
 

 

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA, FACENDA E AXENDA 
DIXITAL DO DÍA 22 DE ABRIL DE 2022. 

 

En Pontevedra, na sala de 
xuntas do Pazo Provincial, 
sendo as 13,00 horas do día 22 
de abril de 2022 asisten, baixo 
a Presidencia de D. Carlos 
López Font Presidente da 
Comisión Informativa de 
Réxime Interior, Economía, 
Facenda e Axenda Dixital, as 
deputadas e deputados que ó 
marxe se sinalan, membros de 
dita Comisión, de acordo coa 
correspondente Orde do Día. 

Non asiste o Deputado, D. 
Gregorio Agís Gómez), sendo 
substituído pola Deputada, 
Dona Iria Lamas Salgueiro. 

 

Asisten o Sr. Interventor, Don Antonio Graña Gómez e tamén o Sr. 
Vicesecretario, D. Jose Luis Mato Rodríguez. 

Actúa como Secretario, por delegación do Sr. Secretario Xeral,  Don José 
Antonio Gulías Varela, Técnico de Xestión  do Servizo de Contratación, Facenda 
e Patrimonio.  

Aberta a sesión, adoptáronse os seguintes acordos: 

 

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA, 
FACENDA E AXENDA DIXITAL, DO DÍA 18 DE MARZO DE 2022. 

 

Sometido a votación o asunto, apróbanse por unanimidade a acta da reunión 
ordinaria da Comisión Informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e 
Axenda Dixital, do día 18 de marzo de 2022. 

PRESIDENTE: 
 
D. CARLOS LÓPEZ FONT.  
 
VOGAIS: 
 
D.SANTOS HÉCTOR RODRÍGUEZ DÍAZ.  
DONA ANA MARÍA MEJÍAS SACALUGA. 
D. GORKA GÓMEZ DÍAZ. 
DONA NOEMÍ OUTEDA PROL. 
DONA  RAQUEL GIRÁLDEZ ARMAS. 
DONA OLGA MARÍA GARCÍA BALLESTEROS. 
DONA IRIA LAMAS SALGUEIRO (En substitución de D. 
GREGORIO AGÍS GÓMEZ). 
D. JOSÉ ALFONSO MARNOTES GONZÁLEZ. 
D. JORGE CUBELA LÓPEZ. 
D. MANUEL ALEJANDRO LORENZO ALONSO  
DONA MARÍA PAZ LAGO MARTÍNEZ. 
DON IGNACIO MARIL PARDO. 
D. JOSÉ CARLOS LÓPEZ CAMPOS. 
D. JAVIER TOURÍS ROMERO. 
D. XOSÉ CESÁREO MOSQUERA LORENZO. 
DONA MARÍA ORTEGA IÑARREA. 
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2. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A 
ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO ACORDO 
MARCO DE CUNETAS E SEGURIDADE NA REDE VIARIA DA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. (EXPTES.- 2022025822 - 2021053554). 

 

O Presidente da Comisión somete a debate a proposta de acordo sobre a 
aprobación do expediente de contratación para a adxudicación, mediante 
procedemento aberto, do acordo marco de cunetas e seguridade na rede viaria 
da Deputación de Pontevedra,  asinada polo Xefe do Servizo de Contratación, 
Facenda e Patrimonio, con data 19 de abril de 2022,   cuxo contido é o seguinte: 

“Resultando.- De acordo con disposto na Lei 08/2013, de 28 de xuño, de 
estradas de Galicia, correspóndelle á Deputación de Pontevedra as labores de 
construción e explotación das estradas provinciais. Dentro destas, ten especial 
relevancia promover a seguridade viaria mediante a implantación de cunetas de 
seguridade nas marxes da rede provincial, cunetas que,  posibilitan estradas 
mais amables para peóns e ciclistas. 

Resultando.- Que as actuacións deste “Acordo marco de cunetas de seguridade 
na rede viaria da Deputación de Pontevedra” teñen como ámbito de actuación 
os máis de 1.650 km da rede provincial e céntrase na mellora da seguridade 
viaria mediante de execución de cunetas de seguridade en diferentes puntos do 
viario provincial. Estas cunetas non só melloran a drenaxe lonxitudinal das 
estradas mediante a evacuación das augas pluviais, senón que permiten ao 
condutor reconducir a súa traxectoria en caso de saída da calzada, así como 
evitar posibles obstáculos nas cunetas. 

Resultando.- Que   en xullo de 2021 o xefe dos servizos técnicos de 
Infraestruturas e Vías Provinciais, Francisco Alonso Fernández e o director de 
Infraestruturas e Vías Provinciais, Daniel Romay Díaz redactaron o prego de 
prescricións técnicas con código CSV: SCCBPIXTO0S8JBGU no que se definen 
os traballos a realizar e establecer as condicións que han de rexer o contrato 
“Acordo marco de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación de 
Pontevedra”. 

