vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 
 

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Cangas 
 

(P3600800A) 
26 

1 auxiliar administrativo, 2 condutores/as, 2 peóns de 
emerxencias, 1 operario/a servizos múltiples, 2 oficiais 
albaneis, 2 peóns xardineiros, 9 peóns agrícolas e 7 peóns 
varredores a xornada completa durante 6 meses 

248.980,93 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
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Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: 9PVO8Q9NFUO4JCAC) e do informe de Intervención (CSV: 
QHJ2TBNQ8XEAG3QY), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Cangas (CIF P3600800A) segundo a táboa 

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Cangas 
 

(P3600800A) 
26 

1 auxiliar administrativo, 2 condutores/as, 2 peóns de 
emerxencias, 1 operario/a servizos múltiples, 2 oficiais 
albaneis, 2 peóns xardineiros, 9 peóns agrícolas e 7 
peóns varredores a xornada completa durante 6 meses 

248.980,93 € 

 
Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 

a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 
prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 

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

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

e) O pagamento anticipado da subvención concedida poderase facer efectivo da seguinte 
forma: 
- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 

acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 

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

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

finalización da actividade realizada, cómpre presentar na Sede electrónica da institución 
provincial os seguintes documentos: 
- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida polas 

persoas traballadoras contratadas. 
- Certificación do informe relativo ao fin do servizo e do cumprimento dos requisitos 

e criterios sinalados nestas bases. 
- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os gastos 

se realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a disposición da 
Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. Nesta certificación 
deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de salario e cotización 
empresarial á Seguridade Social e as cantidades deducidas na liquidación de cotas a 
ese mesmo organismo (modelo TC1) en concepto de incapacidade temporal das 
persoas traballadoras contratadas con cargo a esta subvención, cuxa contía deberá 
excluírse do cálculo do gasto total elixible realizado polo concello e que, no seu caso, 
dará lugar á obriga de reintegro á institución provincial. 
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- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra do 
obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web do 
concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da Deputación. En 
todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se trata de contratos 
financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste plan, tanto nos 
anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas as comunicacións 
e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan estas internas ou 
externas. No caso de que as persoas usen equipos de protección individual ou roupa 
de traballo uniformada deberase incluír o logotipo da Deputación, xa sexa mediante 
un bordado, impresión dixital ou serigrafía, que irá colocado na parte superior da 
uniformidade e sempre ben visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do 
lombo cubrirá a anchura da parte superior. No anexo II das bases reguladoras 
recóllense as instrucións que con respecto á publicidade deben cumprir os 
investimentos e actuacións incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será 
causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases. 

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
10.31254.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CRECENTE 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022003404) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Crecente, con CIF núm. 
P3601400I, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
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Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
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8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 

conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

 

CONCELLO DE CRECENTE 

Data de presentación:  21/01/2022 (rexistro WEB2022002243) 

Data de emenda da solicitude: 27/01/2022 (rexistro WEB2022003009) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

10 

2 condutores/as para camión 
xeral e maquinaria pesada en 
xornada de 37,5 h./sem. durante 
6 meses; 1 oficial 2ª operario/a 
albanel, 6 peóns obras públicas e 
1 limpador/a en xornada de 25 
h./sem. durante 6 meses 

68.122,74 € 0,00 € 68.122,74 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE CRECENTE 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 89.445,43 € 
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12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

corresponde realizar á Intervención. 
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- Artigo 16 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do 
control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da 
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade 
local 

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 39  

CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS e a 
concesión da subvención solicitada segundo os importes e o obxecto que figuran en dito anexo, 
con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03. 
 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Crecente 
 

(P3601400I) 
10 

2 condutores/as para camión xeral e maquinaria pesada en 
xornada de 37,5 h./sem. durante 6 meses; 1 oficial 2ª 
operario/a albanel, 6 peóns obras públicas e 1 limpador/a 
en xornada de 25 h./sem. durante 6 meses 

68.122,74 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: 3PRI76BMNY5CZ2C3) e do informe de Intervención (CSV: 
EN8TPK82CSVJ4P9H), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Crecente (CIF P3601400I) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Crecente 
 

(P3601400I) 
10 

2 condutores/as para camión xeral e maquinaria 
pesada en xornada de 37,5 h./sem. durante 6 meses; 
1 oficial 2ª operario/a albanel, 6 peóns obras 
públicas e 1 limpador/a en xornada de 25 h./sem. 
durante 6 meses 

68.122,74 € 
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Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 

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

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  

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

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

- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 
acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 
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- O 50% restante ó finalizar a metade do prazo de duración do contrato, previa 
achega de documento acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada 
pública competente sobre a continuidade da actividade, no que se fagan constar 
o número de contratos, a súa categoría profesional, a identificación das persoas 
traballadoras e as datas de inicio e fin do contrato. 

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

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

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

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

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

- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra 
do obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web 
do concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da 
Deputación. En todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se 
trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste 
plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas 
as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan 
estas internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de 
protección individual ou roupa de traballo uniformada deberase incluír o 
logotipo da Deputación, xa sexa mediante un bordado, impresión dixital ou 
serigrafía, que irá colocado na parte superior da uniformidade e sempre ben 
visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo cubrirá a anchura da 
parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as instrucións que 
con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións 
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das 
subvencións concedidas con cargo a estas bases. 
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- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
11.31255.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE FORCAREI 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004584) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Forcarei, con CIF núm. 
P3601800J, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 

 
2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 

concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 43  

derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 

seguintes características: 

CONCELLO DE FORCAREI 

Data de presentación:  28/01/2022 (rexistro WEB2022003173) 

Data de emenda da solicitude: 03/02/2022 (rexistro WEB2022004176) 

Nº 
traballadores 

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

duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

10 

1 condutor/a camión de lixo, 2 
condutores/as de tractor e operarios/as 
de servizos varios, 1 peón para recollida 
de lixo, 1 peón forestal, 1 oficial de 1ª 
albanel, 1 peón de obras públicas e 1 
técnico/a superior en administración e 
finanzas a xornada completa durante 
6 meses; 1 peón de obras públicas a 
xornada completa durante 5 meses; e 1 
peón de obras públicas a xornada 
completa durante 4 meses 

125.629,26 € 0,00 € 125.629,26 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

 

CONCELLO DE FORCAREI 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 125.698,11 € 
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12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 
do beneficiario en base ao custo das contratacións e tendo en conta o número de traballadores, 
a duración das contratacións e o tipo de xornada a realizar (completa ou parcial). A axuda 
comprende o custo salarial e a cotización á seguridade social, da contratación das persoas 
desempregadas que reúnan os requisitos esixidos (calquera que sexa a categoría profesional), 
respectando o salario mínimo interprofesional por traballador (importe proporcional ás horas 
traballadas) que se atope en vigor en cada momento ou as retribucións que resulten aplicables 
en atención á categoría profesional da persoa traballadora, complementando o concello, no seu 
caso, a cantidade que sexa necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría 
profesional. 

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da 
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade 
local. 
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- Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a fiscalización da 

xestión económica, que sinala a competencia da Intervención para realizar esta función. 
- Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, 

a petición de cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas 
normas que regulan a subvención. 

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Forcarei 
 

(P3601800J) 
10 

1 condutor/a camión de lixo, 2 condutores/as de tractor e 
operarios/as de servizos varios, 1 peón para recollida de lixo, 1 
peón forestal, 1 oficial de 1ª albanel, 1 peón de obras públicas e 
1 técnico/a superior en administración e finanzas a xornada 
completa durante 6 meses; 1 peón de obras públicas a xornada 
completa durante 5 meses; e 1 peón de obras públicas a xornada 
completa durante 4 meses 

125.629,26€ 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: 38SHW3DO7SSEBQDI) e do informe de Intervención (CSV: 
5PH9FUWVFZJ0VEXQ), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Forcarei (CIF P3601800J) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 
ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Forcarei 
 

(P3601800J) 
10 

1 condutor/a camión de lixo, 2 condutores/as de tractor e 
operarios/as de servizos varios, 1 peón para recollida de 
lixo, 1 peón forestal, 1 oficial de 1ª albanel, 1 peón de obras 
públicas e 1 técnico/a superior en administración e finanzas 
a xornada completa durante 6 meses; 1 peón de obras 
públicas a xornada completa durante 5 meses; e 1 peón de 
obras públicas a xornada completa durante 4 meses 

125.629,26€ 

  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 49  

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

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

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

forma: 
- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 

acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
12.31256.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE FORCAREI NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – INVESTIMENTOS, 
CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 
“REFORMA CASA DA XUVENTUDE DE FORCAREI PARA USOS 
MÚLTIPLES” (Expte.2022004586) 

 
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 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
 
O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local xacando no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte a lexislación 
orzamentaria. 
 
De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudios de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal.  
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto a cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación á todos os plans.  
 
En data 31/01/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación (WEB2022003348), ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de 
Forcarei na que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por 
importe de 73.057,27 euros, con destino ao financiamento da achega municipal ao programa 
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REACPON para a execución da actuación denominada “Reforma Casa da Xuventude de Forcarei para 
usos múltiples”, subscrito coa Deputación de Pontevedra, cun orzamento por importe de 487.048,45 
euros, quedando configurada a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  
 

ANUALIDADE ORZAMENTO SUBVENCIÓN 
ACHEGAS 
DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 

FONDOS 
PROPIOS 

2022 487.048,45 73.057,27 413.991,18 0,00 

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

TOTAL 487.048,45 73.057,27 413.991,18 0,00 

 

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

 
Fundamentación xurídica: 
Normativa examinada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desenrola o capítulo primeiro do título 
sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de 
orzamentos. 
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- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROFRJEL). 

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

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

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

 
Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

- Tanto no momento de ser aprobadas as  Bases Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 
como no de concesión individual de cadansúa das peticións de subvención ao abeiro do 
mesmo, continúa pendente a tramitación da lexislación autonómica sobre a xestión integral 
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 PLAN CONCELLOS 2022-2023. E de 
non ser isto factible por terse concedido todas as axudas e iniciados os procedementos de 
licitación correlativos, a retención farase a cargo do importe das baixas, importe que xa non 
se poderá re-utilizar nin nos proxectos primitivos, nin en novos investimentos ou con cargo 
a futuros plans de cooperación. 

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

 
De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente 
exercicio, e vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 01/02/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 01/02/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 02/02/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 

- Conceder ao Concello de Forcarei CIF P3601800J a cantidade de 73.057,27 €, con destino ao 
financiamento da achega municipal ao investimento “Reforma Casa da Xuventude de Forcarei para 
usos múltiples”, do Programa REACPON, (Expte. 2022004586) cun orzamento polo importe de 
487.048,45 € distribuída segundo a seguinte táboa:  

 

Anualidade Orzamento Subvención 
Achegas doutras 
administracións 

Fondos 
propios 

2022 487.048,45 73.057,27 413.991,18 0,00 

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

TOTAL 487.048,45 73.057,27 413.991,18 0,00 

 

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

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2022/942.9425.762.45 do vixente orzamento 
provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. Unha vez concedida a 
subvención, xerarase crédito na aplicación orzamentaria correspondente do Programa 
REACPON e realizaranse as oportunas operacións en formalización. 
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- Convén lembrar que a execución e xustificación deste investimento rexerase polas normas do 
plan que se co-financia, “Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia) aprobado por 
acordo plenario núm. 7.7624 de 28/05/2021 (BOPPO nº 102 do 01/06/2021) sen que en 
ningún caso poida exceder dos prazos que se recollen na Base Reguladora 21ª.2 do Plan 
Concellos 2022-23. O incumprimento desta obriga dará lugar a revogación da subvención. 
 

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

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

 
13.31257.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE 

GONDOMAR AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN 
CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO 
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004540) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Gondomar, con CIF núm. 
P3602100D, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
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proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021.¡¡ 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE GONDOMAR 

Data de presentación:  28/01/2022 (rexistro WEB2022003114) 

Data de emenda da solicitude: 02/02/2022 (rexistro WEB2022003766) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

10 

6 peóns obras públicas, 1 auxiliar 
administrativo/a, 2 condutores/as 
e 1 técnico/a en turismo a xornada 
completa durante 6 meses 

117.225,07 € 0,00 € 117.225,07 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE GONDOMAR 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 221.687,72 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Gondomar 
 

(P3602100D) 
10 

6 peóns obras públicas, 1 auxiliar administrativo/a, 2 
condutores/as e 1 técnico/a en turismo a xornada 
completa durante 6 meses 

117.225,07 € 
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: QKRP4MNBTPW98NO7) e do informe de Intervención (CSV: 
OUGU0CC5NNZCP7B5), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Gondomar (CIF P3602100D) segundo a 
táboa anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de 
bens e servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Gondomar 
 

(P3602100D) 
10 

6 peóns obras públicas, 1 auxiliar administrativo/a, 
2 condutores/as e 1 técnico/a en turismo a xornada 
completa durante 6 meses 

117.225,07 € 

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

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

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

Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 
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g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
14.31258.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE O GROVE NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023- LIÑA 1 – 
INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “HUMANIZACIÓN DA RÚA ALEXANDRE 
BÓVEDA” (Expte. 2022001593) 

 
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 € 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 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª. 
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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 12/01/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación (WEB2022000987), ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de O 
Grove na que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por 
importe de 276.523,12 euros, con destino ao financiamento da achega municipal ao programa 
REACPON para a execución da actuación denominada “Humanización da Rúa Alexandre Bóveda”, 
subscrito coa Deputación de Pontevedra, cun orzamento por importe de 999.388,07 euros, 
quedando configurada a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa: 
 

Anualidade Orzamento Subvención 
Achegas doutras 
administracións 

Fondos 
propios 

2022 999.388,07 276.523,12 722.864,95 0,00 

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

TOTAL 999.388,07 276.523,12 722.864,95 0,00 

 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida, precisando que a 
execución e a xustificación deste investimento suxeitarase as normas do plan que se co-financia coa 
achega a cargo do Plan Concellos 2022-2023, sendo aquel plan o “Plan de Infraestruturas e dotacións 
singulares para a recuperación Post-Covid-19, Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia)”. 
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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 500/1990, de 20 de abril por el que se desenrola o capítulo primeiro do título 
sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de 
orzamentos. 

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

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

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

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

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

 
De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente 
exercicio, e vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 27/01/2022, 
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e da xefa do servizo de Cooperación, de data 27/01/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 02/02/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 

- Conceder ao Concello de O Grove CIF P3602200B a cantidade de 276.523,12 €, con destino 
ao financiamento da achega municipal ao investimento “Humanización da Rúa Alexandre 
Bóveda”, do Programa REACPON, (expediente: 2022001593) cun orzamento polo importe 
de 999.388,07 € distribuída segundo a seguinte táboa:  

 

Anualidade Orzamento Subvención 
Achegas doutras 
administracións 

Fondos 
propios 

2022 999.388,07 276.523,12 722.864,95 0,00 

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

TOTAL 999.388,07 276.523,12 722.864,95 0,00 

 

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

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

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

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

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de O Grove, á Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 
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15.31259.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DA ILLA DE 

AROUSA AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN 
CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO 
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022002944) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello da Illa de Arousa, con CIF núm. 
P8600004I, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 73  

ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DA ILLA DE AROUSA 

Data de presentación:  18/01/2022 (rexistro WEB2022001783) 

Data de emenda da solicitude: 28/01/2022 (rexistro WEB2022003139) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

10 

8 operarios/as de servizos 
múltiples, 1 informador/a 
turístico/a e 1 auxiliar 
administrativo/a a xornada 
completa durante 6 meses 

96.525,96 € 0,00 € 96.525,96 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
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11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 

cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DA ILLA DE AROUSA 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 97.034,56 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 77  

Por todo o exposto e a vista dos antecedentes, fundamentos de dereitos aplicables e a súa 
motivación razoada, e a concorrencia dos requisitos necesarios, a xefa do Servizo de Cooperación 
informa favorablemente o expediente de subvención relacionado no anexo no marco do PLAN 
DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 - LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS e a 
concesión da subvención solicitada segundo os importes e o obxecto que figuran en dito anexo, 
con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03. 
 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

A Illa de 
Arousa 

(P8600004I) 
10 

8 operarios/as de servizos múltiples, 1 informador/a 
turístico/a e 1 auxiliar administrativo/a a xornada 
completa durante 6 meses 

96.525,96 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: EXVI33HRELW5HZGV) e do informe de Intervención (CSV: 
NVB8Y7FBO4ILPKDV), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello da Illa de Arousa (CIF P8600004I) segundo a 
táboa anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de 
bens e servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

A Illa de 
Arousa 

(P8600004I) 
10 

8 operarios/as de servizos múltiples, 1 informador/a 
turístico/a e 1 auxiliar administrativo/a a xornada 
completa durante 6 meses 

96.525,96 € 
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Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
 
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 

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

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

forma: 
- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 

acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 

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

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

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

 
- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida 

polas persoas traballadoras contratadas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
16.31260.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE MARÍN AO 

ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-
2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004506) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Marín, con CIF núm. 
P3602600C, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 
2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos da 
provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
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2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 

concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE MARÍN 

Data de presentación:  27/01/2022 (rexistro WEB2022004506) 

Data de emenda da solicitude: 02/02/2022 (rexistro WEB2022003930) 

Nº 
traballadores 

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

duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

13 
10 peóns de obras públicas e 3 conserxes 
a xornada completa durante 6 meses 

122.830,20 € 2.927,34 € 119.902,86 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE MARÍN 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 228.304,40 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

- De conformidade co establecido na disposición adicional oitava da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), as axudas que se arbitren a favor dos concellos a 
través do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 rexeranse polas súas Bases 
reguladoras aprobadas en sesión plenaria do 26/11/2021, punto núm. 1.7538, e publicadas 
no BOPPO núm. 230 do 27/11/2021. 
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- Con todo, para o non previsto nelas, resultan de aplicación supletoria a Lei 38/2003, de 17 
de novembro, xeral de subvencións (LXS), o seu regulamento de desenvolvemento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS), a Ordenanza xeral de 
subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra (OXSDEPO) e as restantes normas 
de dereito administrativo, e aplicaranse, no seu defecto, as normas de dereito privado.  

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

- Artigo 62 do RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios 
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- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 
- Base de execución 16ª.2ª do orzamento que sinala que o órgano competente para a 

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Marín 
(P3602600C) 

13 
10 peóns de obras públicas e 3 conserxes a xornada 
completa durante 6 meses 

119.902,86 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
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Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: MMFGSLO2PN3QK5W0) e do informe de Intervención (CSV: 
GX46EST8U88CFA3H), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Marín (CIF P3602600C) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Marín 
(P3602600C) 

13 
10 peóns de obras públicas e 3 conserxes a xornada 
completa durante 6 meses 

119.902,86 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os 
gastos se realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a 
disposición da Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. 
Nesta certificación deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de 
salario e cotización empresarial á Seguridade Social e as cantidades deducidas na 
liquidación de cotas a ese mesmo organismo (modelo TC1) en concepto de 
incapacidade temporal das persoas traballadoras contratadas con cargo a esta 
subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto total elixible 
realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro á 
institución provincial. 
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- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra 
do obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web 
do concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da 
Deputación. En todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se 
trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste 
plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas 
as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan 
estas internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de 
protección individual ou roupa de traballo uniformada deberase incluír o 
logotipo da Deputación, xa sexa mediante un bordado, impresión dixital ou 
serigrafía, que irá colocado na parte superior da uniformidade e sempre ben 
visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo cubrirá a anchura da 
parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as instrucións que 
con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións 
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das 
subvencións concedidas con cargo a estas bases. 

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

g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
17.31261.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE MOAÑA AO 

ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-
2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE  BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004764)  

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Moaña, con CIF núm. 
P3602900G, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe. 
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Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021.¡¡ 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
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7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE MOAÑA 

Data de presentación:  01/02/2022 (rexistro WEB2022003621) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

24 

1 oficial albanel enterrador/a, 4 
peóns obra pública, 2 peóns 
especialistas medioambiente forestal, 
4 peóns medioambiente-forestal, 2 
peóns especialistas xardineiros/as, 3 
axudantes xardineiros/as, 2 
limpadores/as en xornada de 32,5 
h./sem. durante 6 meses; 6 
limpadores/as en xornada de 32,5 
h./sem. durante 4 meses 

255.157,37 € 31.442,86 € 223.714,51 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE MOAÑA 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 223.714,51 € 
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12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 
do beneficiario en base ao custo das contratacións e tendo en conta o número de traballadores, 
a duración das contratacións e o tipo de xornada a realizar (completa ou parcial). A axuda 
comprende o custo salarial e a cotización á seguridade social, da contratación das persoas 
desempregadas que reúnan os requisitos esixidos (calquera que sexa a categoría profesional), 
respectando o salario mínimo interprofesional por traballador (importe proporcional ás horas 
traballadas) que se atope en vigor en cada momento ou as retribucións que resulten aplicables 
en atención á categoría profesional da persoa traballadora, complementando o concello, no seu 
caso, a cantidade que sexa necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría 
profesional. 

