RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
DE 28 DE XULLO DE 2005
Central-Actas
1.- Aprobación da acta anterior, nº 7/05, correspondente á sesión ordinaria celebrada o
30 de xuño.
2.- Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 11.264 á nº
13.188, de 2005.
3.- Proposición da Presidencia sobre o cambio de data do Pleno ordinario de agosto.
Economía, Facenda e Especial de Contas
4.- Expediente de modificación de créditos núm. 2/05, de modificación das
subvencións nominativas recollidas na base 47ª de Execución do orzamento provincial
do exercicio 2005, e do Plan económico-financeiro de estabilidade orzamentaria de
aprobación polo Pleno da Deputación.
Cooperación e Asistencia a Concellos
5.- Aprobación do Programa de rede viaria local adicional 1/2005
Plans Especiais, Contratación e Equipamento
6.- Aprobación do proxecto modificado nº 2 do de rehabilitación do Teatro Colón.
7.- Aprobación da programación –marco de investimentos provinciais 2005-2006.
8.- Aprobación das bases reguladoras do Plan de piscinas cubertas climatizadas 20052006.
9.- Aprobación das bases reguladoras do Plan de grandes cidades 2005.
10.- Aprobación das bases reguladoras do Plan de investimentos locais 2005.
11.- Validación de actuacións e liquidación do Plan 2000 de recuperación da
arquitectura popular.
Infraestruturas viarias: Vías e Obras provinciais
12.- Ratificación da solicitude de declaración de urxente ocupación á Xunta de Galicia
dos bens e dereitos afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras

incluídas no proxecto da EP 3802 Ordes á Ponte Carreira, P.K. 17 a P.K. 17,16 (Plan
de travesías 2005, 1ª fase).
13.- Ratificación da solicitude de declaración de urxente ocupación á Xunta de Galicia
dos bens e dereitos afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras
incluídas no proxecto modificado da travesía de Arnados a Razo 2ª fase. (Plan de
travesías 2004, 1ª fase).
14.- Aprobación provisional da 1ª fase do Plan de travesías 2005 (2ª relación), e
solicitude de declaración de urxente ocupación á Xunta de Galicia dos bens e dereitos
afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras incluídas no
proxecto da EP 0810 Guiliade a Guísamo, PK 0,97 ao PK 1,67 Betanzos. (Plan de
travesías 2005, 1ª fase).
15.- Aprobación provisional da 4ª fase do Plan de travesías 2005, e solicitude de
declaración de urxente ocupación á Xunta de Galicia dos bens e dereitos afectados pola
expropiación á que dea lugar a realización das obras incluídas no proxecto da EP 3109
Vilaboa a Peiro por Tarrío, PK 0,000 ao 3,120 (Plan de travesías 2005, 4ª Fase).
16.- Aprobación provisional da 2ª relación da 3ª fase do Plan de travesías 2005.
17.- Rectificación de corrección de erros materiais no importe do orzamento de
contrata da obra “Proxecto de seguridade viaria na EP 1706 O Temple a Cambre”
(Pleno 26-5-05).
18.- Aprobación do Plan de vías provinciais 2005 4ª fase.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS

1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR, Nº 7/05, CORRESPONDENTE Á
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA O 30 DE XUÑO.
Apróbase a acta da sesión anterior, nº 7/05, correspondente á sesión ordinaria
celebrada o 30 de xuño.

2.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA
PRESIDENCIA, DA Nº 11.264 Á Nº 13.188, DE 2005.
A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da
nº 11.264 á nº 13.188, de 2005.