Resultando.- Que na súa consecuencia, recibiuse no Servizo de Contratación 
informe do xefe dos servizos técnicos do Servizo de Infraestruturas e Vías 
Provinciais coa conformidade do Deputado Delegado desa área, ó que se xunta 
o citado prego de prescricións técnicas, solicitando se inicien os trámites para a 
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conclusión o “Acordo marco de cunetas de seguridade na rede viaria da 
Deputación de Pontevedra”. 

Resultando.- Que pola Intervención emitíronse os documentos RC número 
202200060392 por importe de 665.125,49 € para o lote 1 (Zona Norte), RC núm. 
202200060393 por importe de 738.228,55 € para o lote 2 (Zona Centro) e RC 
núm. 202200060394 por importe de 595.975,48 € para o lote 3 (Zona Sur). Os 
contratos derivados do acordo marco serán financiados, no exercicio 2022, con 
cargo á aplicación 22/456.4530.612.01 do vixente orzamento provincial, na que 
xiste crédito adecuado e suficiente para facer fronte a este gasto (total 3 lotes 
1.999.329,52 €). 

Resultando.- Que a contía total das obras que se vaian realizar ao abeiro deste 
Acordo Marco non se pode definir con exactitude ao tempo de celebralo, por 
estar subordinada ás necesidades da Deputación. 

Resultando.- Que os proxectos de obras que se vaian a aprobar, estarán 
formados pola memoria valorada presentada para a realización de cada obra, ás 
que se lle asignará un código CSV, mais o prego de prescricións técnicas 
aprobado co expediente, que tamén terá asignado un CSV. 

Resultando.- Que consta no expediente informe emitido polo xefe do Servizo de 
Contratación, no que manifesta en relación co procedemento a seguir para esta 
contratación, que o procedemento de adxudicación debe de ser o procedemento 
aberto. 
 
Resultando.- Que constan no expediente o preceptivo informe emitido  polo 
Vicesecretario da Deputación., cunha serie de observacións subsanadas e 
aclaradas en informe emitido polo Xefe do Servizo de Contratación con (CSV) 
TVZYSUQL88HQUUCQ. 
 
Resultando.- Que consta no expediente o informe emitido pola xefa do Servizo 
de Fiscalización recollendo o seguinte: “Debería xustificarse a duración do 
acordo marco de acordo co recollido no artigo 219.2 da LCSP así como nas 
Instrucións de Contratación. Os pregos de prescricións técnicas particulares non 
deberían conter declaracións ou cláusulas que deban figurar no prego de 
cláusulas administrativas particulares (art. 68.3 do RXLCAP), coma o prazo de 
execución e prórrogas (páxinas 4 e 84 PPT–páx. 2 do estudio de seguridade e 
saúde). Non obstante, no PCAP recóllese que, en caso de discrepancia, 
prevalecerá o recollido no PCAP. Na cláusula 9.1 do apartado I. “Cláusulas 
particulares” do prego de cláusulas económico-administrativas particulares 
recóllense varios criterios avaliables mediante un xuízo de valor. A este respecto 
sinalar que, sempre e cando sexa posible, deben primar os criterios obxectivos 
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e dar preponderancia a aqueles que fagan referencia a características do 
obxecto do contrato que se poidan valorar  mediante cifras ou porcentaxes 
obtidos mediante a mera aplicación das fórmulas establecidas nos pregos, de 
acordo co recollido no artigo 146.2 da LCSP. Ademais, no informe técnico de 
valoración das ofertas, deben recollerse de forma clara as razóns nas que se 
fundamentan as puntuacións acadadas por cada licitador, sen que se poidan 
incluír aspectos que non figuren recollidos previamente no prego de cláusulas 
económico-administrativas particulares dentro de cada criterio. CONCLUSIÓN 
Polo exposto, infórmase favorablemente o expediente, debendo terse en conta 
o sinalado anteriormente...” 
 
Considerando.- Que o artigo 116.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos del Sector Público, (en diante LCSP), establece que: “A celebración 
dos contratos por parte das Administracións Públicas requirirá a previa 
tramitación do correspondente expediente, que se iniciará polo órgano de 
contratación motivando a necesidade do contrato (...), e que deberá ser 
publicado no perfil de contratante” 
 
Considerando.- Todo o recollido  nas normas do procedemento establecidas nas 
Seccións 1ª e 2ª, do Capítulo I, do Título I do Libro Segundo da LCSP. 
 
Considerando.- Que o artigo 117.1  do mesmo texto legal recolle que 
“Completado o expediente de contratación, ditarase resolución motivada polo 
órgano de contratación aprobando o mesmo e dispoñendo a apertura do 
procedemento de adxudicación. Esta resolución deberá ser obxecto de 
publicación no perfil do contratante.” 
 