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da 
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade 
local. 
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- Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a fiscalización da 

xestión económica, que sinala a competencia da Intervención para realizar esta función. 
- Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, 

a petición de cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas 
normas que regulan a subvención. 

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Moaña 
 

(P3602900G) 
24 

1 oficial albanel enterrador/a, 4 peóns obra pública, 2 peóns 
especialistas medio ambiente forestal, 4 peóns medio ambiente-
forestal, 2 peóns especialistas xardineiros/as, 3 axudantes 
xardineiros/as, 2 limpadores/as en xornada de 32,5 h./sem. 
durante 6 meses; 6 limpadores/as en xornada de 32,5 
h./sem. durante 4 meses 

223.714,51 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: ZY0QDG1YI125OG0K) e do informe de Intervención (CSV: 
VPUW9KRXFLVJU31C), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Moaña (CIF P3602900G) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Moaña 
(P3602900G) 

24 

1 oficial albanel enterrador/a, 4 peóns obra pública, 2 
peóns especialistas medio ambiente forestal, 4 peóns medio 
ambiente-forestal, 2 peóns especialistas xardineiros/as, 3 
axudantes xardineiros/as, 2 limpadores/as en xornada 
de 32,5 h./sem. durante 6 meses; 6 limpadores/as en 
xornada de 32,5 h./sem. durante 4 meses 

223.714,51 € 
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Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
 
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 

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

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

forma: 
- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 

acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
18.31262.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE MONDARIZ 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE  BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022005292) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Mondariz, con CIF núm. 
P3603000E, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
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2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE MONDARIZ 

Data de presentación:  28/01/2022 (rexistro WEB2022003173) 

Data de emenda da solicitude: 03/02/2022 (rexistro WEB2022004176) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

12 

2 operarios/as recollida do lixo, 1 
fontaneiro/a, 2 albaneis, 6 
especialistas desbroces e 1 palista a 
xornada completa durante 6 meses 

111.283,42 € 0,00 € 111.283,42 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE MONDARIZ 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 116.604,50 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Mondariz 
 

(P3603000E) 
12 

2 operarios/as recollida do lixo, 1 fontaneiro/a, 2 
albaneis, 6 especialistas desbroces e 1 palista a xornada 
completa durante 6 meses 

111.283,42 € 
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: 89L331DS94LD7B09) e do informe de Intervención (CSV: 
NDXC6ZZ6MTX5JA6L), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Mondariz (CIF P3603000E) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Mondariz 
(P3603000E) 

12 
2 operarios/as recollida do lixo, 1 fontaneiro/a, 2 
albaneis, 6 especialistas desbroces e 1 palista a 
xornada completa durante 6 meses 

111.283,42 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 

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

2. Darlle traslado do presente acordo ó Concello, ó Servizo de Intervención Provincial e ó 
Servizo de Cooperación. 
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19.31263.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DAS NEVES 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE  BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022000903) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello das Neves, con CIF núm. 
P3603400G, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
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1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DAS NEVES 

Data de presentación:  14/12/2021 (rexistro WEB2021048382) 

Data de emenda da solicitude: 02/02/2022 (rexistro WEB2022003799) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

13 

2 fontaneiros/as, 4 peóns forestais, 
3 peóns de obras públicas, 1 
condutor/a - operador/a de 
maquinaria, 2 peóns de recollida de 
lixo e 1 conserxe a xornada 
completa durante 6 meses 

120.250,02 € 0,00 € 120.250,02 € 
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10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DAS NEVES 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 122.316,35 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

I.- Instrución do expediente: 
- A Base Novena do Plan Concellos 2022-2023 dispón que o procedemento de concesión 

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

concesión e a compensación de débedas de entidades locais. 
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- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha 
vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 
 

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

As Neves 
 

(P3603400G) 
13 

2 fontaneiros/as, 4 peóns forestais, 3 peóns de obras 
públicas, 1 condutor/a - operador/a de maquinaria, 2 
peóns de recollida de lixo e 1 conserxe a xornada completa 
durante 6 meses 

120.250,02 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
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Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: 5XRBEEYI6J8HPXV8) e do informe de Intervención (CSV: 
RGBNX2XCBU5NIK82), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello das Neves (CIF P3603400G) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

As Neves 
 

(P3603400G) 
13 

2 fontaneiros/as, 4 peóns forestais, 3 peóns de obras 
públicas, 1 condutor/a - operador/a de 
maquinaria, 2 peóns de recollida de lixo e 1 
conserxe a xornada completa durante 6 meses 

120.250,02 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os 
gastos se realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a 
disposición da Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. 
Nesta certificación deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de 
salario e cotización empresarial á Seguridade Social e as cantidades deducidas na 
liquidación de cotas a ese mesmo organismo (modelo TC1) en concepto de 
incapacidade temporal das persoas traballadoras contratadas con cargo a esta 
subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto total elixible 
realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro á 
institución provincial. 
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- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra 
do obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web 
do concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da 
Deputación. En todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se 
trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste 
plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas 
as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan 
estas internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de 
protección individual ou roupa de traballo uniformada deberase incluír o 
logotipo da Deputación, xa sexa mediante un bordado, impresión dixital ou 
serigrafía, que irá colocado na parte superior da uniformidade e sempre ben 
visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo cubrirá a anchura da 
parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as instrucións que 
con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións 
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das 
subvencións concedidas con cargo a estas bases. 
 

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
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20.31264.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE NIGRÁN 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE  BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004756) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Nigrán, con CIF núm. 
P3603500D, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
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ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

 

CONCELLO DE NIGRÁN 

Data de presentación:  01/02/2022 (rexistro WEB2022004756) 

Data de emenda da solicitude: 03/02/2022 (rexistro WEB2022004055) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

24 
20 peóns forestais e 4 conserxes a 
xornada completa durante 6 meses 

228.789,60 € 3.583,43 € 225.206,17 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

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

CONCELLO DE NIGRÁN 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 225.206,17 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Nigrán 
(P3603500D) 

24 
20 peóns forestais e 4 conserxes a xornada 
completa durante 6 meses 

225.206,17 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: Z9BVJ2JW1WA2F2NT) e do informe de Intervención (CSV: 
QHEQDB4UMW3THAW1), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Nigrán (CIF P3603500D) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Nigrán 
(P3603500D) 

24 
20 peóns forestais e 4 conserxes a xornada completa 
durante 6 meses 

225.206,17 € 

 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 121  

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

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

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  122  Xunta de Goberno 11/02/2022 

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

forma: 
- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 

acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
21.31265.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE PONTEAREAS 

NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023- LIÑA 1-
INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “(ACHEGA MUNICIPAL AO REACPON) CAMIÑO 
ESCOLAR SEGURO AO CEIP RAMIRO SABELL” (Expte. 2022001947) 

 
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 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
 
O Plan Concellos aínda que sexa un instrumento de planificación provincial, segue a respectar e 
garantir a autonomía local xacando no exercicio 2022, lle corresponde a cada concello distribuír 
libremente as contías individuais respectivas segundo as súas necesidades, con cargo ás distintas 
liñas de subvención e con respecto aos límites establecidos nestas bases. No exercicio 2023, a contía 
asignada a cada concello destinarase integramente ao financiamento de investimentos, xa que esta 
cantidade non se pode aplicar ao financiamento das liñas 2 e 3. Sen prexuízo de realizar 
investimentos de carácter plurianual a través dos dous exercicios 2022 e 2023 consonte a lexislación 
orzamentaria. 
 
De acordo coa Base Reguladora 8ª do POS 2022-23, a Liña 1 é de Investimentos, os cales inclúen 
todas as obras, subministracións, adquisición de bens inmobles e propiedade inmaterial (plans 
urbanísticos, estudios de planificación estratéxica, plans de mobilidade sostible ...) para actividades 
e servizos que sexan de competencia municipal.  
 
No marco da citada competencia municipal, a Deputación de Pontevedra tamén é consecuente cos 
novos postulados dos tempos actuais que lle tocan vivir tanto a cidadanía como ás administracións 
locais. Emporiso este Plan Concellos non só fai de interacción co Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030, senón que tamén contribúe e favorece a observancia do 
principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente recollido no artigo 17 do 
Regulamento UE 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020, relativo 
ás inversións sostibles, e que é de aplicación á todos os plans.  
 
En data 13/01/2022 (corrixida en datas 20/01/2022 e 25/01/2022), dentro do prazo fixado na 
convocatoria, consta a entrada no rexistro da Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, 
petición do concello de Ponteareas na que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no 
reparto unha subvención por importe de 240.881,84 euros, con destino ao financiamento da achega 
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municipal ao programa REACPON co obxecto da execución do investimento denominada “Camiño 
escolar seguro ao CEIP Ramiro Sabell de Ponteareas”, en base ao convenio a subscribir coa Deputación 
de Pontevedra, cun orzamento por importe de 963.527,36 euros, quedando configurada a súa 
petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios € 

2022 963.527,36 240.881,84 722.645,52   0,00 

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

TOTAL 963.527,36 240.881,84 722.645,52   0,00 

 
Consta no expediente documento relativo á titularidade dos viarios sobre os que se vai actuar. En 
concreto, no  certificado indican que as rúas circundantes ao Parque Ferro Ucha e a rúa de acceso 
ao CEIP Mestre Ramiro Sabell son de titularidade municipal. Non obstante, parte das obras se 
executan sobre un tramo de 900 metros da E.P 4001 Ponteareas-Guillade, que resulta ser un tramo 
coincidente co proxecto “Camiño escolar seguro ao CEIP Ramiro Sabell de Ponteareas. En relación 
a este tramo, que recibe a denominación de Rúa Trovador Juan García de Guillade,  a Deputación 
Provincial informou favorablemente, en data 29/07/2021, a súa transferencia ao Concello a fin de 
entre a formar parte da rede viaria municipal, estando pendente, na data actual, a aprobación por 
parte da Xunta de Galicia, todo elo en virtude do disposto no artigo 9 da Lei 8/2013, de 08 de xuño 
de estradas de Galicia e 18 do Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento 
da Lei de estradas de Galicia. 
 
O concello achega informe do técnico municipal sobre viabilidade urbanística e normativa sectorial, 
no que se indica que é preciso a autorización da dirección de patrimonio da Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade, aportando dita autorización. Non é precisa a autorización da Deputación 
en virtude do expediente de cambio de titularidade. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida; precisando que a 
execución e a xustificación deste investimento suxeitarase as normas do plan que se co-financia coa 
achega a cargo do POS 2022-2023, sendo aquel plan o “Plan de Infraestruturas e dotacións 
singulares para a recuperación Post-Covid-19, Programa REACPON (Reacciona Pontevedra 
Provincia)”. 
 
Fundamentación xurídica: 
1.- Normativa examinada: 

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

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 
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- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL). 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

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

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

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

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

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

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

 
Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 24/01/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 28/01/2022, que conclúe favorablemente a 
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tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 31/01/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
- Conceder ao Concello de Ponteareas,  CIF P3604600J,  a cantidade de 240.881,84 €, con destino ao 

financiamento da achega municipal ao investimento “CAMIÑO ESCOLAR SEGURO AO 
CEIP RAMIRO SABELL”, do Programa REACPON (Expediente:2022001947) cun orzamento 
polo importe de 963.527,36 euros, distribuída segundo a seguinte táboa: 

Anualidade Orzamento € Subvención 
€ 

Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios € 

2022 963.527,36 240.881,84 722.645,52   0,00 

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

TOTAL 963.527,36 240.881,84 722.645,52   0,00 

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

como as licenzas e permisos preceptivos para a execución do investimento ao abeiro do 
establecido nas bases reguladoras do presente plan. Así mesmo, parte das actuacións que se 
contemplan no proxecto técnico afectan á estrada provincial EP-4001 cuxo cambio de 
titularidade, aprobado por acordo plenario da Corporación Provincial,  está pendente de 
autorización por parte da Xunta de Galicia, todo elo en virtude do recollido na Lei 8/2013, de 
28 de xuño, de Estradas de Galicia, polo que a presente concesión queda condicionada á 
efectividade do cambio de titularidade. 
 

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

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

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

- Darlle traslado da presente resolución ao Concello de Ponteareas, á Intervención, ao Servizo de 
Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 
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22.31266.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DO PORRIÑO 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022005012) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello do Porriño, con CIF núm. 
P3603900F, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021.¡¡ 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
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3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DO PORRIÑO 

Data de presentación:  02/02/2021 (rexistro WEB2022003864) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

43 

2 oficiais 1ª de carpintería, 1 oficial 1ª 
soldador/a, 3 oficiais 1ª de albanelería, 2 
oficiais 1ª electricistas, 1 oficial 1ª 
fontanería, 1 oficial 1ª tractorista, 7 peóns 
obras públicas, 12 peóns forestais, 1 
auxiliar enfermeiro/a, 1 auxiliar 
administrativo/a, 2 auxiliares de 
biblioteca, 1 diplomado/a en turismo, 1 
técnico/a informático/a, 2 orientadores/as 
laborais e 6 conserxes a xornada completa 
durante 6 meses 

450.489,43 € 224.061,14€ 226.428,29 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
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11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 

cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DO PORRIÑO 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 226.428,29 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 133  

 
 
II.- Petición e evacuación de informes: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 
 

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

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

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

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

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

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

vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 
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- Bases Oitava e Décimo Segunda dentro da liña 3 do Plan Concellos 2022-2023 que sinalan a 
necesaria documentación para a válida concesión da subvención, os requisitos dos servizos 
para os que se van contratar aos traballadores, así como os gastos subvencionables, que 
comprenderán o custo salarial e a cotización á Seguridade Social de persoas desempregadas 
(calquera que sexa a categoría profesional) que reúnan os requisitos establecidos nas bases, 
respectando en todo caso o Salario Mínimo Interprofesional por traballador que se atope en 
vigor en cada momento (importe proporcional ás horas traballadas) ou as retribucións que 
resulten aplicables en atención á categoría profesional da persoa traballadora, para o cal os 
concellos deberán, no seu caso, complementar a cantidade que sexa necesaria ata acadar os 
salarios que correspondan por categoría profesional. 
 

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

O Porriño 
 

(P3603900F) 
43 

2 oficiais 1ª de carpintería, 1 oficial 1ª soldador/a, 3 oficiais 1ª 
de albanelería, 2 oficiais 1ª electricistas, 1 oficial 1ª fontanería, 1 
oficial 1ª tractorista, 7 peóns obras públicas, 12 peóns forestais, 1 
auxiliar enfermeiro/a, 1 auxiliar administrativo/a, 2 auxiliares 
de biblioteca, 1 diplomado/a en turismo, 1 técnico/a 
informático/a, 2 orientadores/as laborais e 6 conserxes a xornada 
completa durante 6 meses 

226.428,29 € 

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

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  136  Xunta de Goberno 11/02/2022 

Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: UCUD0EISX8AVCVE3) e do informe de Intervención (CSV: 
HPOS8IPE2YNI4P1F), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello do Porriño (CIF P3603900F) segundo a 
táboa anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de 
bens e servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 
ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Importe 

concedido 

O Porriño 
 

(P3603900F) 
43 

2 oficiais 1ª de carpintería, 1 oficial 1ª soldador/a, 3 oficiais 1ª 
de albanelería, 2 oficiais 1ª electricistas, 1 oficial 1ª fontanería, 1 
oficial 1ª tractorista, 7 peóns obras públicas, 12 peóns forestais, 
1 auxiliar enfermeiro/a, 1 auxiliar administrativo/a, 2 
auxiliares de biblioteca, 1 diplomado/a en turismo, 1 técnico/a 
informático/a, 2 orientadores/as laborais e 6 conserxes a 
xornada completa durante 6 meses 

226.428,29 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os 
gastos se realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a 
disposición da Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. 
Nesta certificación deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de 
salario e cotización empresarial á Seguridade Social e as cantidades deducidas na 
liquidación de cotas a ese mesmo organismo (modelo TC1) en concepto de 
incapacidade temporal das persoas traballadoras contratadas con cargo a esta 
subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto total elixible 
realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro á 
institución provincial. 
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- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra 
do obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web 
do concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da 
Deputación. En todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se 
trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste 
plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas 
as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan 
estas internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de 
protección individual ou roupa de traballo uniformada deberase incluír o 
logotipo da Deputación, xa sexa mediante un bordado, impresión dixital ou 
serigrafía, que irá colocado na parte superior da uniformidade e sempre ben 
visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo cubrirá a anchura da 
parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as instrucións que 
con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións 
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das 
subvencións concedidas con cargo a estas bases. 
 

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
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23.31267.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE RODEIRO 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004585) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Rodeiro, con CIF núm. 
P3604700I, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
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ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
 

9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE RODEIRO 

Data de presentación:  28/01/2022 (rexistro WEB2022003180) 

Data de emenda da solicitude: 02/02/2022 (rexistro WEB2022003848) 

Nº 
traballadores 

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

duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

16 

1 tractorista, 3 peóns de obras públicas, 2 
peóns teitadores de asfalto, 2 peóns forestais 
e 1 peón varrendeiro/a a en xornada de 30 
h./sem. durante 6 meses; 1 educador/a 
social e 1 traballador/a social en xornada de 
25 h./sem. durante 6 meses; 2 monitores/as 
de tempo libre en xornada de 22,5 h./sem. 
durante 6 meses; 2 técnicos/as superiores en 
educación infantil en xornada de 25 h./sem. 
durante 5,3666 meses; 1 peón obras públicas 
en xornada de 30 h./sem. durante 4,4666 

116.921,63 € 0,00 € 116.921,63 € 
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10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

 

CONCELLO DE RODEIRO 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 116.953,87 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

concesión e a compensación de débedas de entidades locais. 
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- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha 
vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Rodeiro 
 

(P3604700I) 
16 

1 tractorista, 3 peóns de obras públicas, 2 peóns teitadores 
de asfalto, 2 peóns forestais e 1 peón varrendeiro/a a en 
xornada de 30 h./sem. durante 6 meses; 1 educador/a 
social e 1 traballador/a social en xornada de 25 h./sem. 
durante 6 meses; 2 monitores/as de tempo libre en 
xornada de 22,5 h./sem. durante 6 meses; 2 técnicos/as 
superiores en educación infantil en xornada de 25 h./sem. 
durante 5,3666 meses; 1 peón obras públicas en xornada 
de 30 h./sem. durante 4,4666 

116.921,63 € 

 
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. 
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Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: B6JY2OHJS0FKJQR6) e do informe de Intervención (CSV: 
N1LX0E1X8ONMNQ8X), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Rodeiro (CIF P3604700I) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Rodeiro 
 

(P3604700I) 
16 

1 tractorista, 3 peóns de obras públicas, 2 peóns 
teitadores de asfalto, 2 peóns forestais e 1 peón 
varrendeiro/a a en xornada de 30 h./sem. durante 
6 meses; 1 educador/a social e 1 traballador/a social 
en xornada de 25 h./sem. durante 6 meses; 2 
monitores/as de tempo libre en xornada de 22,5 
h./sem. durante 6 meses; 2 técnicos/as superiores en 
educación infantil en xornada de 25 h./sem. durante 
5,3666 meses; 1 peón obras públicas en xornada de 
30 h./sem. durante 4,4666 

116.921,63 € 

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

prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 
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b) De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a 
transformación do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola 
modalidade de obra ou servizo determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e 
antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha duración máxima de 6 meses. 
 