3.- PROPOSICIÓN DA PRESIDENCIA SOBRE O CAMBIO DE DATA DO
PLENO ORDINARIO DE AGOSTO.
Visto que o artigo 46.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local (LBRL), conforme á redacción introducida pola Lei 11/1999, do 21 de
abril, ordena que o Pleno das Deputacións Provinciais celebre sesión ordinaria como
mínimo cada mes e que, por outra banda, o artigo 35 do Regulamento orgánico da
Deputación Provincial da Coruña (RODC), concordante co artigo 58 do Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF), atribúelle ó Pleno a decisión sobre
o réxime de sesións da Corporación Provincial.
Tendo en conta que o mes de agosto coincide coas vacacións da maioría dos
deputados e funcionarios e que esta circunstancia non permite unha axeitada
preparación dos asuntos que se terían que someter ó Pleno na data prefixada do día 25
de agosto.
Polo tanto e como excepción singular do réxime ordinario establecido en sesión
do 17 de setembro de 2004,
PROPONLLE Ó PLENO, logo da ratificación previa da inclusión na orde do
día consonte ós artigos 71.2 e 65.3 do Regulamento orgánico, a adopción do seguinte
acordo:
“A sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial correspondente ó oitavo
mes de 2005 celebrarase o día 16 de setembro, venres, a partir das doce horas”.

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 2/05,
MODIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS RECOLLIDAS
BASE 47ª DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO PROVINCIAL
EXERCICIO 2005, E DO PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA DE APROBACIÓN POLO PLENO
DEPUTACIÓN.

DE
NA
DO
DE
DA

1º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm.
2/05 de competencia do Pleno, que se tramita dentro do vixente orzamento xeral,
por un importe de 47.928.003,65 euros e que ofrece o seguinte resumo:
Aumentos:
CE. Créditos extraordinarios..................................................................................25.571.796,58
SC. Suplementos de crédito ...................................................................................22.356.207,07
Total de aumentos:.................................47.928.003,65
Baixas (Financiamento):
BA. Baixas por anulación ...........................................................................................125.000,00
RX. Remanente de tesourería para gastos xerais....................................................30.303.003,65
P. Préstamo .........................................................................................................17.500.000,00
Total de baixas: ......................................47.928.003,65

2º.-

Modificación da Base 47ª de execución do Orzamento Provincial.

2º-1.- Incorporar ás subvencións nominativas recollidas na Base 47ª do
Orzamento Provincial do exercicio 2005 as que se enumeran a continuación, ao
abeiro do disposto nos apartados a) e c) do artigo 22.2.d da lei 38/2003, Xeral de
subvencións.
APLIC. PRESUP.
IMPORTE
0104/111D/462.00
0104/463C/462.00
0104/463C/489.99
0104/463C/489.99
0104/463C/489.99
0202/441A/762.99
0202/452D/762.99
0202/452D/762.99
0202/452D/762.99
0202/452D/762.99
0202/452D/762.99
0202/452D/762.99
0202/452D/762.99
0202/452D/762.99
0305/432C/754.00
0305/451D/462.00

BENEFICIARIO

OBXECTO

E

FINALIDADE

Concello Corcubión
Proxecto de revalorización patrimonial.
Concello Betanzos
Centenario Centro Betanzos Bs. Aires.
Centro G.pens. e xubilados Arx. Equipamento local social
Centro G.Betanzos Arxentina
Actividades e reparacións local social
Centro Galego Cuba
Adecuación panteóns.
Concello Boqueixón
Ampliación colectores xerais de saneamento
en Sergude
Concello Bergondo
Edificio Senra
Concello de Laxe.
Creación museo do mar Costa da Morte
Concello A Capela
Biblioteca municipal
Concello Cambre
1ª Fase centro sociocultural
Concello Boiro
Centro Socio Cultural Cabo Cruz
Concello Rois
Casa da Cultura
Concello Cariño
Piscina climatizada
Concello Ares/Mugardos
Piscina climitizada
Concello Naron
Conv. IGVS,Xertur e Cons. Industria
Concello Oleiros
Feira cinematográica.

6.000,00
50.000,00
6.000,00
13.000,00
30.000,00
455.107,54
900.000,00
443.185,35
265.471,66
800.000,00
800.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
120.000,00
40.000,00

0305/451D/789.99
0305/451H/462.00
0305/451L/489.99
0305/451L/789.99
0305/711C/489.99
0305/711E/462.00
0305/721A/767.00
0305/751A/462.00
0601/451D/489.99
0601/451D/489.99
0601/451D/762.99
0601/451F/489.99
0601/451F/789.99
0601/451H/489.99
0601/451H/789.99
0601/451L/489.99
0601/452A/789.99
0601/452C/489.99
0601/452C/489.99
0601/454B/489.99
0603/422D/489.99
0701/330M/480.99
0701/313M/789.99