Considerando.- Que o artigo 122.1 da LCSP establece que: “Os pregos de 
cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente á 
autorización do gasto ou conxuntamente con ela, e sempre antes da licitación do 
contrato..” 
 
Considerando.- Que o artigo 131.2 da LCSP establece que: “ A adxudicación 
realizarase, ordinariamente (...) utilizando o procedemento aberto...” 
  
Considerando.- Que a disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de 8 de 
novembro de Contratos do Sector Público, no seu apartado2, establece que 
corresponde ó Pleno actuar coma órgano de contratación neste 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, 
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concretamente na Base 16ª.3 onde figura que lle compete ó Pleno a disposición 
e autorización dos gastos precisos para o presente expediente de contratación. 

O pleno de conformidade co ditame da Comisión Informativa  de Réxime Interior, 
Economía, Facenda e Axenda Dixital, acorda: 

1. Aprobar o expediente de contratación para a adxudicación mediante 
procedemento aberto do “Acordo marco de cunetas de seguridade na 
rede viaria da Deputación de Pontevedra”, cun orzamento base de 
licitación de 1.999.329,52 € IVE incluído, de acordo co seguinte detalle: 
 

LOTES 
IMPORTE 
(SEN IVE) 

IVE (21%) OBL 

LOTE 1 (ZONA NORTE 549.690,49 € 115.435,00 € 665.125,49 € 
LOTE 2 (ZONA CENTRO) 610.106,24 € 128.122,31 € 738.228,55 € 
LOTE 3 (ZONA SUR) 492.541,72 € 103.433,76 € 595.975,48 € 

TOTAL 1.652.338,45 € 346.991,07 € 1.999.329,52 € 
 

Dito orzamento, tanto a cantidade total como cantidade de cada lote, establécese 
a efectos informativos xa que a contía total das actuacións que se vaian a prestar 
ao abeiro deste Acordo Marco non se pode definir con exactitude ao tempo de 
celebralo, por estar subordinada ás necesidades de cunetas de seguridade que 
estableza o Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais en cada unha das zonas 
que corresponden a cada lote. 

2. Aprobar o prego de cláusulas económico-administrativas particulares ó 
que se lle asignou un código (CSV): NGL69ZRKA8S1V9E5, e de 
prescricións técnicas con código (CSV) SCCBPIXTO0S8JBGU, que 
rexerán neste procedemento 

 

3. Iniciar o procedemento de adxudicación do presente contrato indicando 
que o prazo de presentación das ofertas, rematará ás 10:00 horas do día 
seguinte ó transcurso do seguinte prazo: 30 días naturais dende a data 
de envío do anuncio de licitación á Oficina de Publicacións da Unión 
Europea.” 

 

Unha vez debatido o asunto e segundo o establecido nos artigos 32 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 52 do Regulamento 
orgánico da Deputación de Pontevedra e 126 do Real Decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
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funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sométese a votación a 
proposta  de acordo asinada polo Xefe do Servizo de Contratación, Facenda e 
Patrimonio, con data 19 de abril de 2022,  obtendo o seguinte resultado: 

 

1. Votos a favor: (17), sendo oito (8) do grupo provincial do PSG-PSOE, (7) do 
grupo provincial do Partido Popular, e dous (2) do grupo provincial do BNG. 
  

2. Votos en contra: (0), ningún. 
 

3. Abstencións: (0), ningunha 

 

A Comisión Informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital 
ditamina favorablemente a proposta de acordo relativa á aprobación do 
expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, 
do acordo marco de cunetas e seguridade na rede viaria da Deputación de 
Pontevedra, cos votos a favor das Deputadas e Deputados dos grupos 
provinciais do PSG-PSOE, do grupo provincial do Partido Popular e do BNG. 

 

3. APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO 2/2022. (EXPTES.-2022025286. - 2022016173 ). 

 

O Presidente da Comisión somete a debate a proposta de acordo sobre a 
aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2022,  
asinada polo Xefe do Servizo de Orzamentos, Plans e Organismos, con data 19 
de abril de 2022, na que figura o conforme do Deputado Delegado da área de 
Réxime Interior, Economía, Facenda e ORAL,   cuxo contido é o seguinte: 

“O Deputado Delegado de Réxime Interior, Economía, Facenda e ORAL, en 
virtude das atribucións delegadas pola Presidencia da Deputación de 
Pontevedra,  propón ó Pleno a aprobación do expediente de modificación de 
crédito número 02/2022. Este expediente inclúe créditos extraordinarios 
(EXT.02/21), por importe de 799.083,25  euros e suplementos de créditos 
(SUP.02/21), por importe de 1.529.970,87   euros. 