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 
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g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 
 

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
24.31268.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE SALCEDA 

DE CASELAS AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN 
CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO 
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022002880) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Salceda de Caselas, con CIF 
núm. P3604900E, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
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3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal. 
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 

seguintes características: 

CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS 

Data de presentación:  18/01/2022 (rexistro WEB2022001774) 

Data de emenda da solicitude: 28/01/2022 (rexistro WEB2022003219) 
02/02/2022 (rexistro WEB2022003833) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

15 

1 condutor/a camión, 1 
orientador/a laboral, 2 
auxiliares administrativos, 2 
peóns forestais, 6 peóns xestión 
residuos, 1 bibliotecario/a e 2 
bedeis/conserxes a xornada 
completa durante 6 meses 

142.668,16 € 3.541,70 € 139.126,46 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 155.007,91 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Salceda de 
Caselas 

 
(P3604900E) 

15 

1 condutor/a camión, 1 orientador/a laboral, 2 
auxiliares administrativos, 2 peóns forestais, 6 peóns 
xestión residuos, 1 bibliotecario/a e 2 bedeis/conserxes a 
xornada completa durante 6 meses 

139.126,46 € 
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: EG16QTSYM9B8BO47) e do informe de Intervención (CSV: 
2U9S5O5HI24P45XC), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Salceda de Caselas (CIF P3604900E) segundo 
a táboa anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de 
bens e servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Salceda de 
Caselas 

(P3604900E) 
15 

1 condutor/a camión, 1 orientador/a laboral, 2 
auxiliares administrativos, 2 peóns forestais, 6 peóns 
xestión residuos, 1 bibliotecario/a e 2 
bedeis/conserxes a xornada completa durante 6 meses 

139.126,46 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 
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h) En todo caso, as contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 
preceptuado na normativa laboral aplicable. 

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

Servizo de Cooperación. 
 
25.31269.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE SALCEDA DE 

CASELAS NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – 
INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “(ACHEGA MUNICIPAL Ó REACPON) REFORMA 
INTEGRAL PARA CENTRO CÍVICO DO CENTRO SOCIAL DE A 
DEVESA”. (Expte. 2022003464) 

 
O Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
 
Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
 
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
detracción por compensación dos importes debidos, ata extinguir a súa totalidade sobre a cantidade 
asignada ao exercicio 2022. A contía que resulta despois da detracción de oficio, se reparte entre as 
tres Liñas subvencionables de acordo coa porcentaxe fixada na Base Reguladora 5ª.  
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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 21/01/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de Salceda de Caselas, 
modificada posteriormente en rexistro de data 31/01/2022, na que solicita con cargo a cantidade 
que lle corresponde no reparto unha subvención por importe de 134.734,82 euros, con destino ao 
financiamento da achega municipal ó programa REACPON para a execución da actuación 
denominada “Reforma integral para centro cívico do centro social de A Devesa”, subscrito coa 
Deputación de Pontevedra, cun orzamento por importe de 673.674,12 euros, quedando configurada 
a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa:  
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios € 

2022 421.065,93 84.213,18    0,00 

2023 252.608,19 50.521,64    0,00 

TOTAL 673.674,12 134.734,82 538.939,30   0,00 
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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. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida; precisando que a 
execución e a xustificación deste investimento suxeitarase as normas do plan que se co-financia coa 
achega a cargo do POS 2022-2023, sendo aquel plan o “Plan de Infraestruturas e dotacións singulares para 
a recuperación Post-Covid-19, Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia)”. 
 
Fundamentación xurídica: 
 
I.- Normativa examinada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

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

 
Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

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

- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base 
Reguladora 7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo 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. 
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- O deber do concello de comunicar a adhesión ao convenio ou instrumento de colaboración 
haberase de realizar no prazo de 10 días naturais desde a súa formalización, e o seu 
incumprimento é causa de reintegro das subvencións concedidas con cargo a estas bases.  

 
De acordo con todo o sinalado, no exercicio das competencias que atribúe o artigo 35 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 63 do Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais e as bases específicas de execución do orzamento para o presente 
exercicio, e vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 25/01/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 02/02/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 04/02/2022 , a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Salceda de Caselas CIF P3604900E unha subvención, no marco de Plan 

Concellos 2022-2023, con carácter plurianual por importe de 134.734,82 €, correspondendo 
84.213,18 € ao exercicio 2022 e 50.521,64€ ao exercicio 2023, con destino ao financiamento do 
investimento “(Achega municipal ó REACPON) Reforma integral para centro cívico do centro 
social de A Devesa” (Expediente:2022003464) cun orzamento polo importe de 673.674,12 € 
 

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

- Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2022/942.9425.762.45 do vixente orzamento 
provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto. Polo que respecta á 
anualidade 2023, financiarase con cargo á correspondente aplicación, condicionado á aprobación 
do orzamento para o exercicio 2023. 
 

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

- Convén lembrar que a execución e xustificación deste investimento rexerase polas normas do 
plan que se co-financia, “Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia) aprobado por 
acordo plenario núm. 7.7624 de 28/05/2021 (BOPPO nº 102 do 01/06/2021) sen que en 
ningún caso poida exceder dos prazos que se recollen na Base Reguladora 21ª.2 do Plan 
Concellos 2022-23. O incumprimento desta obriga dará lugar a revogación da subvención. 
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- Así mesmo, de acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 o concello de Salceda 

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

- Darlle traslado da presente resolución ao concello de Salceda de Caselas, á Intervención, ao Servizo 
de Cooperación e ao Gabinete da Presidencia. 

 
26.31270.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE 

SALVATERRA DE MIÑO AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E 
SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á 
LIÑA 3: EMPREGO PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE 
BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS (Expte.2022004545) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Salvaterra de Miño, con CIF 
núm. P3605000C, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
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3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO 

Data de presentación:  28/01/2022 (rexistro WEB2022004545) 

Data de emenda da solicitude: 02/02/2022 (rexistro WEB2022003884) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

20 

4 peóns de limpeza, 1 cobrador/a e 
2 condutores/as en xornada de 37,5 
h./sem. durante 6 meses; 3 mozos de 
recollida do lixo, 2 varredores/as, 2 
peóns da construción, 2 oficiais 
albaneis, 1 peón forestal, 1 
monitor/a sociocultural e 2 
técnicos/as de turismo en xornada de 
35 h./sem. durante 6 meses 

172.552,68 € 0,00 € 172.552,68 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 174.036,15 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Salvaterra de 
Miño 

(P3605000C) 
20 

4 peóns de limpeza, 1 cobrador/a e 2 condutores/as en 
xornada de 37,5 h./sem. durante 6 meses; 3 mozos de 
recollida do lixo, 2 varredores/as, 2 peóns da construción, 
2 oficiais albaneis, 1 peón forestal, 1 monitor/a 
sociocultural e 2 técnicos/as de turismo en xornada de 35 
h./sem. durante 6 meses 

172.552,68 € 
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: 36VLLZD20SGR7HQ4) e do informe de Intervención (CSV: 
MS9JBVD0LNL5V4EV), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Salvaterra de Miño (CIF P3605000C) segundo 
a táboa anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de 
bens e servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Salvaterra de 
Miño 

 
(P3605000C) 

20 

4 peóns de limpeza, 1 cobrador/a e 2 condutores/as 
en xornada de 37,5 h./sem. durante 6 meses; 3 mozos 
de recollida do lixo, 2 varredores/as, 2 peóns da 
construción, 2 oficiais albaneis, 1 peón forestal, 1 
monitor/a sociocultural e 2 técnicos/as de turismo en 
xornada de 35 h./sem. durante 6 meses 

172.552,68 € 

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

prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 
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b) De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a 
transformación do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola 
modalidade de obra ou servizo determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e 
antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha duración máxima de 6 meses. 
 

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

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

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

- O 50% restante ó finalizar a metade do prazo de duración do contrato, previa 
achega de documento acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada 
pública competente sobre a continuidade da actividade, no que se fagan constar 
o número de contratos, a súa categoría profesional, a identificación das persoas 
traballadoras e as datas de inicio e fin do contrato. 
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f) En canto a xustificación, no prazo máximo de dous meses a partir do día seguinte ó da 
finalización da actividade realizada, cómpre presentar na Sede electrónica da institución 
provincial os seguintes documentos: 

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

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

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

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

- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 
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g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 
 

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
27.31271.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE TOMIÑO AO 

ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-
2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022004888) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Tomiño, con CIF núm. 
P3605400E, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
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3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 

municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 
 

CONCELLO DE TOMIÑO 

Data de presentación:  01/02/2022 (rexistro WEB2022003659) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención (nº de 
contratos, tipo de xornada e duración) 

Orzamento 
Achega 

municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

30 

16 peóns de xardinería, 1 oficial 1ª albanel, 2 
peóns de albanelería, 1 oficial de 2ª condutor/a 
- operador/a de retroescavadora, 2 oficiais de 
1ª instaladores/as electricistas en xeral, 1 
oficial de 2ª mecánico de mantemento e 
reparación de automoción en xeral, 2 
especialistas soldadores/as de estruturas 
metálicas lixeiras, 3 oficiais 
administrativos/as técnicos/as 
administrativos/as e 1 axudante titulado/a  
enxeñeiro técnico forestal/biólogo a xornada 
completa durante 6 meses; 1 axudante 
titulado/a pedagogo/psicopedagogo/educador 
social/mestre de educación especial/mestre de 
educación primaria en xornada do 57,14% 
durante 6 meses 

289.930,26 € 14.166,42  275.763,84 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

 

CONCELLO DE TOMIÑO 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 275.763,84 € 
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12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 
do beneficiario en base ao custo das contratacións e tendo en conta o número de traballadores, 
a duración das contratacións e o tipo de xornada a realizar (completa ou parcial). A axuda 
comprende o custo salarial e a cotización á seguridade social, da contratación das persoas 
desempregadas que reúnan os requisitos esixidos (calquera que sexa a categoría profesional), 
respectando o salario mínimo interprofesional por traballador (importe proporcional ás horas 
traballadas) que se atope en vigor en cada momento ou as retribucións que resulten aplicables 
en atención á categoría profesional da persoa traballadora, complementando o concello, no seu 
caso, a cantidade que sexa necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría 
profesional. 

 
Fundamentos xurídicos: 
Primeiro.- Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da 
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade 
local. 
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- Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a fiscalización da 
xestión económica, que sinala a competencia da Intervención para realizar esta función. 

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

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

 
III.- Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Tomiño 
 

(P3605400E) 
30 

16 peóns de xardinería, 1 oficial 1ª albanel, 2 peóns de albanelería, 1 oficial de 
2ª condutor/a - operador/a de retroescavadora, 2 oficiais de 1ª instaladores/as 
electricistas en xeral, 1 oficial de 2ª mecánico de mantemento e reparación de 
automoción en xeral, 2 especialistas soldadores/as de estruturas metálicas 
lixeiras, 3 oficiais administrativos/as técnicos/as administrativos/as e 1 
axudante titulado/a  enxeñeiro técnico forestal/biólogo a xornada completa 
durante 6 meses; 1 axudante titulado/a pedagogo/psicopedagogo/educador 
social/mestre de educación especial/mestre de educación primaria en xornada do 
57,14% durante 6 meses 

275.763,84 € 

 
Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: IFJABH3RUPWB066C) e do informe de Intervención (CSV: 
2913HCS9ZIEINHM7), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Tomiño (CIF P3605400E) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo 

de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Tomiño 
 

(P3605400E) 
30 

16 peóns de xardinería, 1 oficial 1ª albanel, 2 peóns de albanelería, 1 
oficial de 2ª condutor/a - operador/a de retroescavadora, 2 oficiais de 
1ª instaladores/as electricistas en xeral, 1 oficial de 2ª mecánico de 
mantemento e reparación de automoción en xeral, 2 especialistas 
soldadores/as de estruturas metálicas lixeiras, 3 oficiais 
administrativos/as técnicos/as administrativos/as e 1 axudante 
titulado/a  enxeñeiro técnico forestal/biólogo a xornada completa 
durante 6 meses; 1 axudante titulado/a 
pedagogo/psicopedagogo/educador social/mestre de educación 
especial/mestre de educación primaria en xornada do 57,14% durante 
6 meses 

275.763,84 € 
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Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
 
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 

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

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

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
28.31272.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE VILABOA 

AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 
2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 
MUNICIPAIS (Expte.2022003966) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Vilaboa, con CIF núm. 
P3605800F, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan 
Concellos) 2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos 
da provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
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2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 

3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021. 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 

seguintes características: 
 

CONCELLO DE VILABOA 

Data de presentación:  26/01/2022 (rexistro WEB2022002869) 

Data de emenda da solicitude: 27/01/2022 (rexistro WEB2022003016) 

Nº 
traballadores 

Obxecto da subvención 
(número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

12 

5 peóns forestais, 4 operarios/as de 
maquinaria forestal, 1 peón de obras 
públicas e 2 albaneis a xornada 
completa durante 6 meses 

114.400,80 € 2.701,44 € 111.699,36 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  
 

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: 
Emprego) do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este 
gasto. 

CONCELLO DE VILABOA 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 116.707,56 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  186  Xunta de Goberno 11/02/2022 

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

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Vilaboa 
 

(P3605800F) 
12 

5 peóns forestais, 4 operarios/as de maquinaria forestal, 
1 peón de obras públicas e 2 albaneis a xornada completa 
durante 6 meses 

111.699,36 € 
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime Competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: VVPK9PL15EMGTOK3) e do informe de Intervención (CSV: 
2YQ2B3XC49LT96YI), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Vilaboa (CIF P3605800F) segundo a táboa 
anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de 

contratos, tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Vilaboa 
 

(P3605800F) 
12 

5 peóns forestais, 4 operarios/as de maquinaria 
forestal, 1 peón de obras públicas e 2 albaneis a 
xornada completa durante 6 meses 

111.699,36 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 
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g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 
 

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

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

Servizo de Cooperación. 
 
29.31273.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE VILANOVA DE 

AROUSA NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 – 
INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO 
INVESTIMENTO “(ACHEGA MUNICIPAL Ó REACPON) 
ACONDICIONAMENTO DE BAIXO PARA ARQUIVO MUNICIPAL DO 
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA”. (Expte.2022004883) 

 
O Pleno da Deputación, na súa sesión do 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das Bases 
Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, (en adiante Plan Concellos 
2022-2023) que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 
230 do 27 de novembro de 2021. Desta xeira o Plan Concellos é bienal, se ben segue a estar 
fornecido por fondos propios da Deputación de Pontevedra con destino á colaboración nas obras 
e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. 
 
Por medio do Plan Concellos dáse cumprimento ao mandato contido no artigo 36.2.a) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), que regula a obriga das 
deputacións provinciais de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación coas obras e 
servizos de competencia municipal.  
 
O Plan Concellos 2022-2023 mantendo o procedemento de concorrencia non competitiva e as tres 
liñas mestras como en anos anteriores, na Liña 1 Investimentos dótase de 30.500.000,00 euros para 
o exercicio 2022 e de 30.500.000,00 euros para o exercicio 2023, con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 22/942.9425.762.45 e 23/942.0425.762.45 (Plan Concellos 22-23). 
 
Mediante Resolución Presidencial nº 2021007177 de data 03/12/2021 aprobáronse as cantidades 
asignadas a cada concello. Xunto a cantidade que lle corresponde a cada concello no exercicio 2022 
e no exercicio 2023, tamén se fai saber a relación de débedas que ten o municipio coa institución 
provincial na data de publicación das Bases Reguladoras. Esta comunicación ten por obxectivo que 
as referidas débedas se abonen antes de que se presenten as solicitudes ao abeiro do Plan Concellos, 
de xeito que no caso de non terse producido o pagamento, a Deputación de oficio procede á 
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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.  
 
En data 31/1/2022, dentro do prazo fixado na convocatoria, consta a entrada no rexistro da 
Deputación, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023, petición do concello de Vilanova de Arousa 
na que solicita con cargo a cantidade que lle corresponde no reparto unha subvención por importe 
de 63.621,43 €, con destino ao financiamento da achega municipal ó programa REACPON para a 
execución da actuación denominada “Acondicionamento de baixo para arquivo municipal do 
Concello de Vilanova de Arousa”, subscrito coa Deputación de Pontevedra, cun orzamento por 
importe de 254.485,72 €, quedando configurada a súa petición tal é como reflicte a seguinte táboa: 
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas doutras 
administracións € 

Fondos 
propios 

€ 

2022 254.485,72 63.621,43 190.864,29   0,00 

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

TOTAL 254.485,72 63.621,43 190.864,29   0,00 
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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. 
 
Revisada a documentación, a solicitude remitida cumpre os requisitos esixidos nas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 e achega a documentación requirida; precisando que a 
execución e a xustificación deste investimento suxeitarase as normas do plan que se co-financia coa 
achega a cargo do POS 2022-2023, sendo aquel plan o “Plan de Infraestruturas e dotacións 
singulares para a recuperación Post-Covid-19, Programa REACPON (Reacciona Pontevedra 
Provincia)”. 
 
Fundamentación xurídica: 
1.- normativa examinada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de execución do vixente orzamento provincial. 

- Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023. 

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

 
Resolución do expediente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Da xestión en cernes do ciclo da auga: 

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

- De terse subscrito algún daqueles instrumentos de colaboración, de acordo coa Base 
Reguladora 7ª Bis, o concello interesado haberá de comunicalo 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. 
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- 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 02/02/2022, 
e da xefa do servizo de Cooperación, de data 02/02/2022, que conclúe favorablemente a 
tramitación da subvención, e do informe da Intervención provincial, de data 03/02/2022, a Xunta 
de Goberno acorda por unanimidade: 
 
- Conceder ao Concello de Vilanova de Arousa CIF P3606100J a cantidade de 63.621,43 €, con destino 

ao financiamento do investimento “(Achega municipal ó REACPON) Acondicionamento de baixo para 
arquivo municipal do Concello de Vilanova de Arousa” (Expediente:2022004883) cun orzamento polo 
importe de 254.485,72 €, distribuída segundo a seguinte táboa: 
 

Anualidade Orzamento € Subvención € 
Achegas Doutras 
Administracións 

€ 

Fondos 
Propios 

€ 

2022 254.485,72 63.621,43 190.864,29   0,00 

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

TOTAL 254.485,72 63.621,43 190.864,29   0,00 

 
O orzamento contempla, execución de obra por importe de 245.785,24 € e honorarios dirección 
de obra e coordinación de seguridade e saúde por importe de 8.700,48 €. 
 

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

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

- Convén lembrar que a execución e xustificación deste investimento rexerase polas normas do 
plan que se co-financia, “Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia) aprobado por 
acordo plenario núm. 7.7624 de 28/05/2021 (BOPPO nº 102 do 01/06/2021) sen que en 
ningún caso poida exceder dos prazos que se recollen na Base Reguladora 21ª.2 do Plan 
Concellos 2022-23. O incumprimento desta obriga dará lugar a revogación da subvención. 
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- Así mesmo, de acordo coa Base Reguladora 18ª do Plan Concellos 2022-23 o concello de 
Vilanova de Arousa deberá de comunicarlle á Deputación, no prazo de dez (10) días naturais a 
contar desde da súa formalización, a adhesión ao convenio ou ao instrumento equivalente para 
a xestión integral da auga, para poder iniciar así a retención da totalidade da achega que por tal 
concepto lle corresponda á Deputación do Plan Concellos. O incumprimento desta obriga será 
causa de reintegro da subvención concedida con cargo a este plan.  
 

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

 
30.31274.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A 

ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO 
“SERVIZO DE XESTIÓN, DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO 
PROGRAMA DEPO EN MARCHA 2022”. (Expte.2021050862) 

 
A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon en 
funcionamento o programa “DEPO EN MARCHA 2022”, no marco do benestar social e das 
actividades de lecer e de tempo libre, dirixido a entidades de persoas maiores, xubiladas e 
pensionistas da provincia de Pontevedra. 
 
Este programa, comprende a celebración dun máximo de 130 obradoiros de 30 horas de duración 
de entre os incluídos no catálogo do Anexo III do prego de prescricións técnicas dirixidos a 
entidades sen ánimo de lucro de persoas maiores, xubiladas e pensionistas da provincia de 
Pontevedra. 
 
O programa ten como finalidade favorecer a participación e cooperación social, promovendo 
espazos de encontro e intercambio de experiencias das persoas maiores, xubiladas ou pensionistas 
así como tamén contribuír a unha política ambiental sostible. 
 
O programa “DEPO EN MARCHA 2022” contempla a celebración de obradoiros nas seguintes 
áreas temáticas: aprendendo da natureza,  móvete, activando corpo e mente, enredando, dálle 
marcha e - en rede. 
 