Asoc. Paidea
Concello Malpica
Fund. unha Galicia Moderna
Fundación Exponav.
CIG,UXT,CCOO e Aetinape
Conc.Ames,Rois e Dodro
Consorcio pro feiras Ferrol.
Concello Santiago
Caixanova
Orquestra Sinf. Melide
Concello Ferrol.
Universidade Coruña
Universidade Santiago
Ac. Bellas Artes NªSª Rosario
Asoc. escritores lingua galega
Fundación Torrente Ballester
Club del mar San Amaro
Club de remo Cabo de Cruz
Federación G. Automovilismo
Arzobispado Santiago
APA Puga Ramón
Asoc. sindrome Down
Asoc.Minusv. Barbanza(AMBAR)

Proxecto MANS.
Mostra olería de Buño.
Integración laboral - Anualidade 2003
Feira exposición naval C. de Ferrol
Accións formativas
Agricultura sostible
Achega máquina limpieza
Compostela Visión
Convenio actuacións - Anualidade 2003
Actuacións na provincia
Premio internacional de piano
Manten. e actualización biblioteca virtual
Edificio Nexus anualidades 2003 e 2004
Actividades culturais 2005
Centro documentación
Catolagación e arquivo fundación
Último plazo obras ref. piscina exterior
Participación competicións deportivas
Participación comp. deportivas e activ. s.vial
5ª fase prox.actuación arquivos parroquiais
Actividades extraescolares
Divulgación sensibilación - Anualidade 2003
Centro comarcal servizos múltiples

90.000,00
60.000,00
15.221,36
60.000,00
240.000,00
213.403,00
33.268,61
60.000,00
482.432,06
60.000,00
80.500,00
60.000,00
751.265,13
10.000,00
30.000,00
72.000,00
29.015,51
60.000,00
80.000,00
26.300,00
18.000,00
1.081,82
180.000,00

2º-2.- Modificar as subvencións nominativas recollidas na Base 47ª dos
Orzamentos Provinciais do exercicio 2005 e que se enumeran a continuación, ao
abeiro do disposto nos apartados a) e c) do artigo 22.2.d da lei 38/2003, Xeral de
subvencións:
APLIC. PRESUP.
IMPORTE
0601/321D/450.00
0701/330A/480.99

BENEFICIARIO
Esc.Unv.Relacións Laborais

OBXECTO
Gastos funcionamento

Fondo Galego solidariedade

E

FINALIDADE

13.310,00
Cuotas socio dos exercicios 2004 e 2005

3º.- Asumir o compromiso de cancelar as operacións de crédito co
Remanente de Tesourería, libre de disposición que resulte da Liquidación do
Presuposto do exercicio 2005.
Este compromiso ten o carácter dun Plan Económico-Financeiro o que se
refiere o artigo 22 da lei 18/2001, Xeral de estabilidade presupostaria.
4º.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles,
mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para
os efectos de reclamacións, segundo o estabelecido no artigo 38 en relación cos
artigos 20 e 22 do citado RD 500/90.
Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo.
No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes
para resolvelas.
5º.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín
Oficial da Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o

estabelecido no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os
artigos 169 e 177 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

5.- APROBACIÓN DO PROGRAMA DE REDE VIARIA LOCAL ADICIONAL
1/2005
Vistas as baixas producidas na adxudicación das 4 obras incluídas no apartado de rede
viaria local do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal 2005, aprobado mediante acordo plenario do 24 de febreiro de 2005.
1º .- Aprobar o Programa de rede viaria local adicional 1/2005 no que se inclúe a obra
que se indica deseguido:
Código
05.2401.0505.0

2º.-

Concello
Noia

Denominación
Ampl. e mell. calzada e seg. vial EP
5708 Noia-Igrexa de Argalo

Orzamento
Deputación Fondos Propios
426.573,29

Aprobar o correspondente proxecto técnico de execución da obra.