Resultando que a tramitación deste expediente está motivado pola necesidade 
de realizar gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte por non 
existir consignación suficiente no estado de gastos do orzamento corrente,  
financiándose: por unha parte os suplementos de créditos (SUP.02/21) con 
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maiores ingresos sobre os previstos no orzamento, correspondentes as “maiores 
achegas” do Fondo complementario de financiación, liquidación exercicios 
cerrados (maiores achegas SII IVE 2017, "compensación por reforma  I.A.E. 
2017, D.A. 86ª LEI 22/2021), por importe de 1.529.970,87 euros ; e os créditos 
extraordinarios (EXT.02/21) finánciase con “baixas por anulación” das 
aplicacións: 22/942-9420-762.99, pola cantidade de 789.083,25 euros, e da 
aplicación  22/942-4330-226.06, por importe de 10.000,00 euros.  

Resultando que o Servizo de Intervención emite informe de data 19 de abril de 
2022, no que indica que o expediente cumpre cos requisitos previstos na 
normativa de aplicación, tanto en relación cos gastos que se pretenden financiar 
como cos recursos que os financian, e que a súa tramitación respecta o equilibrio 
orzamentario. 

 

Considerando o disposto nos artigos 177, 179 e 180 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei  reguladora 
das Facendas Locais; nos artigos 34 a 38 e 40 a 42  do Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, nos artigos 2,3,11,27 e demais concordantes da Lei Orgánica 
2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e sustentabilidade 
financeira, e nas bases de execución do orzamento, en canto a competencia e 
tramitación a seguir para a aprobación do expediente de modificación de crédito 
número 02/2022. 

 

O Pleno, de conformidade co ditame favorable da Comisión Informativa de 
Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital,  acorda: 

Primeiro: Aprobar o expediente de modificación de crédito número 02/2022 da 
Deputación de Pontevedra por importe de 1.529.970,87 euros. Este expediente 
inclúe créditos extraordinarios (EXT.02/22), por importe de 799.083,25 euros, 
suplementos de créditos (SUP.02/22) por importe de 1.529.970,87 euros, e 
baixas por anulación que financian os créditos extraordinarios por importe de 
799.083,25 euros . O Detalle do expediente e o seu financiamento é o seguinte:  

 

1. Créditos Extraordinarios “EXT. 02/22”: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

240-4314-226,02 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO  
(PROX.:92210002 DA TÚA MAN 22). 

21.599,94 € 

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


Código seguro de verificación (CSV):P6VNCO6S5Y5TNXQ5



 

 

 

 
 

Financiamento do expediente de Créditos Extraordinarios 02/22: 

 

O expediente finánciase con baixas por anulación:  os proxectos: 92210002 DA TÚA 
MAN 22; 92210001 - COMMERCE INSIDE_22 e  2200001 DEPOFORES, con 
baixas a aplicación 22/942-9420-762.99 e os importes correspondentes aos 
“PREMIOS EMPRENDEMENTO_ COOPERACIÓN”, con baixas da aplicación 
22/942-4330-226.06. 

 

Contabilizándose as seguintes operacións: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

240-4314-226,99 
GASTOS DIVERSOS,  _ PROMOCIÓN DE EMPREGO  (PROX.:92210002 
DA TÚA MAN 22). 

71.999,81 € 

240-4314-227,99 
TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS,   _ PROMOCIÓN DE EMPREGO  
(PROX.:92210002 DA TÚA MAN 22). 

26.346,53 € 

240-4314-641,00 
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS,  _ PROMOCIÓN DE EMPREGO 
(PROX.:92210002 DA TÚA MAN 22). 

64.799,83 € 

240-4314-652,99 
INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS_ UE, _ PROMOCIÓN DE 
EMPREGO  (PROX.: 92210002 DA TÚA MAN 22). 

199.044,49 € 

433-4314-226,99 
GASTOS DIVERSOS,   _TURISMO (PROX.: 92210001 - COMMERCE 
INSIDE_22). 

64.799,83 € 

433-4314-227,99 
TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS,  _TURISMO  (PROX.: 92210001 - 
COMMERCE INSIDE_22). 

8.909,98 € 

433-4314-626,01 
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN, _TURISMO (PROX.: 92210001 
- COMMERCE INSIDE_22). 

48.599,87 € 

433-4314-641,00 
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS,  _TURISMO (PROX.: 92210001 - 
COMMERCE INSIDE_22). 

48.599,87 € 

22/433-4314-652,99 
INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS_ UE,  _TURISMO (PROX.: 
92210001 - COMMERCE INSIDE_22). 

224.136,45 € 

410-4191.227.06 
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS _M. AMBIENTE (PROX. 2200001 
DEPOFOREST). 