Este programa está dirixido principalmente á terceira idade, polo que, para a súa realización, a 
entidade solicitante deberá acreditar, antes do inicio de cada obradoiro que o 60 % do alumnado 
ten 50 anos ou máis no momento da inscrición. No caso contrario, o obradoiro non se poderá 
iniciar. Os obradoiros terán unha duración de 30 horas e impartiranse en xornadas de entre unha e 
tres horas á semana. 
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Ademais, a Xefa do servizo de Cohesión social informa que a Deputación non conta cos medios 
materias e humanos necesarios para a xestión directa deste programa. 
 
Xunto coa proposta remitiuse o prego de prescricións técnicas que rexerá nesta contratación. 
 
Resultando que a Intervención emite documento de retención de crédito  con número de operación  
202200007599 por importe de 186.805,86 € polo que se certifica a existencia de crédito  na 
aplicación orzamentaria 22/231.2311.227.07 do vixente orzamento provincial. 
 
Na Memoria xustificativa do contrato  , o Xefe do Servizo de Contratación xustifica que o réxime 
xurídico do contrato é o  administrativo de servizos, encadrado no tipo previsto no artigo  312 da 
LCSP correspondente aos contratos de servizos que conleven prestacións directas a favor da 
cidadanía. O réxime xurídico do contrato determinase mediante a aprobación das bases reguladoras 
do programa “Depo en marcha 2022”, que foron aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno 
do día 10/01/2022.  
 
O  procedemento de adxudicación elixido é o  aberto atendendo a diferentes criterios de valoración 
(mellor relación calidade-prezo), e indica que, tal como prevé o artigo 116 do Lei 9/2017, de 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), desde o Servizo de Contratación elabórase un 
proxecto de prego de condicións económico – administrativas. 
 
Visto o informe  emitido pola Secretaría Xeral con data 10/12/2021 que indica que os pregos 
reúnen o contido mínimo previsto nos artigos 122 da LCSP e 67 do RD 1098/2001, e se poñen de 
manifesto unha serie de observacións.  
 
En resposta a ditas observacións emítese informe pola Xefa do Servizo de Cohesión Social e 
xuventude con data 28/12/2021 e polo Xefe do Servizo de Contratación con data 03/02/2022 e 
remítese o expediente ao Servizo de Intervención para que o fiscalice nos termos previstos na Lei 
47/2003, de 26 de novembro. 
 
Resultando que con data 03/02/2022 a Intervención informa favorablemente  o expediente. 
 

 Considerando que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos 
do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Ilma Presidenta para actuar coma órgano de 
contratación respecto a este contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial 

 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
1.- Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto, do 
Servizo de xestión, desenvolvemento e execución  do programa “Depo en marcha 2022”. 
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O contrato será cofinanciado pola Deputación de Pontevedra e polos usuarios participantes no 
programa:  

• A persoa participante da acción formativa  aboará a cantidade  fixa de 7 €.  

• A Deputación de Pontevedra  achegará a cantidade resultante de descontar do prezo final 
ofertado por obradoiro, o importe pagado polas persoas beneficiarias (7 €/persoa). 

 
2.- Autorizar o gasto por importe de 186.805,86€ con cargo a aplicación orzamentaria 
2022/231.2311.227.07 do vixente orzamento provincial. 
 
3.- Aprobar o prego de cláusulas económico-administrativas con (csv) KVT6RXI14FBK181D e o 
prego de prescricións técnicas con (csv) M6ILW3XRYOTO24UM. 
 
4.- Iniciar o procedemento de adxudicación do presente contrato, concedendo un prazo de 15 dias 
naturais, contados desde o día seguinte a publicación do anuncio de licitación no Perfil do 
contratante da Deputación de Pontevedra. 
 
5.- Designar como responsable do contrato a  xefa do servizo de Cohesión Social e Xuventude. 

 
31.31275.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONCLUSIÓN DUN 

ACORDO MARCO QUE REGULE A “CONTRATACIÓN DA 
SUBMINISTRACIÓN DE FURGONETAS SEN CONDUTOR, EN 
RÉXIME DE ALUGUER, PARA OS CENTROS E SERVIZOS DA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA”. (Expte.2021049376) 

 
A Deputación de Pontevedra ten a necesidade de contar cunha flota de vehículos furgonetas para 
realizar os desprazamentos de certo persoal ó lugar no que teñen que desenvolver as tarefas propias 
do seu posto de traballo así como para dar cobertura ás tarefas desenvolvidas polo persoal de oficios 
e mantemento que realiza desprazamentos entre os diferentes centros e para manter os servizos que 
desde a institución provincial se prestan aos concellos da provincia en exercicio das competencias 
propias previstas na Lei 7/1985 Reguladoras das bases de Réxime Local, na redacción dada pola 
Lei 27/2013, e o artigo 80 da Lei 5/1997, 22 xullo reguladora da Administración local de Galicia.  
 
Os topógrafos e o persoal encargado de levar a cabo tarefas de inspección, control e vixilancia das 
obras e estradas provinciais e das brigadas encargadas da conservación e mantemento das mesmas; 
a necesidade de presenza continua do persoal técnico de xestión de bioresiduos encargado do 
control e seguimento do  Plan Revitaliza en diferentes concellos da provincia así como para realizar 
os desprazamentos que requiren as tarefas de mantemento desenvolvidas polo persoal de oficios 
dos diferentes centros e servizos. 
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Á vista do anteriormente exposto e considerando a situación da flota que a Institución Provincial 
ten en propiedade na actualidade, o importe do gasto en seguros que representa, o histórico de 
reparacións dos vehículos, a devaluación soportada polos mesmos e a  imposibilidade de que a 
institución poida dar cobertura ás necesidades dos centros xestores con medios propios, con data 
26 de xullo de 2021 a Xunta de Goberno provincial adxudicou os Lotes 1 e 3 do Acordo Marco 
para a subministración de vehículos, en réxime de aluguer  (Expte.2020044426) 
 
Os Lotes 1 e 3 do antedito acordo marco formalizáronse con data 07 de setembro de 2021 por un 
prazo máximo de duración de 4 anos a contar desde a data que figure no documento contractual 
de cada un dos Lotes e ata o 31 de decembro de 2024. 
 
O Lote 2 do referido Acordo Marco foi declarado deserto por acordo da Xunta de Goberno 
provincial na súa reunión de data 03 de decembro de 2022 trala manifestación de non cumprimento 
da oferta presentada manifestada por Andacar 2000, S.A. (NIF A-12363529) (WEB2021028756 de 
data 16 de xullo de 2021), e despois de presentar a súa renuncia á adxudicación do Lote a Empresa 
Monforte, S.A.U. (NIF: A-15019243) 2ª clasificada pola Mesa de Contratación (WEB 2021045179). 
 
Considerando a circunstancia anteriormente exposta e que as necesidades de dispoñer de vehículos 
furgoneta sen condutor para desenvolver as tarefas propias dos postos de traballo do persoal do 
Parque Móbil, do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, do Museo de Pontevedra e do 
proxecto Revitaliza dentro do Servizo de Asistencia Intermunicipal continúa existindo, proponse a 
conclusión dun novo Acordo Marco de Subministración, en réxime de aluguer, de diversos 
vehículos furgonetas para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra con duración de 3 
anualidades durante as que se prevé amortizar os custos que del se deriven. 
 
O Acordo Marco proposto divídese en 3 lotes por razóns das características técnicas e de 
equipamento dos vehículos que os integran  constituíndo cada un deles unha unidade funcional 
susceptible de realización independente, permitindo unha maior concorrencia e facilitando o acceso 
á contratación das pequenas e medianas empresas en consonancia co previsto no artigo 1.3. da 
LCSP  
 
Con data 27 de outubro de 2020 o Xefe do Servizo de Contratación, coa conformidade do 
Deputado  Delegado, emite informe proposta no que propón a incoación do correspondente 
expediente para a conclusión dun Acordo Marco para a “Subministración de vehículos sen condutor, en 
réxime de aluguer, para dar cobertura ás necesidades dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra”. No 
mesmo, xustifica ao amparo do previsto no art. 28 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos 
do Sector Público, a súa necesidade e idoneidade, así como a “imposibilidade de que a Institución 
provincial poida dar cobertura ás necesidades dos centros xestores con medios propios”.  
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O custo desta contratación estímase en 856.607,40€ (IVE engadido) e se propón para o mesmo 
unha duración de 3 anualidades (36 meses) durante as que se prevé amortizar os custos que supón 
o mantemento dunha flota de vehículos en propiedade. 
 
Na memoria xustificativa do contrato, de data 03 de febreiro de 2022, xustifícase que o réxime 
xurídico do contrato é o de administrativo de subministracións suxeito a regulación harmonizada, 
así como a elección do procedemento de adxudicación aberto atendendo a diferentes criterios de 
valoración (mellor relación calidade – prezo), e se indica que, tal como prevé o artigo 116 da Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), desde o Servizo de 
Contratación se elaborará un proxecto de prego de condicións económico – administrativas. 
 
O expediente foi remitido á Secretaría Xeral con data 12 de novembro de 2021, desde onde se 
emitiu informe xurídico con data 13 de decembro de 2021. 
 
Con data 14 de decembro de 2021 emitiuse informe complementario desde o Servizo de 
Contratación sobre aclaracións e emendas realizadas na documentación preparatoria do expte 
relativas ó sinalado por parte da Vicesecretaría.  
 
Trasladado o expediente á Intervención ó obxecto de ser fiscalizado nos termos previstos na Lei 
47/2003, de 26 de novembro. A Intervención, con data 7 de febreiro de 2022, informa que “No 
que respecta á anualidade 2022 e, dado que algunhas das aplicacións orzamentarias propostas non 
contan, a data de hoxe, co crédito suficiente para o financiamento dos gastos que deriven do 
presente acordo marco, antes da aprobación e adxudicación do/s correspondente/s contrato/s 
derivado/s debe tramitarse previamente o respectivo expediente de modificación de créditos 
(naquelas aplicacións que así o precisen) e enviar a esta Intervención o informe-proposta do servizo 
xestor xunto coa solicitude de existencia de crédito para o contrato derivado en cuestión”. 
 
Considerando que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos 
do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Ilma. Presidenta para actuar coma órgano de 
contratación respecto deste contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial, 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
Aprobar o expediente de contratación para a conclusión, mediante procedemento aberto suxeito a 
regulación harmonizada, do Acordo Marco de “Subministración de vehículos furgonetas, en réxime de 
aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra” (Expte. 2021049376). 
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O orzamento base de licitación para os 3 Lotes (límite máximo de gasto, incluído o IVE) ascende á 
cantidade de 856.607,40€ que se adecúa aos prezos do mercado e se desagrega para cada un dos 3 
Lotes, conforme ao seguinte detalle: 
 
Lote 1: Furgonetas 5 prazas: 

Lote Tipo vehículo Unidades Centro xestor 
Orzamento 
unitario mensual 
(sen IVE) 

Orzamento 
mensual flota 
(sen IVE) 

1 

Furgoneta 5 prazas 

12 Infraestruturas e Vías provinciais 

575,00 € 16.675,00 € 

1 Infraestruturas e Vías provinciais 

2 Infraestruturas e Vías provinciais 

3 Parque Móbil 

4 SAIM (Revitaliza) 

Furgoneta 5 prazas 
con gancho de 
remolque 

6 Infraestruturas e Vías provinciais 

1 SAIM (Revitaliza) 

ORZAMENTO MENSUAL DA FLOTA (sen IVE) 16.675,00€ 

IVE (21%) 3.501,75€ 

ORZAMENTO MENSUAL DA FLOTA (IVE incluído) 20.176,75€ 

 
Lote 2: Furgonetas de loxística 

Lote Tipo vehículo Unidades Centro xestor 
Orzamento 
unitario mensual 
(sen IVE) 

Orzamento 
mensual flota 
(sen IVE) 

2 

Furgoneta 6 prazas + carga 1 Parque Mobil 760,00 € 760,00 € 

Furgoneta de loxística grande 3 
prazas en cabina + carga 

1 Parque Mobil 710,00 € 710,00 € 

ORZAMENTO MENSUAL DA FLOTA (sen IVE) 1.470,00€ 

IVE (21%) 308,70€ 

ORZAMENTO MENSUAL DA FLOTA (IVE incluído) 1.778,70€ 

 
Lote 3: Furgonetas de carga 

Lote Tipo vehículo Unidades Centro xestor 
Orzamento 
unitario mensual 
(sen IVE) 

Orzamento 
mensual flota 
(sen IVE) 

3 
Furgoneta de loxística 
grande e alto con 
montacargas incorporado 

1 Parque Mobil 760,00 € 760,00 € 

1 Museo Provincial 760,00 € 760,00 € 

ORZAMENTO MENSUAL DA FLOTA (sen IVE) 1.520,00€ 

IVE (21%) 319,20€ 

ORZAMENTO MENSUAL DA FLOTA (IVE incluído) 1.839,20€ 

 
O prazo de duración do Acordo Marco será de 3 anos (36 meses) a contar desde a data que figure 
no documento de formalización de cada un dos lotes do mesmo. 
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O cumprimento da vixencia dará lugar a extinción do Acordo Marco, sen prexuízo de que, a 
duración dos contratos que se deriven do mesmo, ou se celebren baixo a súa vixencia, poidan 
superar dito prazo. 
 
Os importes previstos para os gastos que se deriven do presente Acordo Marco no ano 2022 
financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias dos correspondentes centros xestores. 
 
Pola súa parte, os gastos que se deriven dos contratos derivados que se adxudiquen durante as 
anualidades 2023 e 2024, quedarán condicionados á aprobación dos correspondentes orzamentos 
provinciais así como á existencia de crédito axeitado e suficiente nas correspondentes aplicacións 
orzamentarias. 
 
2.- Aprobar o prego de cláusulas económico-administrativas particulares (CSV: 
6441LXSGX4ABBHA7) e de prescricións técnicas (CSV: 5F30KDEJ35NQ91YV) que rexerán 
como lei fundamental do contrato e que obran no expediente. 
 
3.- Designar como responsables do contrato ás seguintes persoas para cada un dos lotes nos que se 
divide o obxecto do contrato: 
 
Lote 1: 
 

- Xefatura dos Servizos de Infraestruturas e Vías Provinciais  

- Xefatura do Parque Móbil 

- Xefatura do Servizo de Asistencia Intermunicipal (SAIM) 
 

Lote 2: 
 

- Xefatura do Parque Móbil 
 
Lote 3: 
 

- Xefatura do Parque Móbil 

- Xefatura de Xestión do Museo de Pontevedra   
 
5.- Iniciar o procedemento de adxudicación do presente contrato, 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 a data de envío do anuncio de licitación á Oficina de 
Publicacións da Unión Europea. 
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32.31276.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO CONVOCADO 

PARA CONTRATACIÓN DO “SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA E 
ADMINISTRATIVA EN TAREFAS DE COLABORACIÓN MATERIAL 
NA COMPROBACIÓN CENSUAL EN MATERIA DE TAXAS NOS 
CONCELLOS QUE TEÑEN DELEGACIÓN EXPRESA DESTES 
TRIBUTOS NA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA”. (Expte. 2021005329) 

 
Por acordo da Xunta de Goberno Provincial de data 3 de setembro de 2021 aprobouse o expediente 
de contratación, mediante procedemento aberto, do “Servizo de asistencia técnica e administrativa en tarefas 
de colaboración material na comprobación censual en materia de taxas nos concellos que teñen delegación expresa 
destes tributos na Deputación de Pontevedra”. O anuncio de licitación deste contrato enviouse ó Diario 
Oficial da Unión Europea con data 14 de setembro de 2021, aparecendo publicado o día 17 de 
setembro de 2021 (Anuncio de licitación (DO/S S181 470103-2021-ES), así mesmo publicouse no 
Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) 
na mesma data.  
 
Detectado un erro nos Anexos I e III do PCA, con data 01 de outubro de 2021 a Xunta de Goberno 
provincial, na súa sesión ordinaria, acorda rectificar o Prego de Cláusulas Administrativas que rexe 
neste procedemento e, con data 08 de outubro de 2021 envíase novamente o anuncio de licitación 
ao Diario Oficial da Unión Europea aparecendo publicado neste diario oficial o día 13 de outubro 
do mesmo ano (DO/S S199 520176-2021-ES). 
 
Así mesmo, publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de 
Contratos do Sector Público) o anuncio de licitación con data 8 de novembro así como os pregos 
de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto. 
 
Resultando que un erro técnico na plataforma de licitación Vortal fixo que á vista das empresas 
interesadas en concorrer a esta convocatoria, a data de finalización do prazo de presentación de 
ofertas fora o 05/11 en lugar do 09/11, quedando bloqueada a mesma a partir da referida data e 
non sendo posible a presentación de ofertas por parte das empresas licitantes desde ese momento. 
Con data 09 de novembro de 2021 abocouse puntualmente a competencia delegada pola Presidencia 
na Xunta de Goberno para actuar como órgano de contratación (RP 2021006656) e aprobouse a 
modificación do prazo de presentación de proposicións ó obxecto de amplialo en 5 días hábiles 
mais desde o seguinte á adopción do acordo. 
 
O anuncio de licitación rectificado publicouse no Perfil do Contratante da Deputación (Plataforma 
de Contratación do Sector Público) con data 13 de outubro de 2021. 
 
Do antedito acordo deuse conta á Xunta de Goberno provincial na súa sesión de data 08 de 
novembro de 2021. 
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A presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica da Deputación 
de Pontevedra (Vortal). 
 
A Mesa de Contratación na reunión do día 18 de novembro de 2021 procedeu a efectuar a apertura 
dos sobres “A”, correspondentes á documentación administrativa, sendo as empresas admitidas as 
seguintes: 
 

• EIBISA NORTE, S.L. (B-15419906) 

• LAGARES OCA, S.L. (B-36813715) 

• LAYA GESTIÓN Y SERVICIOS, S.L. (B- 33473489) 
 
Na mesma reunión, a Mesa de Contratación procedeu á apertura electrónica dos sobres “B” 
correspondentes ós criterios de valoración técnica presentados polas empresas admitidas ó referido 
procedemento aberto e acorda trasladar a documentación ao persoal técnico do ORAL, ao obxecto 
de que as avalíen e ponderen seguindo os criterios de valoración establecidos nos pregos que rexen 
este procedemento aberto. 
 
Con data 10 de decembro de 2021, o Técnico medio de xestión tributaria, coa conformidade da 
Xefa do Servizo Xurídico e da Directora de Xestión dos Servizos do ORAL, emite informe relativo 
á valoración da documentación técnica presentada polas empresas licitantes (CSV 
LD00QPXOE35JP2FR). 
 
As puntuacións foron aprobadas pola Mesa de Contratación na súa reunión do día 16 de decembro 
de 2021. 
 
Seguidamente, a Mesa procedeu á apertura dos Sobres “C” correspondentes aos criterios de 
valoración automática presentados polas empresas que participan concorren neste procedemento 
aberto, sendo os valores ofertado sos seguintes: 
 
EIBISA NORTE, S.L. (B-15419906) 
1.Prezo unitario ofertado:  
Por expediente finalizado por parte do Servizo de Xestión de RRPP e Inspección nos que a empresa 
adxudicataria colaborase e prestase asistencia cumprindo cos requisitos esixidos nos pregos. 12,00€ 
 
2.Experiencia ofertada para a persoa proposta como coordinador/a do servizo, superior á mínima 
esixida nos pregos (2 anos): 13 anos. 
 
3.Experiencia ofertada para o persoal administrativo adscrito ao servizo, superior á mínima esixida 
nos pregos (1 ano): 10 anos. 
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LAYA GESTIÓN Y SERVICIOS, S.L. (B-33473489) 
 
1.Prezo unitario ofertado:  
Por expediente finalizado por parte do Servizo de Xestión de RRPP e Inspección nos que a empresa 
adxudicataria colaborase e prestase asistencia cumprindo cos requisitos esixidos nos pregos. 12,74€ 
 
2.Experiencia ofertada para a persoa proposta como coordinador/a do servizo, superior á mínima 
esixida nos pregos (2 anos): 7 anos. 
 
3.Experiencia ofertada para o persoal administrativo adscrito ao servizo, superior á mínima esixida 
nos pregos (1 ano): 11 anos. 
 
As puntuacións acadadas, unha vez efectuada a ponderación dos valores ofertados nos sobres “B” 
e “C” de conformidade cos criterios establecidos nos pregos de cláusulas económico-
administrativas  son as seguintes: 
 

 
  

LAYA GESTIÓN Y 

SERVICIOS, S.L.