3º.- A contratación da obra incluída no Programa de RVL adicional 1/2005 realizaraa
a Deputación.
4º.- Dispor a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP para os
efectos de que durante o prazo de 10 días se presenten as alegacións ou reclamacións
que se consideren oportunas.
5º.- Remitir o expediente para informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os
efectos dispostos no art. 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e
funcionamento da Administración Xeral do Estado e no art. 9 do RD 835/2003 do 27
de xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das
entidades locais.
6º.- Remitirlle o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación
Local para os efectos da coordinación disposta nos art. 112 e 188 e seguintes da Lei
5/1997, de administración local de Galicia.
7º.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e
remisión para informe, sen que se presenten reclamacións ou alegacións, considerarase
definitivamente aprobado o plan.”
8º .- O financiamento deste programa realizarase con cargo á partida 0501/511B/60144
.

6.- APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO
REHABILITACIÓN DO TEATRO COLÓN.

Nº

2

DO

DE

Visto o ditame favorábel do Consello Consultivo de Galicia relativo ao expediente do
proxecto modificado nº 2 do de rehabilitación do Teatro Colón
1º .- Aprobar o proxecto modificado nº 2 do de rehabilitación do Teatro Colón , cun
orzamento de contrata de 8.953.407,39.- euros que supón un incremento en relación ao
inicial de 2.120.158,39.- euros
(31,0271%) e respecto ao modificado nº 1 de
1.016.039,90.- euros (12,8007%)
2º.- Formalizar en documento administrativo co adxudicatario do contrato inicial,
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. CIF.: A-81638108, as modificacións
do contrato que aplicando a baixa da adxudicación supoñen un novo prezo de
adxudicación de 7.658.744,68.- euros que supón un incremento en relación ao inicial
de 1.813.583,48.- euros e respecto ao modificado nº 1 supón 869.120,53.- euros,
imputándose á partida orzamentaria 0402/451M/622.99, documento RC, rexistro nº
9.382 de 07-06-05, fase 05-08.
3º.- Modificar a contía da garantía definitiva que queda incrementada na cantidade de
34.764,82.- euros que deberá ingresar o contratista na Caixa da Corporación dentro do
prazo máximo de dez días, quedando xa que logo fixada a garantía co citado
incremento na cantidade de 306.349,79.- euros

7.- APROBACIÓN DA PROGRAMACIÓN –MARCO DE INVESTIMENTOS
PROVINCIAIS 2005-2006.
“Vista a moción do 19 de xullo de 2005 subscrita pola Presidencia desta Deputación

sobre a programación-marco dos investimentos locais 2005-2006, elaborada tras o
acordo alcanzado entre a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña, en
relación coas posíbeis débedas xurdidas pola transferencia á Comunidade Autónoma
dos hospitais provinciais e que figura como anexo:
1º) Aprobar a Programación-marco de investimentos provinciais 2005-2006 que se
estruturan nos 4 apartados que a continuación se indican e cuxos importes globais de
financiamento son os seguintes:
Plan de piscinas
cubertas
Plan de grandes
cidades
Actuacións de
investimentos
singulares
Plan de investimentos
locais
Total......

Anualidade 2005
900.000,00

Anualidade 2006
3.600.000,00

Total
4.500.000,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

4.563.764,55

2.400.000,00

6.963.764,55

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

26.963.764,55

6.000.000

32.963.764,55

2º) A execución de cada un dos apartados indicados realizarase a través da aprobación
dun expediente para cada un deles.
3º) Remitir este acordo á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación Local
polo prazo de dez días para o seu coñecemento e informe e someter este acordo a
exposición pública polo prazo de dez días mediante a publicación dun anuncio no BOP
co obxecto de que se formulen as alegacións que se estimen oportunas. No caso de non
presentárense alegacións ou reclamacións no citado prazo entenderase definitivamente
aprobado.
4º) Ao abeiro do disposto no artigo 174, apartado 5 do Real decreto lexislativo 2/2004
do 5 de marzo, polo que se aproba a Lei reguladora de facendas locais, aprobar a
modificación das porcentaxes de gastos plurianuais destinadas ao financiamento dos
investimentos nas anualidades 2005 e 2006, que quedan estabelecidos como se indica
na táboa anterior.”