10.246,65 € 

942-4330-481,02 PREMIOS EMPRENDEMENTO_ COOPERACIÓN. 10.000,00 € 

  Total Créditos Extraordinarios… 799.083,25 € 
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942-4330-226.06 
REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS (CONVENIO MILLENIALS + 
GASTOS AEDL LALÍN) -COOPERACIÒN 

-10.000,00 € 

942-9420-762.99 
A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS _ 
COOPERACIÓN 

-789.083,25 € 

  Total Baixas por Anulacións... -799.083,25 € 

2. Suplemento de Crédito “SUP. 02/22”: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

232-2312-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, _C.P.FELIPE 144.232,04 € 

324-3243-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA _ESCOLA DE CANTEIROS 51.000,00 € 

333-3330-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA _ MUSEO PROVINCIAL  693.150,00 € 

410-4120-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, MOURISCADE _M. AMBIENTE 93.000,00 € 

413-4123-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA _ E. F. AREEIRO 68.500,00 € 

456-4530-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA _ INFRAESTRUTURAS 23.590,00 € 

923-1623-221,00 
SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, REVITALIZA _ ASISTENCIA 
INTERMUNICIPAL 

2.300,00 € 

932-9320-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA _ ORAL 58.185,00 € 

942-4330-221,00 SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, VIVEIROS _ COOPERACIÓN 10.436,00 € 

232-2312-221,03 
SUBMINISTRO DE CONBUSTIBLES E CARBURANTES _C.P.FELIPE  
(Revisión de prezos do contrato adxudicado a SACYR) 

185.004,69 € 

232-2312-213,00 
REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN, MAQUINARIA INST. E UTILLAXE 
_C.P.FELIPE  (Revisión de prezos do contrato adxudicado a SACYR) 

1.763,84 € 

232-2312-632,03 

EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS,  MELLORAS _C.P.FELIPE  
(Actualización proxectos: CEIP Daría García González 50.645,31 €; 
Substitución de celosías  carpinterías de aluminio  escaleiras edificios do CPF 
20,567,23€; Escaleiras de emerxencia do Centro Infanto Xuvenil Escola 
Fogar 53,859,44€; Baños no CEIP Daría García González 39,737,32€; Sala 
lúdica con xogos infantís adaptados a persoas con diversidade funcional 
34.000,00€) 

198.809,30 € 

  Total Suplementos de Créditos... 1.529.970,87 € 

 

Financiamento do expediente de Suplementos de Créditos 02/21: 

 

O expediente finánciase con parte dos maiores ingresos sobre os previstos no 
orzamento, correspondentes ás maiores achegas do Fondo complementario de 
financiación, liquidación exercicios cerrados (maiores achegas SII IVE 2017, 
"compensación por reforma  I.A.E. 2017, D.A. 86ª LEI 22/2021). 
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Contabilizándose as seguintes operacións: 

 

 

 
Resumo do expediente: 

 

TOTAL SUPLEMENTOS… 1.529.970,87 € 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS… 799.083,25 € 

TOTAL BAIXAS POR ANULACIÓN… -799.083,25 € 

SUMA... 1.529.970,87 € 

 

O Resumo das modificacións por capítulos son as seguintes: 
 

ORZAMENTO DE INGRESOS 

 
Capítulo 4º Transferencias correntes. 1.529.970,87 € 

INGRESOS NON FINANCEIROS… 1.529.970,87 € 

Capítulo 8º Activos financeiros. 0,00 € 

Capítulo 9º Pasivos financeiros. 0,00 € 

INGRESOS FINANCEIROS… 0,00 € 

TOTAL VARIACIÓNS POR CAPÍTULOS… 1.529.970,87 € 

 
 

ORZAMENTO DE GASTOS. 

 
Capítulo 1º Gastos de persoal. 224.136,45 € 

Capítulo 2º Gastos en bens correntes e servizos. 1.525.064,31 € 

Capítulo 4º Transferencias correntes. 10.000,00 € 

Capítulo 6º Investimentos reais. 559.853,36 € 

Capítulo 7º Transferinas de capital. -789.083,25 € 

GATOS NON FINANCEIROS… 1.529.970,87 € 

CONCEPTOS 
DE INGRESO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

934-420,11 
P.T.E., Fondo complementario de financiación, liquidación exercicios 
cerrados (maiores achegas IVE 2017, "compensación por reforma  I.A.E. 
2017”, D.A. 86ª LEI 22/2021") 

1.529.970,87 € 
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Capítulo 8º Activos financeiros. 0,00 € 

Capítulo 9º Pasivos financeiros. 0,00 € 

GASTOS FINANCEIROS… 0,00 € 

TOTAL VARIACIÓNS POR CAPÍTULOS… 1.529.970,87 € 

 

Segundo: Este expediente de modificación de créditos número 02/2022 que 
inclúe créditos extraordinarios (EXT.02/22), por importe de 799.083,25 euros e 
suplementos de créditos (SUP.02/22) por importe de 1.529.970,87  euros, 
exporase ó público para os efectos de reclamacións, por un período de quince 
días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO). 