1. Planing organización do servizo. Ata un máx. de 

15 ptos
8 6 12

Plan organización equipo de traballo para posta en 

marcha (Ata 8  puntos)
6 4 7

Plan organización, control e supervisión persoal 

asignado (Ata 4 puntos)
1 0 2

Proposta coordinación con responsable do ORAL

(Ata 3 puntos)

2. Plan de traballo pormenorizado. Ata un máx. de 

15 ptos
7 7 10

Metodoloxía (Ata 7 puntos) 3 4 4

Descrición detallada planificación traballos (Ata 4 

puntos)
2 1 3

Medios materiais e técnicas de control de calidade

(Ata 4 ptos)

TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE "B" 15 13 22

2 2 3

3

CRITERIOS DE ADXUDICACION EIBISA NORTE, S.L. LAGARES OCA, S.L.

1 2
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En base as puntuacións totais acadadas, a Mesa de Contratación, na reunión celebrada o día 13 de 
xaneiro de 2021, acordou propoñer ao órgano de contratación a exclusión do procedemento da oferta 
presentada pola empresa Lagares Oca, S.L. (B 36813715) por non ter acadado a valoración mínima 
do 50% da máxima asinable (15,00 puntos) dos criterios non avaliables mediante fórmulas e aprobar 
a clasificación acadada polas ofertas presentadas que queda da seguinte forma: 
 

Posición Empresas 
Puntuación 
sobre “B” 

Puntuación 
sobre “C” 

Puntuación 
total 

1ª 
EIBISA NORTE, S.L. 
(B-15419906) 

15,00 69,873 84,873 

2ª 
LAYA GESTIÓN Y SERVICIOS, 
S.L. (B-33473489) 

22,00 57,368 79,368 

 
Na mesma reunión, a Mesa de Contratación acorda propoñer ao órgano de contratación, neste caso 
a Xunta de Goberno, unha vez efectuado e cumprimentado o requirimento de documentación 
establecida no art. 150.2 da Lei 9/2017, a adxudicación do contrato para a prestación do “Servizo de 
asistencia técnica e administrativa en tarefas de colaboración material na comprobación censual en materia de taxas 
nos concellos que teñen delegación expresa destes tributos na Deputación de Pontevedra” á empresa EIBISA 
NORTE, S.L. (B-15419906) polos prezos e valores ofertados. 
 
Resultando que, mediante Resolución Presidencial número 20220000368 de data 19 de febreiro de 
2022, notificouse á empresa EIBISA NORTE, S.L. (B-15419906), que formulou a mellor oferta 
cumprindo co establecido nos pregos que rexen a presente contratación, para que, dentro do prazo 
de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que recibira o requirimento presentaran a 
documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos. 
  

1. Menor prezo ofertado sen IVE. Ata 50 

puntos
49,873 37,368

2.	Experiencia do equipo de traballo superior                                                                                                 

á mínima establecida nos pregos (Ata un 

máximo de 20 puntos).
20 20

a) Valorarase que a persoa proposta pola 

empresa como coordinadora do servizo 

acredite ter un número de anos de 

experiencia na materia obxecto do 

contrato superior a 2 anos

10 10

b)	Valorarase que o persoal administrativo 

adscrito ao servizo acredite ter un número 

de anos de experiencia na materia obxecto 

do contrato superior a 1 ano. 

10 10

TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE "C" 69,873 0 57,368

TOTAL PUNTUACIÓN SOBRES "B"+ "C" 84,873 13 79,368
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Resultando que, dentro do prazo establecido, a empresa proposta para a adxudicación presentou a 
documentación requirida na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (Rexistros 
WEB2022003458), e a mesma cumpre cos requisitos establecidos nos pregos de cláusulas 
económico-administrativas e técnicas e na Resolución Presidencial de requirimento, quedando por 
tanto, debidamente acreditados os requisitos de capacidade e solvencia. Así mesmo, depositou na 
Caixa da Deputación a correspondente garantía por importe de 11.993,64 €, segundo se acredita 
mediante a carta de pago nº 202200018216. 
 
Considerando que a Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos 
do Sector Público, no seu apartado 1, faculta á Ilma Presidenta para actuar coma órgano de 
contratación respecto a este contrato, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento provincial. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 
 
1. Excluír do procedemento a oferta presentada pola empresa Lagares Oca, S.L. (B 36813715) por 

non ter acadado a valoración mínima do 50% da máxima asinable (15,00 puntos) dos criterios 
non avaliables mediante fórmulas. 
 

2. Adxudicar o contrato para a prestación do “Servizo de asistencia técnica e administrativa en tarefas de 
colaboración material na comprobación censual en materia de taxas nos concellos que teñen delegación expresa 
destes tributos na Deputación de Pontevedra”, á empresa EIBISA NORTE, S.L. (B-15419906) polos 
seguintes prezos e valores ofertados: 

 
1) Prezo unitario ofertado:  

 
2) Por expediente finalizado por parte do Servizo de Xestión de RRPP e Inspección nos que 

a empresa adxudicataria colaborase e prestase asistencia cumprindo cos requisitos esixidos 
nos pregos. 12,00 € 
 

3) Experiencia ofertada para a persoa proposta como coordinador/a do servizo, superior á 
mínima esixida nos pregos (2 anos): 13 anos. 
 

4) Experiencia ofertada para o persoal administrativo adscrito ao servizo, superior á mínima 
esixida nos pregos (1 ano): 10 anos. 

 

• O prazo total de execución do contrato será de 2 anos desde a formalización e o prazo de 
execución para cada unha das cargas de traballo será de 3 meses.   
 

Contémplanse dúas posibles prórrogas de 1 ano de duración cada unha. 

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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• As obrigas que se deriven do contrato, financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 
932.9320.227.06. Á vista de que resulta preciso adaptar o financiamento do contrato co fin de 
aplicar a baixa de adxudicación, reaxústase segundo a distribución orzamentaria que se indica 
de seguido: 
 

Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total con IVE 

2022 

433.4320.227.06 

120.935,88€ 

2023 145.123,06€ 

2024 24.187,18€ 

 
As obrigas que se deriven da execución do contrato nas anualidades 2023 e 2024 quedarán 
condicionados á existencia de crédito axeitado e suficiente na referida aplicación orzamentaria así 
como á aprobación dos respectivos orzamentos provinciais.  
  

• Forma de pagamento: PARCIAL. 
 

Fitos de facturación: 
O pagamento do prezo realizarase trimestralmente en función dos traballos entregados 
correspondentes a cada unha das cargas de traballo, previa comprobación e informe por parte da 
persoa responsable do contrato que deberá informar especificamente respecto dos expedientes 
formalizados con alta censual definitiva. 
 
Enténdese por “traballos entregados” aqueles nos que a empresa colaborase e prestase asistencia na 
súa recollida de información, conste no mesmo a correspondente ficha censual, a información 
necesaria para poder iniciar a tramitación dos expedientes de comprobación limitada polo Servizo 
de Xestión de RRPP e Inspección así como a información adicional requirida no caso de 
presentación de alegacións. En todo caso debe cumprirse con todos e cada un dos requisitos 
esixidos nos pregos que rexen a contratación.  
 
O “traballos entregados” pode derivar ou non en alta censual. 
 
O importe a aboar á empresa adxudicataria en cada factura será: 

- O resultado de multiplicar o número de traballos entregados derivados das funcións de 
asistencia e colaboración polo prezo unitario de adxudicación. 

 

- O resultado de multiplicar o número de traballos entregados derivados das funcións de 
asistencia e colaboración que deriven nunha alta censual definitiva (aqueles nos que non cabe 
recurso administrativo ou este foi desestimado) polo importe reservado para a prima de éxito. 

  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 209  

O pago do prezo á empresa adxudicataria en cada factura realizarase: 
1) Unha vez entregados os traballos encomendados. A empresa contratista presentará factura polo 

número total de traballos entregados multiplicado polo prezo unitario de adxudicación. 
2) Unha vez transcorridos 3 meses desde a entrega das fichas entregadas, a empresa contratista 

presentará, se procede, una factura en concepto de “prima de éxito” cuxo importe será o 
resultado de multiplicar o número de traballos entregados que deriven nunha alta censual 
definitiva (aqueles nos que non cabe recurso administrativo ou nos que este foi desestimado) 
polo importe reservado para a prima de éxito. 
O prezo aboarase dentro dos trinta días seguintes á data de aprobación dos documentos que 
acrediten a conformidade dos servizos prestados co disposto no contrato, nos termos 
establecidos nos artigos 198.4 e 210.4 da LCSP. 

 

• Lugar de presentación e forma da factura: As facturas deberán presentarse pola adxudicataria 
ou adxudicatario en formato electrónico a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas 
Electrónicas da Administración Xeral do Estado FACe, ao que pode accederse desde a Sede 
Electrónica da Deputación de Pontevedra (sede.depo.es), en tempo e forma, para os efectos 
de que o órgano competente proceda á súa tramitación (máis información en 
https://sede.depo.es). 

 
Nas facturas deberase indicar os código DIR 3 que identifican o procedemento, o CIF e número 
de expediente que se relacionan a continuación:  
 

Administración: L02000036 (CIF: P3600000H) Núm. de exp.: 2021005329 

Órgano xestor: LA0006136 Unidade 
tramitadora: 

LA0006135 Oficina 
contable: 

LA0006135 
 

 
Se, xunto coa factura, a ou o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do 
traballo realizado, farao achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturación 
da Deputación de Pontevedra.  
 

33.31277.- INICIO DO EXPEDIENTE PARA A RESOLUCIÓN DO CONTRATO DE 
SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN MEDIA E BAIXA 
TENSIÓN DOS CENTROS, EDIFICIOS E INSTALACIÓNS 
DEPENDENTES DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, SUBSCRITO 
COA EMPRESA AURA ENERGÍA, S.L. (Expte. 2019007910) 

 
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 7 de xuño de 
2019,  aprobou o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, 
da “Subministración de enerxía eléctrica en media e baixa tensión dos centros, edificios e instalacións dependentes da 
Deputación de Pontevedra”, xunto cos pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións 
técnicas reguladores da contratación. 
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Despois da correspondente licitación, a Xunta de Goberno, na súa sesión extraordinaria do día 2 
de setembro de 2019, adxudicou o contrato á empresa Aura Energía, SL ( B-65552432) polos 
seguintes prezos e valores ofertados: 
 

 
• Media ponderada dos prezos unitarios ofertados (P*): 7,156860 

• Porcentaxe de enerxía procedente de fontes renovables ofertada a partires do mes de 
xaneiro de2020: 100% 

• Prezos unitarios para as TARIFAS SEN CUPS: 
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O contrato entrou  en vigor o día 1 de outubro do 2019, data da súa formalización, cun prazo de 
duración de dous anos, e a posibilidade de dúas prórrogas anuais, obrigatorias para o contratista 
sempre que se avisasen con dous meses de antelación. 
 
Visto que a partir do 1 de xuño de 2021 produciuse una modificación na tipoloxía tarifaria e a contía 
das peaxes e cargos do sistema eléctrico nacional, como consecuencia da Resolución da Comisión 
Nacional dos Mercados e a Competencia, do 18 de marzo de 2021, pola que se establecen os valores 
dos peaxes de acceso ás redes de transporte e distribución de electricidade, e a Orde 
TED/371/2021, de 19 de abril, pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e 
dos pagos por capacidade. Á vista da referida modificación, a empresa Aura Energía, S.L. con data 
15 de xullo do 2021, remitiu os cálculos de adaptación das novas tarifas.  
 
Visto que o servizo de Arquitectura, con data 22 de xullo do 2021, considerando razoables os 
cálculos achegados pola empresa para adaptarse á nova normativa, informou favorablemente a 
prórroga do contrato (CSV: 31V6U6OFTARW7957, complementado co informe CSV: 
FP7HNXYUPYHGW3HZ). 
 
Realizado o oportuno preaviso á empresa contratista (NOT2021011297, do 22/07/2021), a Xunta 
de Goberno, na súa sesión ordinaria do día 6 de agosto do 2021, acordou aprobar a prórroga do 
contrato para o período comprendido entre o 1 de outubro do 2021 e o 30 de setembro do 2022, 
conforme aos novos prezos adaptados á normativa de aplicación. 
 
Visto que, con data 22 de setembro do 2021, tivo entrada na sede electrónica da Deputación escrito 
da empresa Aura Energía, S.L. (Núm. Rexistro: WEB 2021036246), no que, atendendo ao 
incremento experimentado no prezo da electricidade, solicita a modificación do contrato en base 
ao artigo 205.2b da LCSP, co obxecto de substituír o prezo fixo para MWh contratado polo “prezo 
indexado ao mercado diario OMIE” a reserva da liquidación do contrato.  
 
Con data 13 de outubro do 2021, recibiuse novo escrito da empresa (Núm. Rexistro: 
WEB2021039313), no que solicita a resolución do contrato de conformidade co artigo 211.1.g) da 
LCSP, coa indemnización prevista no artigo 231.4, pola imposibilidade de executar a prestación nos 
termos inicialmente pactados. 
 
Con data 9 de novembro do 2021, a empresa volve a presentar novo escrito (Núm. Rexistro:  
WEB2021042602), no que comunica que, con efectos inmediatos, suspenderán a execución do 
contrato co traslado dos diferentes puntos de subministración de electricidade á correspondente 
compañía comercializadora de referencia.  
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Visto que, en resposta a dito escrito, o xefe do servizo de Contratación, con data 10 de novembro 
do 2021 (NOT2021017425), informa á empresa contratista que “dita actuación de forma unilateral 
carrexaría o incumprimento das obrigas esenciais do contrato, e polo tanto levaría a esta Administración a resolver o 
contrato, con actitude culpable do contratista, incautando a garantía, o que conlevaría, á súa vez, á comunicación da 
prohibición de contratar ás Xuntas Consultivas de Contratación Pública. Amais da posible reclamación de danos e 
perdas que se produza para esta Administración como consecuencia desta decisión da empresa contratista”. 
 
De conformidade co informe emitido nesa mesma data polo xefe do servizo de Contratación (CSV: 
2Z9W92Y4EJGAL63X), que, co visto e prace da Secretaría Xeral, conclúe que o contratista atópase 
vinculado polos termos do contrato, incluíndo a prórroga. Non considera posible atender ás súas 
solicitudes, xa que unha modificación do contrato para alterar o prezo ofertado suporía unha 
revisión de prezos encuberta, non prevista nesta contratación, e non resulta aplicable a causa de 
resolución establecida no artigo 211.1.g da LCSP, pois a subministración da enerxía veuse realizando 
sen ningunha incidencia apreciable nos últimos meses. 
 
Visto que a Xunta de Goberno, na súa sesión ordinaria do día 19 de novembro do 2021, en base ao 
referido informe, acorda denegar as solicitudes de modificación e resolución do contrato ex artigo 
211.1.g LCSP, presentadas pola empresa contratista. 
 
De conformidade co informe do responsable do contrato, de data 15 de novembro do 2021 (CSV: 
E436AC4GG29QRMS8), sobre o cambio de comercializadora de varios puntos de subministración 
da Deputación de Pontevedra, que informa que as empresas distribuidoras Grupo Sestelo 
Investimentos, SL, Sociedade Electricista De Tui Distribuidora, SL e Eléctrica de Catoira, SL, 
reciben solicitude de baixa dos puntos de subministración pertencentes a Deputación de Pontevedra 
por parte de Aura Enerxía S.L. Estas empresas distribuidoras automaticamente inician en cada 
punto de subministración o proceso de traspaso á comercializadora de último recurso. 
 
De conformidade co informe do responsable do contrato, de data 3 de febreiro do 2022 (CSV: 
HWCBBE9FQY8FANDP) sobre o estado actual dos puntos de subministración, que informa o 
seguinte:  
“(...) De acordo cos datos obtidos da web de Aura Enerxía, en data 10 de xaneiro de 2022, compróbase que todos 
os puntos de subministración que corresponden a Deputación de Pontevedra están dados de baixa, polo que de acordo 
coa lexislación vixente debeuse iniciar o proceso de traspaso á comercializadora de último recurso.  
É necesario indicar que se tentou contrastar esta información, en distintas ocasións e ao longo do tres últimos meses 
coa empresa distribuidora UFD. No entanto, non se obtivo ningunha resposta na que se acredite esta circunstancia.  
En todo caso, comunícase que, de acordo coa información recibida dos distintos centros xestores, a empresa 
Comercializadora Regulada Gas & Power, SA xa comezou a remitir algunhas facturas de distintos puntos de 
subministración. 
Nestes momentos, o Servizo de Arquitectura continua coa xestión para conseguir a información completa e 
actualizada da distribuidora Unión Fenosa Distribución.” 
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De conformidade co informe do xefe do servizo de Contratación, de data 4 de febreiro do 2022 
(CSV: OU2UQVB3EHB3KJLJ) que conclúe que pode apreciarse un incumprimento culpable da 
obrigación principal do contrato por parte de Aura Energía, S.L., que abandona as súas obrigacións 
contractuais coa baixa dos distintos puntos de subministración da Deputación de Pontevedra, 
forzando o conseguinte traspaso destes puntos ás comercializadoras de referencia. 
 
Tendo en conta que a cláusula 1 do prego de condicións administrativas e a de prescricións técnicas, 
establecen que o obxecto do contrato consiste na subministración de enerxía eléctrica, en media e 
baixa tensión, para os centros, edificios e instalacións dependentes da Deputación de Pontevedra 
referenciados cos CUPS na documentación técnica. 
 
O apartado 10.1 do prego de prescricións técnicas establece que “A empresa adxudicataria será 
responsable da subministración, de acordo co regulado na Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico, no 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, polo cal se regulan as actividades de transporte, comercialización, 
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e no Real Decreto 1110/2007, 
de 24 de agosto, polo cal se aproba o Regulamento unificado de puntos de medida do sector eléctrico.”.  
Entre as obrigacións esenciais do contrato establecidas nos pregos reguladores da contratación, 
cuxo incumprimento é causa de resolución do contrato, a cláusula 18 do prego administrativo previu 
o deber de “realizar as subministracións de acordo coas condicións fixadas como mínimas no prego de prescricións 
técnicas e de acordo coas características, condicións e calidades fixadas na oferta do contratista, en especial no referente 
á porcentaxe de subministración de enerxía eléctrica procedente de fontes de enerxía renovables respecto da demanda 
existente a partires do mes de xaneiro de 2020.” 
 
Tendo en conta que o artigo 190 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público 
(en diante, LCSP)  establece que, dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e efectos 
sinalados na presente Lei, o órgano de contratación ostenta a prerrogativa de acordar a resolución 
dos contratos administrativos e determinar os efectos desta. En consonancia con dito artigo, a 
cláusula 27 da parte xeral do prego administrativo establece que o contrato poderá extinguirse por 
calquera das causas de resolución enumeradas nos artigos 211 e 306 LCSP, incluído o 
incumprimento das obrigas cualificadas como esenciais nas cláusulas particulares deste prego. A 
resolución do contrato por incumprimento culpable da ou do contratista suporá a incautación 
automática da garantía definitiva, coa que respondera dos gastos do procedemento de resolución e 
dos danos e perdas que puidese ocasionar, sen prexuízo das indemnizacións que procedan no que 
exceda da garantía incautada. 
Tendo en conta que o artigo 211, apartado f, da LCSP  establece como causa de resolución do 
contrato o incumprimento da obrigación principal do contrato, cal é a suspensión definitiva de 
subministración de enerxía eléctrica por parte da comercializadora Aura Energía, S.L., que 
unilateralmente da de baixa por fin de contrato os distintos puntos de subministración da 
Deputación de Pontevedra, co conseguinte traspaso á comercializadora de referencia, tal como 
corrobora o responsable do contrato nos seus informes co CSV: E436AC4GG29QRMS8 e 
HWCBBE9FQY8FANDP. 
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Tendo en conta o artigo 191 e a disposición adicional terceira, apartado 8, da LCSP, segundo os 
cales no procedemento de resolución dos contratos deberá darse audiencia ao contratista, sendo 
preceptivo o ditame do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da Comunidade 
Autónoma cando se formule oposición por parte do contratista.  O acordo que adopte o órgano de 
contratación porá fin á vía administrativa e será inmediatamente executivo, sendo preceptivo o 
informe xurídico do Secretario. 
 
O prazo máximo de oito meses establecido para resolver estes expedientes no artigo 212 LCSP 
declarouse non conforme coa orde constitucional de competencias pola Sentenza do TC 68/2021, 
de 18 de marzo, polo que, en ausencia de lexislación autonómica, dito prazo é o xeral de tres meses 
establecido no artigo 21.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas (en diante, LPAC). 
 