ANEXO
MOCIÓN DA PRESIDENCIA DA DEPUTACIÓN SOBRE A
PROGRAMACIÓN-MARCO DE INVESTIMENTOS PROVINCIAIS 2005-2006

Tras o acordo acadado entre esta Deputación Provincial da Coruña e máis a Xunta de Galicia
en relación coas posibles débedas xurdidas pola transferencia á comunidade autónoma dos
hospitais provinciais, esta deputación pode dispoñer dunha importante cantidade de fondos que
estaban pendentes do resultado da sentenza que podía recaer sobre o asunto.
Estes fondos provinciais destinaranse a realizar novos investimentos que
completen as actuacións que actualmente se veñen realizando, e esta Presidencia ten especial
interese en que estes cartos revertan directamente na totalidade dos concellos da provincia a
través de diversas actuacións. Para iso elaborouse unha programación-marco de investimentos
provinciais para o período 2005-2006, que se estrutura nos catro apartados seguintes:
1º.- Plan de piscinas cubertas climatizadas para os concellos cunha poboación
superior ós 10.000 habitantes 2005-2006.
2º.- Plan de grandes cidades da provincia da Coruña 2005.
3º.- Actuacións de investimentos singulares 2005-2006.
4º.- Plan de investimentos locais 2005.
A través da realización destas catro actuacións, preténdese realizar importantes
investimentos nos 94 concellos da provincia, de xeito que todos eles estean incluídos nalgún
destes apartados, sendo os importes totais ós que ascenden as achegas provinciais os que a
continuación se indican:

2005

2006

TOTAL

Plan de piscinas
cubertas

900.000,00

3.600.000,00

4.500.000,00

Plan de grandes
cidades
Actuacións de
investimentos
singulares
Plan de investimentos
locais
TOTAL

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

4.563.764,55

2.400.000,00

6.963.764,55

17.500.000,00
26.963.764,55

17.500.000,00
6.000.000,00

32.963.764,55

As liñas fundamentais das catro actuacións previstas nesta programación marco
son as que de seguido se indican para cada unha delas

Primeira.- Dunha banda preténdese facer un Plan de piscinas cubertas
climatizadas para os concellos da provincia cunha poboación superior ós 10.0000 habitantes
que carecen deste tipo de instalacións, cun carácter plurianual para as anualidades 2005 e 2006.
O propósito é, dun xeito prioritario, completar a realización destas instalacións
nos municipios da provincia con poboación superior ós 10.0000 habitantes, polo que son
destinatarios deste plan os concellos de Porto do Son, Rianxo e Teo, por seren os únicos
concellos que tendo unha poboación superior ós 10.0000 habitantes carecen deste tipo de
instalación.
A finalidade do plan é que os habitantes destes concellos non sufran
discriminación por razón de poboación respecto doutros da provincia co mesmo número de
habitantes que dispoñen deste tipo de instalación para a práctica da natación, xa que neste intre
os cidadáns destes concellos teñen que desprazarse ós municipios lindeiros para a práctica
deste deporte.
Este tipo de instalacións cumpre o dobre obxectivo deportivo e de saúde, xa
que a través delas foméntase a práctica da natación como deporte e tamén se emprega con fins
terapéuticos e de rehabilitación.
Estas instalacións son as que máis demanda a sociedade actualmente no ámbito
provincial, pois a práctica desta modalidade deportiva incrementouse considerablemente nestes
últimos anos .
A deputación destina ó financiamento deste plan ó longo de dous anos a
cantidade de 4.500.000 euros, destinando á primeira anualidade de 2005 a cifra de 900.000
euros, e á anualidade 2006 a cantidade de 3.600.000 euros.
Estes concellos poderán realizar achegas municipais voluntarias para completar o
financiamento das obras cando soliciten a inclusión dentro deste plan.
A contratación e execución destas obras realizarana os concellos.
Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan na
contratación das obras, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega municipal.
No caso de que existan proxectos reformados, modificados ou liquidacións de
obras, o seu financiamento corresponderalle ó concello.
Segunda.- Por outra banda, coa finalidade de dotar as tres grandes cidades da
provincia da Coruña dun nivel de infraestruturas acorde coas súas necesidades que en concellos
cunha poboación tan importante son incesantes e continuas, destínase ós municipios da
provincia con poboación superior ós 50.000 habitantes, que son A Coruña, Ferrol e Santiago de
Compostela, un plan especial cunha dotación orzamentaria de 4.000.000 de euros. O criterio
que se aplicará na distribución deste financiamento polo número de habitantes é o seguinte:

- Poboación ata 100.000 habitantes......................... 1.000.000 euros

- Poboación por enriba de 100.000 habitantes......... 2.000.000 euros
Estes concellos poderán realizar achegas municipais voluntarias para completar
os investimentos cando soliciten a inclusión dentro deste plan.
A contratación e execución das obras e dos equipamentos realizarana os
concellos.
Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan na
contratación das obras, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega do concello.
No caso de que existan proxectos reformados, modificados ou liquidacións de
obras, o seu financiamento corresponderalle ó concello.
Terceira.- Doutra banda, se atendemos os pedimentos formulados por diversos
concellos da provincia nos que lle solicitan a esta deputación a realización con carácter
prioritario de actuacións de investimentos singulares, en lugar de seren incluídos no novo plan
de investimentos locais que se elabore, vanse concertar convenios de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e os Concellos de Ares-Mugardos, Bergondo, Boiro,
Boqueixón, Cambre, A Capela, Laxe, Rois e Cariño, para realizar investimentos que polas
súas especiais características non encaixan en ningún dos plans especiais comprendidos dentro
do Programa de investimentos en infraestrutruras locais que se presenta. Por iso estes
convenios formarían parte do programa de investimentos singulares das entidades locais no que
se integrarían cada un deles polas razóns e polas singularidades que se sinalan a continuación.
O convenio da deputación cos Concellos de Ares - Mugardos subscribiríase
para a construción dunha piscina cuberta climatizada para o seu uso compartido por ambos
concellos, dado que a poboación que se beneficiaría desta instalación alcanzaría os 10.877
habitantes e porque ambos concellos tampouco teñen instalación de piscina descuberta.
Dado o seu carácter singular ó presentarse de forma conxunta por dous
concellos que comportaría unha regulación específica no tocante á súa tramitación, e no
relativo á xestión, mantemento e conservación das instalacións, parece o máis conveniente a
súa instrumentalización a través dun convenio.
Ambos concellos manifestaron a necesidade desta instalación e a vontade de
manter todas as xuntanzas que sexan precisas ata chegar a acordos conxuntos que posibiliten a
súa realización.
O importe da achega provincial máxima para a realización do proxecto
correspondente será de 300.000 euros para o ano 2005 e 1.200.000 euros para o ano 2006.
O convenio co Concello de Bergondo ten como obxecto colaborar na
rehabilitación do edificio ”A Senra“ que se levantou coas achegas económicas dos socios do
“Centro de instrución e recreo de Bergondo e os seus contornos” que eran emigrantes galegos
naturais de Bergondo e residentes en Nova York, e que se inaugurou o día 12 de xullo de 1936.

Con posterioridade e por diversas vicisitudes sufriu un proceso de
deterioración, sendo unha ruína no ano 2001 no que foi finalmente cedido ó Concello de
Bergondo pola Dirección Xeral de Patrimonio do Estado.
O concello asumiu o compromiso da súa reconstrución cun custo inicial de
1.800.000 euros para a súa conversión en Centro Sociocultural e Deportivo, executándose nas
anualidades 2002-2004 a 1ª fase.
A 2ª fase vaise facer mediante a contratación conxunta da redacción dun
proxecto e a execución das obras, que dada a súa singularidade considerase oportuno que a
colaboración no financiamento da obra por parte da deputación se faga mediante un convenio
individualizado co Concello de Bergondo.
O importe máximo da achega provincial para
correspondente é de 900.000,00 euros.