As reclamacións, reparos ou observacións que se presenten serán estudados, 
no seu caso, polos servizos técnicos da Deputación de Pontevedra e 
posteriormente pola Comisión informativa de Réxime Interior, Economía, 
Facenda e Axenda Dixital, que formulará ao Pleno a proposta de aprobación 
definitiva deste expediente. 

Este acordo de aprobación inicial do expediente  de modificación de créditos 
número 02/2022, entenderase definitivamente aprobado no caso de que no 
prazo de exposición pública  non se formulasen reclamacións contra o mesmo.” 

Unha vez debatido o asunto e segundo o establecido nos artigos 32 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 52 do Regulamento 
orgánico da Deputación de Pontevedra e 126 do Real Decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sométese a votación a 
proposta  de acordo asinada polo Xefe do Servizo de Orzamentos, Plans e 
Organismos, con data 19 de abril de 2022, e conformada polo Deputado 
Delegado da área de Réxime Interior, Economía, Facenda e ORAL, obtendo o 
seguinte resultado: 

 

1. Votos a favor: (10), sendo oito (8) do grupo provincial do PSG-PSOE e 
dous (2) do grupo provincial do BNG. 
 

2. Votos en contra: (0), ningún. 
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3. Abstencións: (7), do grupo provincial do Partido Popular. 

 

A Comisión Informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital 
ditamina favorablemente a proposta de acordo relativa á aprobación inicial do 
expediente de modificación de créditos número 2/2022, cos votos a favor das 
Deputadas e Deputados dos grupos provinciais do PSG-PSOE e do BNG, e coa 
abstención das Deputadas e Deputados do grupo provincial do Partido Popular. 

 

 

4. MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DO PARTIDO POPULAR PARA 
APROBAR UN PLAN DE AXUDAS DIRECTAS AOS SECTORES 
ECONÓMICOS DA PROVINCIA AFECTADOS POLA INFLACIÓN PARA 
QUE POIDAN CONTINUAR COA SÚA ACTIVIDADE E MANTER O 
EMPREGO. (EXPTE.- 2022026392). 

 

O Deputado, Manuel Adolfo Domínguez Alfonso presentou o día 19 de abril de 
2022 co número de rexistro WEB 2022023353 unha moción do grupo provincial 
do Partido Popular asinada polo voceiro do grupo, Jorge Cubela López, para 
aprobar un plan de axudas directas aos sectores económicos da provincia 
afectados pola inflación para que poidan continuar coa súa actividade e manter 
o emprego, cuxo contido é o seguinte:  

 

“Cunha inflación desbocada do 9,8%, por riba da maior parte dos países da nosa 
contorna, disparada polos prezos da enerxía e dos alimentos augura unha crise 
económica para España con poucos e malos precedentes.  

O incremento do prezo da enerxía, dos carburantes e da cesta da compra 
ameaza ás familias e a competitividade das empresas. España leva meses 
vivindo as consecuencias dunha política enerxética irresponsable, que os 
cidadáns están notando nos seus petos: no prezo da luz, no prezo dos 
carburantes e, por conseguinte, en toda a cesta da compra.  

Unha situación agravada pola falta de medidas eficaces do Goberno central, cun 
plan de choque improvisado que non é capaz de minimizar o enorme impacto 
das subidas do prezo da luz, o gas e os hidrocarburos a familias, pemes, 
autónomos e a todo o tecido empresarial e industrial. De feito, desde a Unión 
Europea xa están advertindo ao Goberno de España do desequilibrio das súas 
contas e un posible desplome económico.   
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Unha inacción que, coa inflación máis alta dos últimos 37 anos e a piques de 
superar os dous díxitos, pon en perigo a recuperación, lastrando a economía das 
familias e a competitividade das empresas.   

Ante situacións excepcionais, deben darse respostas excepcionais e por elo, é 
fundamental que todas as administracións se comprometan ante unha situación 
económica de tal calado, e para poder pasar dunha vez por todas á tan necesaria 
recuperación. Esta escalada vertixinosa do prezo dos produtos enerxéticos, 
carburantes e materia prima requiren a adopción de medidas urxentes por parte 
de todas as administracións.  

Esta inflación está poñendo en xaque a moitos sectores estratéxicos da nosa 
provincia: o sector agrícola, gandeiro, conserveiro, pesqueiro... en definitiva, 
autónomos e pemes que ven en risco serio a súa supervivencia. Neste contexto, 
debemos ter claras as prioridades e destinar todos os esforzos a intentar paliar 
os efectos desta crise.   