Tendo en conta o 82.1 LPAC, que establece que a audiencia dos interesados será anterior á 
solicitude de informe do órgano competente para o asesoramento xurídico, ou á solicitude do 
Ditame do Consello de estado u órgano consultivo equivalente da Comunidade Autónoma, no caso 
de que estes formaran parte do procedemento. 
 
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 subministracións cuxo valor estimado supere o importe de 100.000,00 euros. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 

1. Iniciar o procedemento para a resolución do contrato “Subministración de enerxía eléctrica en 
media e baixa tensión dos centros, edificios e instalacións dependentes da Deputación de Pontevedra”, 
subscrito coa empresa Aura Energía, S.L. ( B-65552432), baseada na causa establecida no 
artigo 211, apartado f, da LCSP, e motivada na suspensión de subministración de enerxía 
eléctrica nos distintos puntos da Deputación de Pontevedra por parte da contratista, co 
conseguinte traspaso ás comercializadoras de referencia, conforme aos feitos postos de 
manifesto nos informes CSV: E436AC4GG29QRMS8 e HWCBBE9FQY8FANDP. 
 
A resolución do contrato poderá conlevar, se así o decide o órgano de contratación, a 
declaración dunha prohibición de contratar con esta Administración Pública e os seus 
organismos dependentes, polo prazo de tres anos, contados desde a data na que sexa firme 
o referido acordo de resolución do contrato. 

  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3
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Todo isto, sen prexuízo de reservarse o dereito a iniciar o correspondente expediente para 
reclamar os eventuais danos e perdas ocasionados. 
 

2. Conceder audiencia á empresa Aura Energía, S.L., para que, no prazo de dez días hábiles, 
contados desde o seguinte á notificación deste acordo, presente as alegacións, documentos 
e xustificacións que estime pertinentes en defensa dos seus dereitos.  
 

A interesada poderá manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos 
documentos ou xustificacións antes do vencemento do prazo, en cuxo caso terase por 
realizado o trámite. 

 
34.31278.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA FARO DE VIGO, S.A.U., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO Á COBERTURA 
PUBLICITARIA DE TODAS AS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS POLA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A ANUALIDADE 2021 
(Expte.2021001850 -Devogaran 2022004308) 

 
Por acordo da Xunta de Goberno, celebrada na súa sesión ordinaria de data 12 de febreiro de 2021 
(CSV.- 9RA58VBSWDP5Q99C), adxudicouse o contrato relativo a “Servizo publicitario con Faro de 
Vigo, S.A.U. para a anualidade 2021” (Expte. 2021001850).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa FARO DE VIGO, S.A.U. (CIF.- 
A-36600815), constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva polo importe 
equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por importe de 11.260,33€ segundo consta na carta 
de pagamento con número de operación 202100021768 de data 08/02/2021.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Contratación no cal se informa que procede a devolución da fianza depositada ao transcorrer o 
prazo legalmente establecido para ela sen que o servizo correspondente comunicara ningún vicio 
ou defecto na execución do contrato.  
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa FARO DE VIGO, S.A.U., dunha garantía 
definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que igualmente informa favorablemente á 
devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3
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A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Servizo publicitario con Faro de Vigo, S.A.U. 
para a anualidade 2021” (Expte. 2021001850), sen que existan obrigas pendentes.  
 
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe de 
11.260,33 €, para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
08/02/2021, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100021768. 

 
35.31279.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA LA VOZ DE GALICIA, S.A., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO Á COBERTURA 
PUBLICITARIA DE TODAS AS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS POLA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A ANUALIDADE 2021 (Expte. 
2021001853 - Devogaran 2022004320) 

 
Por acordo da Xunta de Goberno, celebrada na súa sesión ordinaria de data 5 de marzo de 2021 
(CSV.- IXVOIT8QOFFF5JAD), adxudicouse o contrato relativo a “Cobertura publicitaria de todas as 
accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra con La Voz de Galicia, S.A. para a anualidade 2021” 
(Expte.2021001853).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa LA VOZ DE GALICIA, S.A. (CIF.- 
A-15000649), constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva polo importe 
equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por importe de 7.024,79€ segundo consta na carta de 
pagamento con número de operación 202100028250 de data 24/02/2021.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Contratación no cal se informa que procede a devolución da fianza depositada ao transcorrer o 
prazo legalmente establecido para ela sen que o servizo correspondente comunicara ningún vicio 
ou defecto na execución do contrato.  
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa LA VOZ DE GALICIA, S.A., dunha 
garantía definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que igualmente informa favorablemente 
á devolución da mesma.  
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3
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A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Cobertura publicitaria de todas as accións 
desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra con La Voz de Galicia, S.A. para a anualidade 2021” (Expte. 
Núm. 2021001853), sen que existan obrigas pendentes.  
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe de 
7.024,79 €, para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
24/02/2021, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100028250. 
 

36.31280.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 
EMPRESA LÉREZ EDICIONES, S.L.., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO Á COBERTURA 
PUBLICITARIA DE TODAS AS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS POLA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A ANUALIDADE 2021 
(Expte.2021001877 - Devogaran 2022004322) 

 
Por acordo da Xunta de Goberno, celebrada na súa sesión ordinaria de data 26 de febreiro de 2021 
(CSV.- P4DFH9IFJW667KD0), adxudicouse o contrato relativo a “Servizos publicitarios Lérez 
Ediciones, S.L. para a anualidade 2021” (Expte. 2021001877).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa LÉREZ EDICIONES, S.L. (CIF.- 
B-36003549), constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva polo importe 
equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por importe de 6.198,35€ segundo consta na carta de 
pagamento con número de operación 202100026647 de data 29/02/2021.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Contratación no cal se informa que procede a devolución da fianza depositada ao transcorrer o 
prazo legalmente establecido para ela sen que o servizo correspondente comunicara ningún vicio 
ou defecto na execución do contrato.  
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa LÉREZ EDICIONES, S.L., dunha 
garantía definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que igualmente informa favorablemente 
á devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  218  Xunta de Goberno 11/02/2022 

A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
PRIMEIRO.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Servizos publicitarios Lérez Ediciones, S.L. 
para a anualidade 2021” (Expte. 2021001877), sen que existan obrigas pendentes.  
 
SEGUNDO.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe 
de 6.198,35 €, para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
19/02/2021, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100026647. 

 
37.31281.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA RADIO POPULAR, S.A.., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO Á COBERTURA 
PUBLICITARIA DE TODAS AS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS POLA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A ANUALIDADE 2021 
(Expte.2021001882 - Devogaran 2022004342) 

 
Por Resolución Presidencial 2021001224 de data 04 de marzo de 2021 (CSV.- 
9IUNB15OUJCDOPMD), adxudicouse o contrato relativo a “Servizos publicitarios con Lérez Ediciones, 
S.L. para a anualidade 2021” (Expte. 2021001882).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa RADIO POPULAR, S.A. -CADENA DE 
ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS- (CIF.- A-28281368), constituíu na Tesourería desta 
Deputación, unha fianza definitiva polo importe equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por 
importe de 826,45€ segundo consta na carta de pagamento con número de operación 202100029111 
de data 25/02/2021.  
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Contratación no cal se informa que procede a devolución da fianza depositada ao transcorrer o 
prazo legalmente establecido para ela sen que o servizo correspondente comunicara ningún vicio 
ou defecto na execución do contrato.  
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa RADIO POPULAR, S.A., dunha garantía 
definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que igualmente informa favorablemente á 
devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3
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A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Servizos publicitarios con Radio Popular, S.A. 
para a anualidade 2021” (Expte. 2021001882), sen que existan obrigas pendentes.  
 
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe de 
826,45 €, para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
25/02/2021, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100029111. 

 
38.31282.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO Á COBERTURA 
PUBLICITARIA DE TODAS AS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS POLA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A ANUALIDADE 2021 
(Expte.2021002024 - Devogaran 2022004350) 

 
Por Resolución Presidencial 2021001097 de data 25 de febreiro de 2021 (CSV.- 
ESK92K8PG7IN5XG8), adxudicouse o contrato relativo a “Servizos publicitarios con Editorial La 
Capital, S.L. para a anualidade 2021” (Expte. 2021002024).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. (CIF.- 
B-15162068), constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva polo importe 
equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por importe de 1.239,67€ segundo consta na carta de 
pagamento con número de operación 202100025235 de data 17/02/2021.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Contratación no cal se informa que procede a devolución da fianza depositada ao transcorrer o 
prazo legalmente establecido para ela sen que o servizo correspondente comunicara ningún vicio 
ou defecto na execución do contrato.  
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa EDITORIAL LA CAPITAL, S.L., dunha 
garantía definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que igualmente informa favorablemente 
á devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  220  Xunta de Goberno 11/02/2022 

 
A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Servizos publicitarios con Editorial La Capital, 
S.L. para a anualidade 2021” (Expte. 2021002024), sen que existan obrigas pendentes.  
 
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe de 
1.239,67 €, para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
17/02/2021, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100025235. 

 
39.31283.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA LOSPREGOS, S.L., PARA RESPONDER DA EXECUCIÓN DO 
CONTRATO RELATIVO A CATRO ACTUACIÓNS DO GRUPO 
BUDIÑO CON CARGO AO PROGRAMA “MUSIGAL 2021" 
(Expte.2021019560 - Devogaran 2022004912) 

 
Por Resolución Presidencial 2021003025 de data 31 de maio de 2021 (CSV.- 
ZTOSSSUNWRTDMVS9), adxudicouse o contrato relativo a “Catro actuacións do Grupo Budiño con 
cargo ao programa Musigal 2021” (Expte. 2021019560).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa LOSPREGOS, S.L. (CIF.- B-36326080), 
constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva polo importe equivalente ao 5% 
do prezo de adxudicación, por importe de 2.000,00€ segundo consta na carta de pagamento con 
número de operación 202100101631 de data 20/05/2021.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de Cultura 
no cal establece que procede a devolución da citada garantía ao cumprir dita empresa 
satisfactoriamente co obxecto de dito contrato. 
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa LOSPREGOS, S.L., dunha garantía 
definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que igualmente informa favorablemente á 
devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3
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A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Catro actuacións do Grupo Budiño con cargo ao 
programa Musigal 2021” (Expte. 2021019560), sen que existan obrigas pendentes. 
 
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe de 
2.000,00 €, para responder de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial o 
20/05/2021, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202100101631. 
 

40.31284.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 
EMPRESA, ECNOSERVICIO ORENSANO, S.L., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO A CORRECCIÓN DE 
DEFECTOS NAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN 
NO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE (Expte. 2019034501 - 
Devogaran2020021770) 

 
Por Resolución Presidencial 2019017602 de data 07 de outubro de 2019 (CSV.- 
SXJ1WQ07H9VFKZZZ), adxudicouse o contrato relativo a “Corrección de defectos nas instalacións 
eléctricas de baixa tensión no Centro Príncipe Felipe” (Expte. 2019034501).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa TECNOSERVICIO ORENSANO, S.L. 
(CIF.- B-32162984), constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva polo importe 
equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por importe de 5.151,84€ segundo consta na carta de 
pagamento con número de operación 201900176526 de data 01/10/2019.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Centro Príncipe 
Felipe no cal establece que procede a devolución da citada garantía ao cumprir dita empresa 
satisfactoriamente co obxecto de dito contrato. 
 
Resultando que no expediente figura informe emitido pola Intervención no cal indica que existe na 
caixa da Deputación a constitución por parte da empresa TECNOSERVICIO ORENSANO, S.L., 
dunha garantía definitiva con ese concepto e por ese importe, e no que igualmente informa 
favorablemente á devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



Acta Páx.  222  Xunta de Goberno 11/02/2022 

A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Servizos publicitarios con Radio Popular, S.A. 
para a anualidade 2021” (Expte. 2021001882), sen que existan obrigas pendentes.  
 
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en valores, mediante aval de 
Banco Santander, por importe de 5.151,84 €, para responder de dito contrato, que foi depositada 
na Tesourería Provincial o 01/10/2019, segundo mandamento de ingreso con número de 
operación 201900176526. 

 
41.31285.- DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA POLA 

EMPRESA, BM NEIRA AUDITORES, S.L.P., PARA RESPONDER DA 
EXECUCIÓN DO CONTRATO RELATIVO AO SERVIZO DE 
COLABORACIÓN COA INTERVENCIÓN PROVINCIAL NO 
EXERCICIO DAS FUNCIÓNS DE CONTROL FINANCEIRO EN 
MATERIA DE SUBVENCIÓNS E AUDITORÍA FINANCEIRA DE 
ENTIDADES DEPENDENTES (Expte. 2020021074 - 
Devogaran2020046592) 

 
Por Resolución Presidencial 2020002162 de data 17 de agosto de 2020 (CSV.- 
CV73BMKI4KLS75EF), adxudicouse o contrato relativo a “Colaboración coa Intervención Provincial no 
exercicio das funcións de control financeiro en materia de subvencións e auditoría financeira de entidades dependentes” 
(Expte. 2020021074).  
 
Para responder da realización deste servizo, a empresa BM NEIRA AUDITORES, S.L. (CIF.- 
B-32468647), constituíu na Tesourería desta Deputación, unha fianza definitiva polo importe 
equivalente ao 5% do prezo de adxudicación, por importe de 467,23€ segundo consta na carta de 
pagamento con número de operación 202000133782 de data 04/08/2020.  
 
Resultando que no expediente tramitado ó efecto figura informe emitido polo Servizo de 
Intervención no cal se informa que existe na caixa da Deputación a constitución por parte da 
empresa BM NEIRA AUDITORES, S.L., dunha garantía definitiva con ese concepto e por ese 
importe, e no que igualmente informa favorablemente á devolución da mesma.  
 
Considerando que o artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, establece que: “Aprobada a 
liquidación do contrato e transcorrido o prazo de garantía, se non resultaren responsabilidades devolverase a garantía 
constituída ou se cancelará o aval ou o seguro de caución”. 
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A Xunta de Goberno, en base ós informes favorables que constan no expediente e de conformidade 
co establecido no artigo 111.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación do contrato relativo a “Colaboración coa Intervención Provincial no 
exercicio das funcións de control financeiro en materia de subvencións e auditoría financeira de entidades dependentes” 
(Expte. 2020021074), sen que existan obrigas pendentes.  
 
Segundo.- Proceder á devolución da garantía definitiva constituída en metálico, por importe de 
467,23 €, para responder do “Lote 2” de dito contrato, que foi depositada na Tesourería Provincial 
o 04/08/2020, segundo mandamento de ingreso con número de operación 202000133782. 

 
42.31286.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DA ASOCIACIÓN 

PANDERETEIRAS URDIME DO CONCELLO DE VIGO Á 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA O “ENCONTRO DE PANDEIRETA 
20.21” (Expte.2021017391) 

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 02/07/2021 unha 
subvención a favor da Asoc. Pandereteiras Urdime, con CIF: G-27.797.448, do Concello de Vigo, por un 
importe de 1.100,00 €, para o “Encontro de pandeireta 20.21” con cargo á aplicación 
21/330.3340.489.05, e recibido escrito presentado, no Rexistro xeral, con data 28/01/2021 da 
citada Entidade renunciando á subvención concedida no seu día, a Xunta de Goberno queda 
enterada e acepta dita renuncia, de conformidade co establecido no art. 94.4 da Lei 39/2015, de 1 
de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 

 
43.31287.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA Á SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA Á ENTIDADE “FUNDACIÓN FORMAVIGO” 
CONVOCATORIA DE BASES DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN 
FINS DE LUCRO PARA ACTUACIÓNS NO ÁMBITO SOCIAL NA 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2021 (Expte. 2021007828) 

 
1º A Xunta de Goberno acordou aprobar a convocatoria e bases de Subvencións dirixidas a 
entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 
2021, na súa sesión ordinaria do día 15 de xaneiro de 2021. 
 
2º A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra acordou, na súa sesión ordinaria de 8 de 
outubro de 2021, en relación ás subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións 
no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2021, concederlle unha subvención por 
importe de 3.728,09 euros á Fundación Formavigo, con CIF G27753367, para a realización do proxecto 
“Mellorar ó acceso ao mercado laboral das persoas en risco de exclusión social en Vigo e Pontevedra”. 
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3º Con data 14 de outubro de 2021 e número de rexistro NOT2021015768, notificáselle á Entidade 
a concesión da subvención para a execución da actividade “Mellorar o acceso ao mercado laboral das 
persoas en risco de exclusión social”. 
 
4º Con data de 19 de novembro de 2021 e número de rexistro WEB2021044465, a entidade presenta 
solicitude na que manifesta a súa renuncia expresa á subvención concedida  “(…) ante a imposibilidade 
de variar a porcentaxe mensual de dedicación dos recursos humanos directos(...)”. 
 
Polo exposto, e de conformidade có establecido nas bases reguladoras de subvencións a entidades 
sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra 2021, a Xunta de 
Goberno queda enterada e acepta a renuncia á subvención concedida á “Fundación Formavigo”, con 
CIF G27753367, por importe de 3.728,09 €. 
 

44.31288.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA Á SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA Á ENTIDADE “ASOCIACION DE NENOS E NENAS 
CON DIABETE DE GALICIA” CONVOCATORIA DE BASES DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA 
ACTUACIÓNS NO ÁMBITO SOCIAL NA PROVINCIA DE 
PONTEVEDRA 2021 (Expte. 2021007819) 

 
1º - A Xunta de Goberno acordou aprobar a convocatoria e bases de Subvencións dirixidas a 
entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 
2021, na súa sesión ordinaria do día 15 de xaneiro de 2021. 
 
2º.- A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra acordou, na súa sesión ordinaria de 8 de 
outubro de 2021, en relación ás subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións 
no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2021, concederlle unha subvención por 
importe de 4.420,75 euros á Asociación de nenos e nenas con diabete de Galicia, con CIF G94079050, para 
a realización do proxecto “Somos Tipo 1 Pontevedra”. 
 
3º.- Con data 14 de outubro de 2021 e número de rexistro NOT2021015844, notificáselle á 
Entidade a concesión da subvención para a execución da actividade “Somos Tipo 1 Pontevedra”. 
 
4º.- Con data de 31 de xaneiro de 2021 e número de rexistro WEB2022003502, a entidade presenta 
solicitude na que manifesta a súa renuncia expresa á subvención concedida, “(…) ante modificacións 
no orzamento previsto que fan inviable a xustificación correcta da subvención segundo as bases (…)”. 
 
Polo exposto, e de conformidade có establecido nas bases reguladoras de subvencións a entidades 
sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra 2021, a Xunta de 
Goberno queda enterada e acepta a renuncia á subvención concedida á “Asociación de nenos e nenas 
con diabete de Galicia”, con CIF G94079050, por importe de 4.420,75 €. 
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45.31289.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA Á ASOC. JUVENIL SARAIVA DO MAR POLA “IV FESTA 
DO DEPORTE EN FAMILIA” (Expte. 2021021387) 

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor da Asociación Juvenil Saraiva do Mar con NIF: G36324523, do Concello de Sanxenxo, 
por un importe de 448,88 €, para a “IV Festa do Deporte en Familia” e con cargo á aplicación 
22/340.3410.489.04.2021, e recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022004115 con data 
03/02/22 do citado club renunciando á subvención debido a imposibilidade da súa xustificación, a 
Xunta de Goberno queda enterada e acepta dita renuncia, de acordo co artigo 94.4 da Lei 39/2015, 
de 1 de outubro do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 

 
46.31290.- DAR CONTA E ACEPTAR A RENUNCIA DA SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA AO PATOS SURF CLUB POLA “COPA GALICIA DE 
SURF” (Expte. 2021022280) 

 
Aprobada pola Xunta de Goberno desta Deputación provincial de data 13 de agosto de 2021 unha 
subvención a favor de Patos Surf Club con NIF: G36796209, do Concello de Nigrán, por un importe 
de 230,19 €, para a “Copa Galicia de Surf” e con cargo á aplicación 22/340.3410.489.04.2021, e 
recibido escrito, presentado no Rexistro Web nº 2022004128 con data 03/02/22 do citado club 
renunciando á subvención debido a imposibilidade da súa celebración, a Xunta de Goberno queda 
enterada e acepta dita renuncia, de acordo co artigo 94.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro  do 
procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 

 
47.31291.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS (EXPTE. 