Por iso, tamén se fai necesario que a Deputación de Pontevedra adopte medidas 
urxentes para que sectores como a industria, o agro e o mar poidan continuar 
coa súa actividade e manter o emprego.   

Por todo  isto, elevamos  ó pleno da  Deputación Provincial de Pontevedra o 
seguinte  

 ACORDO  

 Aprobar un plan de axudas directas, a través dunha modificación de crédito 
orzamentario, aos sectores económicos da provincia afectados pola inflación e 
o incremento desmesurado dos prezos.”  

 

Sometida a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular para 
aprobar un plan de axudas directas aos sectores económicos da provincia 
afectados pola inflación para que poidan continuar coa súa actividade e manter 
o emprego, obtívose o  seguinte resultado: 

 

1. Votos a favor: (7), do grupo provincial do Partido Popular. 
  

2. Votos en contra: (10), sendo oito (8) do grupo provincial do PSG-PSOE e 
dous (2) do grupo provincial do BNG. 
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3. Abstencións: (0), ningunha. 

 

A Comisión Informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital 
ditamina desfavorablemente a moción do Grupo Provincial do Partido Popular 
para aprobar un plan de axudas directas aos sectores económicos da provincia 
afectados pola inflación para que poidan continuar coa súa actividade e manter 
o emprego, cos votos en contra das Deputadas e Deputados dos grupos 
provinciais do PSG-PSOE e do BNG, e cos votos a favor das Deputadas e 
Deputados do grupo provincial do Partido Popular. 

 

 

5. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO PERÍODO MEDIO DE 
PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDENTE Ó MES DE MARZO DE 
2022. (EXPTES.-   2022025287 - 2022023313). 

 

 
A Intervención con data 11 de abril de 2022, elaborou un informe do período 
medio de pago a proveedores da Deputación de Pontevedra, da Escola 
Universitaria de  Enfermería, do Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento e Consorcio Contraincendios do Deza e Tabeirós-Terra de Montes, 
correspondente ó mes de marzo de 2022, onde se deixa constancia do seguinte: 
 
“A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce o concepto de período medio 
de pago como expresión do tempo de pago ou retraso no pago da débeda 
comercial, de xeito que todas as Administracións Públicas, nun novo exercicio 
de transparencia, deberán facer público o seu período medio de pago que 
deberán calcular de acordo cunha metodoloxía común establecido no Real 
Decreto 635/2014 de 25 de xullo polo que se desenvolve a metodoloxía de 
cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas 

O período medio de pago mide o retraso no pago da débeda comercial en termos 
económicos, como indicador distinto respecto do período legal de pago 
establecido na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e 
na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita 
contra a morosidade nas operacións comerciais.  

O artigo 6 do Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo, en relación á publicidade do 
período medio de pago a provedores establece que  as comunidades autónomas 
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e as corporacións locais remitirán ó Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas e publicarán periodicamente, de acordo co que se prevea na Orde 
HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de 
subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, a  
información relativa ó seu período medio de pago a provedores referido, segundo 
corresponda, ao mes ou ao trimestre anterior: 

Á vista deste precepto legal o servizo de Intervención elaborou o informe do 
período medio de pago a provedores da Deputación de Pontevedra e as 
entidades locais Escola Universitaria de Enfermería, Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento e Consorcio do Deza Tabeirós correspondente 
ao mes de marzo de 2022 que se expón a continuación: 

 

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES MARZO 2022 

 

Entidade Mes 
Ratio 

Operacións 
Pagadas 

Importe 
Pagos 

Realizados 

Ratio 
Operacións 
Pendentes 

Importe 
Pagos 

Pendentes 

Período Medio 
de Pago 

Deputación de 
Pontevedra 

Marzo 11,3737912129 3.391.682,86 4,7084423456 1.066.948,39 9,7787763206 

       
Escola de Enfermería Marzo 7,0689485348 9.827,62 0,0000000000 0,00 7,0689485348 

       
Consorcio de 
Incendios e 
Salvamento 

Marzo 20,5631939500 28.551,23 17,0494219758 20.600,35 19,0905061445 

       
Consorcio Deza 
Tabeiros 

Marzo 8,2022902300 5.704,23 17,6137882000 7.091,55 13,4182370835 

      
  

TOTAL   3.435.765,94   1.094.640,29 9,8842028079 

 

 

En base aos cálculos detallados neste informe ponse de manifesto que se 
cumpre co período medio de pago legalmente previsto. 
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A Comisión informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital 
queda enterada do contido do informe do período medio de pago a 
proveedores correspondente ó mes de marzo de 2022 da Deputación 
Provincial de Pontevedra, da  Escola Universitaria de Enfermería, do 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento e Consorcio 
Contraincendios Deza e Tabeiros-Terra de Montes, en relación ó disposto na 
Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade 
financieira e no Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo polo que se desenvolve a 
metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das 
Administracións Públicas. 