2022005267 E EXPTE. 2022005291) (TESOURERÍA) 
 

a) Vista a relación de facturas con número 2022005267 que contén 30 facturas e por un importe de 
18.052,89 € e con CSV: DFYT0DMG6NAWUBOD, e visto o informe que formula a Intervención 
desta Deputación, de data 3 de febreiro 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 .......................................................................................................................... 18.790,89 € 
Descontos do IRPF ................................................................................................................... 738,00 € 
Descontos do IVE soportado deducible ..................................................................................... 0,00 € 
Descontos do honorarios técnicos externos ............................................................................... 0,00 € 
Outros descontos ............................................................................................................................ 0,00 € 
Total líquido........................................................................................................................... 18.052,89 € 
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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b) Vista a relación de facturas con número 2022005291 que contén 4 facturas e por un importe de 
4.333,90 € e con CSV: OL9T9FIKY9U263L8, e visto o informe que formula a Intervención desta 
Deputación, de data 3 de febreiro 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 ............................................................................................................................ 4.333,90 € 
Descontos do IRPF ..................................................................................................................... 00,00 € 
Descontos do IVE soportado deducible ..................................................................................... 0,00 € 
Descontos do honorarios técnicos externos ............................................................................... 0,00 € 
Outros descontos ............................................................................................................................ 0,00 € 
Total líquido ............................................................................................................................. 4.333,90 € 
 
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. 

 
48.31292.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS EN PROPIEDADE 
NO CONCELLO DE GONDOMAR (Expte. 2021038392)  

 
Dada conta que con data de rexistro 21/07/2021 (rex. núm. WEB2021029504), tivo entrada nesta 
Deputación instancia en solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial formulada 
por D. José Manuel Rodríguez Álvarez en representación de Plus Ultra Seguros Generales y Vida, 
S.A. por danos en vivenda, sita na Rúa Peroleira nº 29, no Concello de Gondomar, producidos o 
día 18/02/2021, segundo manifestan, a consecuencia do colapso da rede de saneamento de pluviais, 
e que foi cuantificada economicamente en 3.626,88 € 
 
Resultando.- Que con data 25/08/2021, e con fundamento nos artigos 79, 80 e 81.1 da Lei 39/2015 
e 172.2, último inciso, do R.d. 2568/86, solicitouse informe ó Servizo de Infraestruturas e Vías 
Provinciais da Deputación, o cal foi emitido na data 07/02/2022, co seguinte contido literal: 
 

PRIMEIRO.- O sinistro localízase na vivenda sita na rúa Peroleira, 29, localizada na marxe dereita do 
p.q. 2+350 da E.P. 2301 GONDOMAR-PEITEIROS. 
 
SEGUNDO.- Segundo a reclamación presentada e o informe pericial que achegan, os danos producidos no 
sótano da vivenda foron causados por inundacións debido ó retorno do caudal de auga de choiva pola tubería 
de acometida que conecta a vivenda coa rede de pluviais. 

  

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


Código seguro de verificación (CSV):QMNM75CWWWXKWDG3



 

Xunta de Goberno 11/02/2022  Acta Páx. 227  

 
TERCEIRO.- Neste servizo non hai coñecemento do acontecido, xa que ninguén se puxo en contacto co 
servizo de conservación, nin cos vixiantes da zona. 
A raíz da presente reclamación, o vixiante da zona personouse varias veces na vivenda, non conseguindo 
contactar con ninguén. 
 
CUARTO.- Nese período de tempo (18 febreiro 2021) houbo temporais e fortes choivas nesa zona. 
 
QUINTO.- Descoñécese se a entrada de augas no sótano da vivenda foi polas tuberías de pluviais como 
indican na súa reclamación ou por algún outro lugar (outro tipo de conexión ou tubaxe que conecte coa vía 
pública), ou debida a filtracións. 
 
Non se puido acreditar a entrada de augas na vivenda debido a que o persoal de vixilancia non tivo acceso 
a ela. O que puido comprobar o vixiante co exame das instalacións existentes na estrada é que a vivenda 
non ten conexión directa coas pluviais da estrada, xa que se atopa a unha cota inferior respecto da mesma. 
A conexión que ten é a de saneamento, a cal é competencia municipal. 
 
SEXTO.- A vivenda sitúase nunha parcela lindeira coa estrada, a unha distancia de 10 m da mesma. 
Tamén ten unha edificación auxiliar que linda co dominio público viario. 
 
As características da estrada nesa localización son as seguintes: Trazado en recta, con pendente ascendente 
do 2,24%, con bombeo da calzada e rede de pluviais instalada en ambas marxes. A rede de pluviais, 
configurada polos sumidoiros, tubería e rexistros funciona con normalidade. 
 
O acceso á parcela está formado por un rebaixe na beirarrúa, con pendente transversal hacia o interior da 
parcela, dando continuidade ó acceso existente dentro da finca, xa que a vivenda tamén se atopa a unha cota 
mais baixa que a estrada.  
 
É necesario neste punto resaltar que a vivenda dispón dunha rexa para a recollida de pluviais no seu acceso, 
correspondendo as labores de conservación e mantemento ó propietario. Se dita rexa non funciona con 
normalidade ou está obstruída, entón pode ser que as augas da estrada cheguen á finca. 
 
SÉTIMO.- Non hai constancia de sinistros similares no mesmo punto en datas anteriores nin posteriores, 
polo que se considera que a rede de drenaxe ten a capacidade suficiente e a disposición dos sumidoiros é a 
adecuada para a evacuación de ditas augas en situacións normais. 
 
CONCLUSIÓN: 
Non se pode acreditar o motivo da entrada de auga á vivenda, podendo ser por algunha das causas seguintes: 

• A través da rede de pluviais, que é o que indican no informe pericial: Non é factible cos datos actuais 
que temos, pois non temos constancia de que a vivenda estea conectada a dita rede. 

• Por aporte de augas de escorrentía á parcela, de xeito que a auga se infiltrase no terreo e ante unha 
mala impermeabilización do sótano e a subida o nivel freático. 
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• A través da rede de saneamento, por inundación da estrada e dos pozos situados na mesma de xeito 
que se producise un retorno polo sistema de saneamento. Neste caso, indicar que a rede de saneamento 
é de competencia municipal. 

 
A rede de pluviais funciona con normalidade e non hai constancia de ningún outro funcionamento anormal. 
Firmado por Mª Elena Pérez Alonso 
Enxeñeiro. 
Firmado por Daniel Romay Díaz 
Director de Infraestruturas e Vías Provinciais______________________________ 

 
Considerando.- Que no presente procedemento seguiuse o cauce legal descrito nos artigos 65, 67, 
81 e 91 da Lei 39/2015 e na Sección 1ª do Título IV, da Lei 40/2015, referida á responsabilidade 
patrimonial das Administracións Públicas, así como o relativo ó procedemento administrativo xeral.  
 
Considerando.- Que a instancia se presenta cumprimentando os requisitos de capacidade, 
lexitimación activa e pasiva e temporalidade (sen ter transcorrido o prazo de prescrición), descritos 
nos artigos 66, 3, 4.1 a) e 67.1 da Lei 39/2015. 
 
Considerando.- Que non quedou acreditada a relación de causalidade (artigo 32.1 da Lei 40/2015) 
co material probatorio achegado ó expediente, antes ó contrario, queda demostrada a non 
responsabilidade desta Deputación nos danos que se reclaman polos seguintes argumentos do 
informe do Servizo de Infraestruturas: 

• O vixiante da zona personouse varias veces na vivenda, non conseguindo contactar con 
ninguén. 

• Ó non ter acceso o persoal de vixilancia, non se puido acreditar a entrada de augas na 
vivenda .  

• O que puido comprobar o vixiante co exame das instalacións existentes na estrada é que 
a vivenda non ten conexión directa coas pluviais da estrada, xa que se atopa a unha cota 
inferior respecto da mesma.  

• A conexión que ten a vivenda é a de saneamento, sendo esta de competencia municipal. 

• Nese período de tempo (18 febreiro 2021) houbo temporais e fortes choivas nesa zona. 

• O acceso á parcela está formado por un rebaixe na beirarrúa, con pendente transversal 
cara o interior da parcela, dando continuidade ó acceso existente dentro da finca, xa que 
a vivenda tamén se atopa a unha cota mais baixa que a estrada.  

• A vivenda dispón dunha rexa para a recollida de pluviais no seu acceso, correspondendo 
as labores de conservación e mantemento ó propietario. Se dita rexa non funciona con 
normalidade ou está obstruída, entón pode ser que as augas da estrada cheguen á finca. 

• Non hai constancia de sinistros similares no mesmo punto en datas anteriores nin 
posteriores, polo que se considera que a rede de drenaxe ten a capacidade suficiente e a 
disposición dos sumidoiros é a adecuada para a evacuación de ditas augas en situacións 
normais. 
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• Como conclusión, non se pode acreditar o motivo da entrada de auga á vivenda. 
A mesma puido producirse por algunha das causas seguintes: 

 
1. A través da rede de pluviais, que é o que indican no informe pericial: Non é factible 

cos datos actuais que temos, pois non temos constancia de que a vivenda estea 
conectada a dita rede. 

2. Por aporte de augas de escorrentía á parcela, de xeito que a auga se infiltrase no 
terreo e ante unha mala impermeabilización do sótano e a subida o nivel freático. 

3. A través da rede de saneamento, por inundación da estrada e dos pozos situados na 
mesma de xeito que se producise un retorno polo sistema de saneamento. Neste 
caso, indicar que a rede de sanemento é de competencia municipal. 

 

• A rede de pluviais funciona con normalidade e non hai constancia de ningún outro 
funcionamento anormal. 
 

Considerando.- Que a forza causacional non reside en ningunha actuación que, por acción ou 
omisión, por funcionamento normal ou anormal do servizo público, poida imputarse á Deputación, 
polo que dificilmente se lle poden atribuír a esta as consecuencias indemnizatorias, pois a mera 
detentación material dunha infraestrutura non a converte nunha aseguradora universal de todos os 
riscos. 
 
Considerando.- Que en supostos similares, os Xulgados desestimaron os recursos presentados: 
Sentenza do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de O Porriño, de data 13/07/2021, en 
Autos de Procedemento Ordinario 0000357/2019, e Sentenza 187/2021 do Xulgado do 
Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra (ditos precedentes obran na Asesoría Xurídica da 
Deputación) nos que, exonerando á Deputación da reclamación económica, veuse dicir, 
respectivamente, que é preciso acreditar a disfuncionalidade da infraestrutura para poder atribuír os 
danos á Administración -na primeira delas- e que é necesario acreditar cabalmente os danos e 
prexuízos e establecer unha relación de causalidade indubitada entre reclamante e reclamado -na 
segunda-, que, obxectivamente, non se aprecia no presente suposto. 
 
Considerando.- Que non houbo outras reclamacións pola mesma causa. 
 
Considerando.- Que as Administracións Públicas réxense en materia de responsabilidade 
patrimonial polos artigos 106.2 da Constitución Española, 32 e seguintes da Lei 40/2015, 54 da Lei 
7/85 e 223 do R.d. 2568/86. 
 
Considerando.- Que o presente acordo cumprimenta o establecido nos artigos 88.1 e 35.1 b) da Lei 
39/2015, referido á  desestimación  argumentada da reclamación. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade desestimar dita reclamación  
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49.31293.- MODIFICACIÓN DO ACORDO ADOPTADO NA SESIÓN DA XUNTA 

DE GOBERNO DE DATA 16/07/2021 (Nº9.30568), DE CONCESIÓN AO 
CONCELLO DE PONTE CALDELAS DUNHA SUBVENCIÓN CON 
DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO “MELLORA 
DA SEGURIDADE VIARIA EN VILARCHÁN, PONTE CALDELAS” 
AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2021 LIÑA 1, POR CAMBIO DE 
PROXECTO (Expte.2021017360) 

 
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión do día 15/12/2020, aprobou as “Bases reguladoras 
e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021”, que recolle os procedementos para 
conceder subvencións a 59 municipios da provincia para financiar actuacións e investimentos, 
propostas que deben estar relacionadas coas materias que os municipios exercen como 
competencias propias ou, en todo caso, as atribuídas por delegación, de conformidade co artigo 7 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e as distintas das propias e as de 
delegación segundo o artigo 3 da lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da 
entrada en vigor da lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración Local. Ditas bases e o extracto da convocatoria publicouse no BOPPO nº 1, do 
04/01/2021. 
 
En data 16/07/2021 mediante acordo da Xunta de Goberno núm. 9.30568, concedeuse ao Concello 
de PONTE CALDELAS, polo procedemento de concorrencia non competitiva, subvención pola 
contía de 144.972,48 euros, con destino ao financiamento do investimento “MELLORA DA 
SEGURIDADE VIARIA EN VILARCHÁN, PONTE CALDELAS” (Exp.:2021017360), cun 
orzamento polo importe de 144.972,48 euros (139.094,34 € -execución de obra; 3.616,45 €-
redacción de proxecto; 2.261,69 dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde).  
 
En data 21/12/2021 con rexistro núm. WEB20210049327, o Concello achega resolución da alcaldía 
pola que se solicita un cambio do proxecto sinalado ut supra. Esta petición non reúne o requisitos 
exixidos polas bases reguladoras do Plan Concellos 2021 dado que se solicita un incremento da 
subvención inicialmente concedida. En data 11/01/2021 notifícase esta circunstancia ao Concello. 
 
En data 26/12/2022 con rexistro núm. WEB2022002879, o Concello achega resolución da Alcaldía 
na que novamente se solicita a conformidade desta Deputación ante a necesidade de proceder a un 
cambio de proxecto para adaptar o mesmo aos requisitos impostos na autorización sectorial da 
AXI, sen variar a tipoloxía inicialmente aprobada, nin incrementar a contía subvencionada. O novo 
proxecto implica u incremento do orzamento que pasa a ser de 150.230,31 euros, dos que 
144.352,17 euros corresponde á execución de obra; 3.616,45euros á redacción de proxecto e 
2.2616,69 euros á dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde. O Concello de Ponte 
Caldelas asume o compromiso de financiar a contía non subvencionada pola Deputación que 
ascende a 5.257,83 euros. 
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En data 01/02/2022 por rexistro núm. WEB2022003629 o Concello emenda a documentación 
achegada inicialmente. 
O Concello achega a documentación precisa para a concesión de cambio de proxecto. 
 
Fundamentos xurídicos: 
Réxime Xurídico: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

─ Tratado de Funcionamento da Unión Europea. 

─ Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 

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

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

─ Lei 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas. 

─ RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais. 

 
Consideracións Xurídicas: 
Instrución do expediente: 

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

Petición e evacuación de informes 

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

─ Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 
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Resolución do expediente: 
a. Artigo 16 da ordenanza xeral de subvencións da Deputación que dispón que salvo que nas bases 

reguladoras, resolución de aprobación da convocatoria ou de concesión se estableza o contrario, 
a entidade beneficiaria da subvención poderá solicitar do órgano que as concede a modificación 
da resolución de concesión, incluídos o prazos de execución e xustificación, non debendo 
variarse o destino ou finalidade da subvención ou da axuda pública. 
A solicitude de modificación deberá estar xustificada, presentándose de forma inmediata á 
aparición das circunstancias que a motiven e con antelación á finalización do prazo de execución 
inicialmente concedido, salvo que para as modificacións se fixen outros prazos nas bases 
reguladoras. 

b. Base 17ª das reguladoras do Plan Concellos 2021, que regula as modificacións do contido das 
resolucións ou acordos de concesión. A solicitude deber presentarse antes de que finalice o prazo 
de realización do investimento ou actuación obxecto de subvención e sempre que non se 
prexudiquen dereitos de terceiros. 

c. Artigos 64 do RLXS que dispón que unha vez recaído un acordo ou resolución de concesión 
pódese solicitar unha modificación do seu contido, de acordo co disposto nas bases reguladoras 
de subvención, e sempre e cando non se prexudique dereitos de terceiros e se solicite antes de 
que conclúa o prazo para a realización da actividade. 

d. Artigo 109 da LPACAP sobre revogación de actos e rectificación de erros, que indica que as 
Administracións Públicas poderán rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos 
interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos actos. 

 
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 vixente orzamento da Deputación, e 
vistos o informe do enxeñeiro xefe de Cooperación, de data 01/02/2022, e da xefa do servizo de 
Cooperación de data 02/02/2022 que conclúen favorablemente o cambio do proxecto do 
investimento, e do informe da intervención provincial, de data 04/02/2022, a Xunta de Goberno 
acorda por unanimidade: 
 
1) Modificar o acordo da Xunta de Goberno núm. 9.30568, do día 16/07/2021, polo que se 

concedía ao Concello de Ponte Caldelas, CIF: P3604300H, a cantidade de 144.972,48 € con destino 
ao financiamento do investimento “Mellora da seguridade viaria en Vilarchán, Ponte Caldelas” 
(Expte.2021017360), no sentido de substituír o proxecto que figura no expediente polo achegado 
en data 26/01/2022 con número de rexistro WEB2022002879.  

2) O importe da subvención a cargo da Deputación de Pontevedra permanece invariable, non 
obstante o orzamento do novo proxecto ascende a 150.230,31 € o que supón un incremento de 
5.257,83 € sobre o proxecto inicialmente aprobado, asumindo o Concello o compromiso da súa 
financiación. 
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3) O novo proxecto presentado non altera o obxecto nin a finalidade do investimento e co mesmo 
non se prexudican dereitos de terceiros. 

4) O resto do acordo da xunta de goberno núm. 9.30568, do día 16/07/2021, permanecerá 
invariable. 

5) Darlle traslado do presente acordo ao Concello de Ponte Caldelas, Intervención, Servizo de 
Cooperación e ó Gabinete da Presidencia. 

 
50.31294.- PRÓRROGA NO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DO “PLAN DE 

COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 
MUNICIPAIS 2021 AO CONCELLO DE FORCAREI”. (Expte. 2021005105) 

 
1º.- Mediante acordo de Xunta de Goberno de data 15/01/21 aprobáronse as “Bases reguladoras do 
Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o ano 2021” e foron publicadas 
no BOPPO núm. 15 do 25 de xaneiro de 2021. O obxectivo 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. 
 
Na base décimo segunda da convocatoria contemplase a posibilidade de solicitar unha prórroga de 
maneira excepcional antes de que remate o mes de xaneiro  para presentar a documentación 
xustificativa da convocatoria. 
 
2º.- O prazo de presentación de solicitudes rematou o 26 de febreiro de 2021. O Concello de 
Forcarei presentou a súa solicitude en forma e prazo e solicita o pago anticipado do 50% da contía 
que se adxudique. 
 
3º- Mediante Resolución Presidencial de 8 de abril de 2021 e número  RP2021001781 aprobase o 
gasto  das seguintes cantidades, en función da contía solicitada e o orzamento dispoñible: 
 

Concello Persoal Servizo de axuda no fogar Total 

FORCAREI 27.042,00 € 27.057,85 € 54.099,85 € 

 
4º  Mediante Resolución presidencial de 22 de abril de 2021 e número de RP2021002123 apróbase 
o adianto do 50% da subvención solicitada, sendo para o Concello de Forcarei de 27.049,92€. 
 
5º Con data 17 de xaneiro de 2022 e número de rexistro 2022001144 a Alcaldesa do Concello de 
Forcarei presenta solicitude de prórroga para a xustificación do Plan de Cofinanciamento de SS.SS. 
comunitarios municipais 2021 ante a situación sobrevida pola que a traballadora social dos SS.SS. 
Comunitarios municipais está de baixa laboral.  
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6º Segundo o establecido na antedita base decimo segunda da convocatoria  “(…)O prazo de 
presentación da documentación xustificativa rematará o 28 de febreiro de 2022, inclusive. Excepcionalmente poderase 
solicitar unha prórroga antes de que remate o mes de xaneiro. Logo de ser valoradas favorablemente as causas 
excepcionais que motivan a mencionada solicitude polo Servizo de Cohesión Social e Xuventude e polo de Intervención, 
poderá concederse unha prórroga da xustificación ata, como máximo, o 31 de marzo de 2022. Se non se achega a 
xustificación dentro do prazo (inicial ou prorrogado) requiriráselle á entidade beneficiaria a súa presentación no prazo 
improrrogable de 15 días. A falta de xustificación neste prazo excepcional implicará o inicio do expediente da perda 
da achega da Deputación(…).” 
 
7º.- Con data 25 de xaneiro de 2022 a Xefa do Servizo de Cohesión Social e Xuventude valora 
favorablemente as causas excepcionais que motivan a solicitude de prórroga do Concello de Forcarei 
e solicita informe de Intervención. 
 
8º.- Con data 31/01/22 Intervención amosa a súa conformidade á prórroga no prazo de 
xustificación do Plan de Cofinanciamento dos SS.SS. Comunitarios Municipais 2021 ao Concello de 
Forcarei.  
 
Considerando que o órgano competente para a aprobación da prórroga no prazo de xustificación 
do Plan de cofinanciamento dos Servizos sociais Comunitarios  Municipais para o exercicio 2021 ao 
Concello de Forcarei, é a Xunta de Goberno, ao ser o órgano que aprobou as bases reguladoras do 
antedito Plan. 
 
A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar a prórroga no prazo de xustificación do Plan 
de cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o exercicio 2021 ao Concello 
de Forcarei ata, como máximo, o 31 de marzo de 2022. 
 

51.31295.- DAR CONTA DA APROBACIÓN DO “PLAN DE PREVENCIÓN DE 
RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA”. 
(Expte.2022002833) 

 
Por Resolución Presidencial nº 2022000940, de data 4 de febreiro de 2022, aprobouse o Plan de 
prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Deputación Provincial de Pontevedra, para 
dar cumprimento ao reflectido no artigo 6 da Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que 
se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, en 
consonancia co artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241, de 12 de febreiro, do Parlamento 
Europeo e do Consello. 
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O Consello Europeo aprobou o 21 de xuño de 2020 a creación do programa Next Generation EU, 
un instrumento de estímulo económico en resposta á crise causada polo coronavirus. O Mecanismo 
para a Recuperación e a Resiliencia (MRR), establecido a través do Regulamento (UE) 2021/241 
do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de febreiro de 2021, é o núcleo deste Fondo de 
Recuperación.   
 
O MRR ten catro obxectivos: promover a cohesión económica, social e territorial da UE; fortalecer 
a resiliencia e a capacidade de axuste dos Estados membros; mitigar as repercusións sociais e 
económicas da crise da COVID-19; e apoiar as transicións ecolóxica e dixital.   
 
Para alcanzar eses obxectivos cada Estado membro deseñou un Plan Nacional de Recuperación e 
Resiliencia, que inclúe as reformas e os proxectos de investimento necesarios para alcanzar eses 
obxectivos. O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia español (en diante PRTR) ten 
catro eixos transversais que se vertebran en 10 políticas panca dentro das cales se recollen trinta 
compoñentes, que permiten articular os programas coherentes de investimentos e reformas do Plan. 
Estes catro eixos son: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a cohesión social e territorial 
e a igualdade de xénero.  
 
Para facer efectivas as iniciativas expostas no PRTR, as Administracións Públicas deben adaptar os 
procedementos de xestión e o modelo de control. Algunhas medidas de axilización establecéronse 
mediante o Real Decreto-Lei 36/2020, de 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes 
para a modernización da Administración Pública e para a execución do PRTR. Ademais, é necesaria 
a configuración e desenvolvemento dun sistema de xestión que facilite a tramitación eficaz das 
solicitudes de desembolso aos Servizos da Comisión Europea. Para iso aprobouse a Orde 
HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de 
Recuperación, Transformación e Resiliencia.  
 
Entre as súas previsións destaca a obriga que impón e desenvolve o artigo 6, en consonancia co 
artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241, de 12 de febreiro, do Parlamento Europeo e do 
Consello, relativa a que toda entidade decisoria ou executora que participe na execución das medidas 
do PRTR deberá dispor dun “Plan de medidas antifraude” que lle permita garantir e declarar que no 
seu respectivo ámbito de actuación os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas 
normas aplicables, en particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a 
corrupción e os conflitos de intereses.  
 
Este plan deberá aprobarse pola entidade decisoria ou executora nun prazo inferior a 90 días desde 
a entrada en vigor da Orde ou, no seu caso, desde que se teña coñecemento da participación na 
execución do PRTR. 
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A estes efectos, como entidade executora ou órgano xestor segundo proceda en cada caso, a 
Deputación Provincial de Pontevedra dótase do correspondente Plan de prevención de riscos de 
xestión e medidas antifraude que ten como obxectivo establecer os principios e as normas que serán 
de aplicación e observancia en materia antifraude, anticorrupción e a fin de evitar os conflitos de 
intereses, en relación cos fondos provenientes do MRR, á vez que supón un punto de inflexión 
como modelo de referencia a adoptar de forma estable na xestión dos restantes recursos públicos 
asignados a esta Deputación Provincial.  
 
Este plan estrutúrase ao redor de catro elementos clave do denominado ciclo antifraude: 
prevención, detección, corrección e persecución, e será de aplicación a todos os órganos e a todo o 
persoal da Deputación Provincial de Pontevedra que interveña na xestión de fondos provenientes 
do MRR.  
 
A estrutura do Plan segue as directrices reflectidas na Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, e 
estruturase en torno a oito puntos: 
 
1. Caracterización da Deputación de Pontevedra. 
2. Compromiso de integridade e marco ético institucional. 
3. Definicións de Fraude, corrupción, conflito de intereses e irregularidade. 
4. Comisión Antifraude. 
5. Identificación e avaliación de riscos de xestión. 
6. Estruturación e definición das medidas antifraude. 
7. Seguimento e modificación do plan. 
8. Especial referencia ao conflito de intereses. 
 
Coa aprobación deste Plan a Deputación Provincial de Pontevedra adopta unha política de 
tolerancia cero coa fraude, establecendo un sistema de control interno deseñado para previr e 
detectar, no posible, calquera actuación fraudulenta e, no seu caso, emendar as súas consecuencias, 
asumindo para iso os principios de integridade, imparcialidade e honestidade no exercicio das súas 
funcións. 
 
Neste sentido, realízase unha autoavaliación que identifica os riscos específicos, o seu impacto e a 
probabilidade de que ocorran, elaborouse un procedemento para tratar os conflitos de intereses, 
defínense os indicadores de fraude ou sinais de alerta (bandeiras vermellas), existe unha canle para 
que calquera interesado poida presentar denuncias e, nos casos oportunos, o procedemento para 
poñer en coñecemento das Autoridades Públicas nacionais ou da Unión Europea ou ante a fiscalía 
e os tribunais competentes os posibles feitos punibles. 
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Así mesmo, para asegurar unha correcta aplicación das medidas antifraude na Deputación de 
Pontevedra, constituirase a Comisión Antifraude, de composición eminentemente técnica, sen 
prexuízo de que a Presidencia da mesma recaia en persoal corporativo, e integrada por funcionarios 
con especial capacitación. 
 
Á vista do exposto e de conformidade co sinalado no punto terceiro da parte dispositiva da 
Resolución Presidencial nº 2022000940, de data 4 de febreiro de 2022, a Xunta de Goberno acorda 
por unanimidade dar conta da aprobación do Plan de prevención de riscos de xestión e medidas 
antifraude da Deputación Provincial de Pontevedra. 
 

52.31296.- CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO 
DE PONTE CALDELAS AO ABEIRO DO PLAN DE 
OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 
CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E 
SERVIZOS MUNICIPAIS (Expte. 2022005319) 

 
En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Ponte Caldelas, con CIF núm. 
P3604300H, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e 
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras 
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe: 
 
Antecedentes: 
1) O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto 

núm. 9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 
2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos da 
provincia de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os 
datos expedidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 
2020 (último vixente na data de aprobación das bases). 
 

2) As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a 
concesión, a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As 
axudas e subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na 
base Oitava: liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, 
pagamento de débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes 
derivados da prestación de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de 
proxectos técnicos, así como os contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos 
correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, 
etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais). 
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3) As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia 
municipal.  
 

4) As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto 
da convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021.¡¡ 
 

5) De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un 
dos tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos 
que forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, 
aos núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de 
concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a 
cada concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 
1, ata un máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % 
ao financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non 
empregadas das liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de 
crédito entre as liñas 2 e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, 
asinada polo órgano competente, indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 
3 á liña 1. Os traspasos entre liñas referidos poden producirse no momento de presentar as 
solicitudes de subvención, como consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha 
solicitude ou como consecuencia das modificacións dos acordos ou das resolucións de 
concesión cando supoñan, dentro da correspondente liña, unha subvención inferior. 
 

6) Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as 
cantidades asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa 
Deputación, poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe 
definitivo será calculado tendo en conta a detracción que se efectúe. 
 

7) O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte  ao da 
publicación no BOPPO da convocatoria. 
 

8) De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para 
conservación e funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a 
contratación laboral de persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens 
e servizos municipais, de interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que 
cumpran os requisitos esixidos. 
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9) Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas 
seguintes características: 

CONCELLO DE PONTE CALDELAS 

Data de presentación:  03/02/2022 (rexistro WEB2022004171) 

Data de emenda da solicitude: 07/02/2022 (rexistro WEB2022004684) 

Nº 
traballadores 

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

duración) 
Orzamento 

Achega 
municipal 

Importe da 
subvención 
solicitada 

10 

4 traballadores/as en conservación de 
parques urbanos, xardíns históricos e 
botánicos, 4 operarios/as de mantemento 
da rede de sumidoiros, 1 traballador/ en 
conservación de parques urbanos, xardíns 
históricos e botánicos con carnés de 
conducir B, C e C1 e 1 traballador/a en 
conservación de parques urbanos, xardíns 
históricos e botánicos con carnés de 
conducir B, C, C1, BE, C1E e CE en 
xornada de 37,5 h./sem. durante 6 
meses 

133.098,60 € 6.033,00 € 127.065,60 € 

 
10) Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do 

Plan Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a 
documentación requirida, emítese informe  da Xefatura do Servizo en relación a súa 
tramitación.  

11) A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da 
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa 
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: Emprego) do 
vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este gasto. 

 

CONCELLO DE PONTE CALDELAS 

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 129.109,35 € 

 
12) Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición 

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

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

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

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

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

 
II.- Petición e evacuación de informes: 

- Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 
- Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 

motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 
- Artigos 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 

corresponde realizar á Intervención. 
- Artigo 16 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do 

control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da 
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade 
local 

- Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a fiscalización da 
xestión económica, que sinala a competencia da Intervención para realizar esta función. 

- Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, 
a petición de cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas 
normas que regulan a subvención. 

- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que o 
órgano instrutor poderá solicitar todos os informes que considere convenientes ou necesarios 
para o correcto outorgamento das subvencións. 
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III.- Resolución do expediente: 
- Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente a 

través do órgano instrutor. 
- Artigo 25 da LXS polo que o órgano competente resolverá o procedemento e a resolución 

motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención  
- Artigo 62 do RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente 

identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios 
- Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 
- Base de execución 16ª.2ª do orzamento que sinala que o órgano competente para a 

autorización e disposición deste gasto é a Xunta de Goberno. 
- Bases de execución 25ª.2ª e 4ª do orzamento provincial que regulan o procedemento de 

concesión e a compensación de débedas de entidades locais. 
- Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha 

vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, 
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano 
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a 
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención. 

- Bases Oitava e Décimo Segunda dentro da liña 3 do Plan Concellos 2022-2023 que sinalan a 
necesaria documentación para a válida concesión da subvención, os requisitos dos servizos 
para os que se van contratar aos traballadores, así como os gastos subvencionables, que 
comprenderán o custo salarial e a cotización á Seguridade Social de persoas desempregadas 
(calquera que sexa a categoría profesional) que reúnan os requisitos establecidos nas bases, 
respectando en todo caso o Salario Mínimo Interprofesional por traballador que se atope en 
vigor en cada momento (importe proporcional ás horas traballadas) ou as retribucións que 
resulten aplicables en atención á categoría profesional da persoa traballadora, para o cal os 
concellos deberán, no seu caso, complementar a cantidade que sexa necesaria ata acadar os 
salarios que correspondan por categoría profesional. 

- Bases Quinta e Sexta do Plan Concellos 2022-2023, que consignan o crédito orzamentario, a 
porcentaxe e o límite máximo por liña, así como os criterios obxectivos de reparto. 

 
Conclusións: 
Primeiro.- Esta solicitude foi presentada en prazo, e achégase a documentación precisa para a súa 
valoración.  
 
Segundo.- En canto ás funcións para as que se contratarán ós traballadores, de acordo coas 
memorias achegadas, consisten, en servizos de interese xeral e social. O importe da subvención 
solicitada non excede do importe máximo de financiamento do plan nin a porcentaxe máxima da 
liña 3 segundo o disposto na base Quinta (22,09 % da cantidade total asignada a cada concello, 
tendo en conta neste importe, no seu caso, as detraccións notificadas das débedas contraídas coa 
Deputación por parte das entidades solicitantes). 
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Terceiro.- As cantidades que resultan subvencionables calcúlanse en base ás solicitudes realizadas 
polos concellos, tendo en conta o límite mínimo do Salario Mínimo Interprofesional por traballador 
e tomando como referencia por defecto unha xornada completa de 37,5 horas semanais. No caso 
de que as contratacións de desempregados se efectúen por un importe inferior de horas das 
estipuladas para un contrato a xornada completa, o importe subvencionable mínimo reducirase 
proporcionalmente en función das horas traballadas. En consecuencia, son os interesados os que 
sinalan o importe a subvencionar na súa solicitude, que poderá exceder o SMI en razón das obrigas 
legais ou por convenio existentes. Os beneficiarios asumen o compromiso de afrontar a cantidade 
complementaria non subvencionada. 
 
Cuarto.- Unha vez concedida a subvención, os concellos poderán solicitar o pago anticipado 
segundo o establecido na base Vixésimo Primeira e, especificamente o seu apartado 21.3.3. 
Asemade, deberanse xustificar as axudas concedidas de conformidade ó establecido na base 
Vixésimo Primeira e tendo en conta o disposto na base Décimo Oitava en relación ás obrigas do 
beneficiario, especialmente en canto á publicidade. 
 
Quinto.- De conformidade co disposto no Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación 
do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola modalidade de obra ou servizo 
determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha 
duración máxima de 6 meses. As contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 
preceptuado na normativa laboral aplicable, que limitará en todo caso a aplicación do réxime de 
posibles substitucións ou modificacións da resolución ou acordo de concesión da subvención 
previsto nas Bases reguladoras. 
 
Por todo o exposto e a vista dos antecedentes, fundamentos de dereitos aplicables e a súa 
motivación razoada, e a concorrencia dos requisitos necesarios, a xefa do Servizo de Cooperación 
INFORMA FAVORABLEMENTE o expediente de subvención relacionado no anexo no marco 
do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 - LIÑA 3: EMPREGO 
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS e 
a concesión da subvención solicitada segundo os importes e o obxecto que figuran en dito anexo, 
con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03. 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de 

xornada e duración) 
Importe a 
conceder 

Ponte Caldelas 
 

(P3604300H) 
10 

4 traballadores/as en conservación de parques urbanos, xardíns 
históricos e botánicos, 4 operarios/as de mantemento da rede de 
sumidoiros, 1 traballador/ en conservación de parques urbanos, 
xardíns históricos e botánicos con carnés de conducir B, C e C1 e 1 
traballador/a en conservación de parques urbanos, xardíns 
históricos e botánicos con carnés de conducir B, C, C1, BE, C1E e 
CE en xornada de 37,5 h./sem. durante 6 meses 

127.065,60 € 
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para 
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio. 
 
Réxime competencial: 
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de 
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para 
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno. 
 
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do 
Servizo de Cooperación (CSV: KP8MAWDXCP3JLWW6) e do informe de Intervención (CSV: 
7VUTTHKMQW23MCBS), a Xunta de Goberno acorda por unanimidade:  
 

1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Ponte Caldelas (CIF P3604300H) segundo a 
táboa anexa, polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de 
Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de 
bens e servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se 
relacionan no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03: 

 

ANEXO 

Concello 
Nº 

traballadores 
Obxecto da subvención (número de contratos, 

tipo de xornada e duración) 
Importe 

concedido 

Ponte 
Caldelas 

 
(P3604300H) 

10 

4 traballadores/as en conservación de parques urbanos, 
xardíns históricos e botánicos, 4 operarios/as de 
mantemento da rede de sumidoiros, 1 traballador/ en 
conservación de parques urbanos, xardíns históricos e 
botánicos con carnés de conducir B, C e C1 e 1 
traballador/a en conservación de parques urbanos, 
xardíns históricos e botánicos con carnés de conducir B, 
C, C1, BE, C1E e CE en xornada de 37,5 h./sem. 
durante 6 meses 

127.065,60 € 

 
Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en 
particular, ás condicións seguintes: 
 
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen 

prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas 
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base 
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3). 
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b) De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a 
transformación do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola 
modalidade de obra ou servizo determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e 
antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha duración máxima de 6 meses. 
 

c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real 
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos 
traballadores contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún 
outro suposto debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o 
concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo 
restante. No caso de baixas, permitirase a contratación doutro traballador que o 
substitúa a efectos unicamente da elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa 
aplicable, tendo que optar o concello por imputar o custo dun ou doutro traballador 
alternativamente durante o período de baixa. O Concello deberá comunicar estas 
situacións á Deputación mediante escrito motivado. A relación laboral xurdida entre a 
entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á Deputación de Pontevedra.  
 

d) Igualmente, sempre e cando a normativa laboral de aplicación o permita, de 
conformidade coa base Décimo Sétima para o caso das subvencións outorgadas no 
marco da Liña 3 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, admitirase a 
modificación da resolución de concesión naqueles casos en que se xustifique 
adecuadamente en base a novas necesidades ou á conveniencia de reformular a duración 
ou as categorías profesionais solicitadas, se ben as modificacións non deberán supoñer 
prexuízos a terceiros e deberán solicitarse antes do 1 de novembro de 2022,. A 
modificación non poderá supoñer unha variación económica á alza con respecto á 
cantidade inicialmente concedida. En caso de supoñer unha subvención inferior poderá 
destinarse a contía sobrante á liña 1.  
 

e) O pagamento anticipado da subvención concedida poderase facer efectivo da seguinte 
forma: 

- O 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento 
acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. 
Aboarase segundo o número de contratos formalizados ata esa data e deberán 
identificarse as persoas traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus 
contratos e a categoría profesional. 

- O 50% restante ó finalizar a metade do prazo de duración do contrato, previa 
achega de documento acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada 
pública competente sobre a continuidade da actividade, no que se fagan constar 
o número de contratos, a súa categoría profesional, a identificación das persoas 
traballadoras e as datas de inicio e fin do contrato. 
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f) En canto a xustificación, no prazo máximo de dous meses a partir do día seguinte ó da 
finalización da actividade realizada, cómpre presentar na Sede electrónica da institución 
provincial os seguintes documentos: 

- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida 
polas persoas traballadoras contratadas. 

- Certificación do informe relativo ao fin do servizo e do cumprimento dos 
requisitos e criterios sinalados nestas bases. 

- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os 
gastos se realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a 
disposición da Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. 
Nesta certificación deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de 
salario e cotización empresarial á Seguridade Social e as cantidades deducidas na 
liquidación de cotas a ese mesmo organismo (modelo TC1) en concepto de 
incapacidade temporal das persoas traballadoras contratadas con cargo a esta 
subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto total elixible 
realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro á 
institución provincial. 

- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra 
do obxecto da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A 
publicidade débese facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web 
do concello ou na prensa local nos que se indique o financiamento da 
Deputación. En todo caso, o concello deberá facer referencia expresa a que se 
trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro deste 
plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en todas 
as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan 
estas internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de 
protección individual ou roupa de traballo uniformada deberase incluír o 
logotipo da Deputación, xa sexa mediante un bordado, impresión dixital ou 
serigrafía, que irá colocado na parte superior da uniformidade e sempre ben 
visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo cubrirá a anchura da 
parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as instrucións que 
con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións 
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das 
subvencións concedidas con cargo a estas bases. 

- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co 
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións 
que se efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é 
dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o 
desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia. 
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g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da 
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no 
artigo 36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 
e ss. da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra. 
 

h) En todo caso, as contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do 
preceptuado na normativa laboral aplicable. 

 
2. Darlle traslado do presente acordo ó Concello, ó Servizo de Intervención Provincial e ó 

Servizo de Cooperación. 
 

53.31297.- COMUNICACIÓNS 
 
 Non houbo. 
 

54.31298.- ROGOS E PREGUNTAS 
 
  Non se formularon. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar pola Sra. Presidenta, sendo as once horas e vinte e un 
minutos do expresado día, dáse por rematada a sesión e dela esténdese a presente acta, que asina a 
Ilma. Sra. Presidenta, comigo, o Secretario que dou fe. 
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