 

 

6. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DURANTE O 1º TRIMESTRE DE 2022 DOS PRAZOS DE 
PAGO DE OBRIGAS EN RELACIÓN CO DISPOSTO NA LEI 3/2004, DE 29 
DE DECEMBRO, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LOITA 
CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS (EXPTES.- 
2022025288 - 2022024025). 

 

A Intervención con data 19 de abril de 2022, elaborou un informe  dando conta 
do cumprimento pola Deputación de Pontevedra, a Escola Universitaria de  
Enfermería, Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento e o Consorcio 
Contraincendios Deza Tabeirós, dos prazos de pago de obrigas durante o 
primeiro trimestre do 2022, en relación co disposto na Lei 3/2004, de 29 de 
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais, onde se deixa constancia do seguinte: 
 
 

“A Lei 15/2010 de modificación da lei 3/2004 de 29 de decembro pola que se 
establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais 
establece no seu artigo 4º que as corporacións locais elaborarán un informe 
trimestral sobre o cumprimento dos prazos para o pago das obrigas previstos en 
dita lei, informe que debe remitirse aos órganos competentes do Ministerio de 
Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, ao das Comunidades 
Autónomas que teñan atribuída a tutela financeira das entidades locais. Dita 
información poderá ser utilizada polas Administracións receptoras para a 
elaboración dun informe periódico e de carácter público sobre o cumprimento de 
prazos para o pago por parte das Administracións Públicas.  
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Á vista deste precepto legal o servizo de Intervención elaborou o informe de 
cumprimento pola Deputación de Pontevedra e as entidades locais Escola 
Universitaria de Enfermería, Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento 
e Consorcio Contraincendios da Comarca do Deza e Tabeirós dos prazos para 
o pago das obrigas correspondente ao 1º trimestre de 2022, que se expón a 
continuación: 

 

INFORME DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA O PAGO DE OBRIGAS 
CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2022 

 

1. Con referencia á data de conformidade da factura; 
 

 Pagos realizados: 
 

Pagos realizados 
Período Medio 

pago (PMP) 
(días) 

Pagos realizados no período 
Dentro Período Legal Prazo Fóra Período Legal Prazo 

 
Nº Pagos 

 
Importe  total 

 
Nº Pagos 

 
Importe Total 

Deputación de 
Pontevedra 

10 2.593 9.071.397,74 € 45 110.447,20 € 

Escola de 
Enfermería 

9 10 14.441,40 € 0 0,00 € 

Consorcio 
Provincial 

25 52 36.951,93 € 15 25.220,91 € 

Consorcio Deza e 
Tabeirós 

12 58 25.544,11 € 2 97,74 € 

 

 Facturas pendentes de pago: 
 

Facturas pendentes 
de pago 

Período Medio 
pendente pago 

(PMPP) 
(días) 

Pendentes de pago no período 
Dentro Período Legal Prazo Fóra Período Legal Prazo 

 
Nº 

operacións 

 
Importe total 

 
Nº 
operacións 

 
Importe Total 

Deputación de 
Pontevedra 

4 222 1.481.782,93 € 10 7.363,43 € 

Escola de 
Enfermería 

0 0 0,00 € 0 0,00 € 

Consorcio 
Provincial 

18 29 20.711,33 € 0 0,00 € 

Consorcio Deza e 
Tabeirós 

18 19 7.091,55 € 0 0,00 € 
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2. Intereses de demora pagados 
 

Intereses de demora pagados Número de pagos Importe total intereses 

Deputación de Pontevedra 0 0,00 € 
Escola de Enfermería 0 0,00 € 
Consorcio Provincial 0 0,00 € 
Consorcio Deza e Tabeirós 0 0,00 € 

 

En base os cálculos detallados neste informe podemos concluír que se cumpre 
co prazo de pago a provedores legalmente establecido. 

 

A Comisión informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital 
queda enterada do contido do informe trimestral da Intervención sobre o 
cumprimento, pola Deputación de Pontevedra, Escola Universitaria de 
Enfermería, Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento e Consorcio 
Contraincendios Deza Tabeirós,  durante o primeiro trimestre de 2022, dos 
prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 15/2010 de 
modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas 
de loita contra a morosidade nas operación comerciais.  

 

7. ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Non se produciron. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia dáse por finalizado o 
acto, sendo as trece horas e dez minutos  do día arriba sinalado, do que, como 
Secretario, dou fe. 

 

O Secretario da Comisión 

Asdo.: José Antonio Gulías Varela 

(Documento asinado electrónicamente ó marxe) 
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