executar o proxecto

O convenio co Concello de Boiro ten como obxecto contribuír ao
financiamento de parte da construción dun centro socio-cultural e de usos múltiples na
parroquia de Sta. María de Castro en Cabo de Cruz, cun orzamento total de 1.081.821,80 euros.
As actividades que se posibilitan coa construción deste centro socio-cultural
beneficiará a todo o espectro poboacional, xa que a familia enteira poderá gozalas. Pero esta
incidencia deberá ser máis intensa nos colectivos infantil/adolescente e da terceira idade, que
poderían encontrar nas actividades que se desenvolvan nestas instalacións, no primeiro caso, o
complemento necesario ás actividades docentes regradas, e no caso da terceira idade un
vehículo para garantir o seu arraigo e integración no colectivo do que forman parte, e tamén
como factor que colabore, na medida das súas posibilidades, na consecuencia dun nivel de
calidade de vida digno.
Tendo en consideración a tipoloxía da actuación que se pretende levar a cabo,
así como a súa incidencia e beneficio nos ámbitos sociais e culturais no municipio, o concello
solicita unha subvención por importe de 800.000 euros que é a que asumirá a Deputación
provincial.
O Concello de Boqueixón abordou a rede de saneamento do concello a través
de proxectos que se incluíron no Programa operativo local, ata consumir o financiamento
asignado nel, quedando pendente a construción dunha EDAR en Sergude que daría cobertura
ás industrias que se estabelezan mediante a aprobación dun Plan de sectorización para o
desenvolvemento dun polígono industrial, contemplado polo concello, o que á súa vez xeraría
emprego, e que sería o obxecto do convenio.
O importe máximo da achega provincial para executar o proxecto
correspondente é de 455.107,54 euros.
O Concello de Cambre solicita con carácter prioritario a execución da obra
“1ª fase da Casa da Cultura de Cambre”, cun orzamento de 1.300.000 euros, que é de
imposible acometida polo propio concello sen axuda doutras institucións, polo que solicita da
deputación a subscrición do oportuno convenio de colaboración para cofinanciar a dita obra,
comprometéndose o concello á redacción do proxecto técnico, co compromiso da achega dos

terreos, autorizacións e concesións necesarias para a súa execución, así como a asumir o
financiamento dos demais gastos de calquera natureza que se poidan xerar.
Dende hai dous anos o goberno municipal de Cambre traballa na obtención
dunha colaboración institucional para o financiamento deste proxecto, xa que a evolución e
crecemento deste concello nos últimos anos motivou que as infraestruturas existentes sexan
insuficientes tanto para a oferta municipal como para a demanda da poboación, razón pola que
se convocou no ano 2003 un concurso de ideas do que saíu elixido o proxecto básico das
futuras instalacións de servizos socioculturais de Cambre.
Os eixes principais do proxecto coinciden con algunhas das actuacións máis
importantes da acción cultural do concello, como a dotación dun auditorio polivalente onde se
poidan realizar espectáculos de teatro e música, conferencias e reunións e coa posibilidade de
se converter en lugar de ensaio e prácticas da banda de música e das agrupacións teatrais e
musicais.
Ademais, este ano celébrase a vixésima segunda edición do certame de pintura
do Concello de Cambre e nas novas instalacións hai lugares destinados á exposición
permanente do patrimonio pictórico de Cambre, á celebración de exposicións temporais, á do
propio certame anual e ó depósito e garda da obra non exposta. Así mesmo, está previsto no
proxecto que as novas instalacións alberguen obradoiros permanentes de arte para potenciar o
acceso da cidadanía de Cambre ás artes plásticas.
Un dos grandes apartados que definirían a actividade nas novas instalacións é
todo o que xira ó redor da Biblioteca Central de Cambre; esta biblioteca e a sala de
exposicións anexa están situadas actualmente no edificio do Centro de Saúde e este centro
necesita máis espazo para mellorar as prestacións existentes e ampliar as súas especialidades.
Ademais, no novo centro cultural estarían localizados os servizos
administrativos de cultura, pero tamén prestarase atención ós cidadáns, ás asociacións e
produtores culturais, que terían todos eles neste espazo un marco axeitado ás necesidades de
calidade de servizo demandadas, que neste intre se desenvolven en apenas 60 metros cadrados,
superficie que é insuficiente e que limita a posibilidade de engadir mais persoal ó servizo.
O importe máximo da achega provincial para esta obra é de 800.000 euros.
O convenio co Concello da Capela ten como obxecto a adaptación de dúas
unidades escolares que actualmente están en desuso para biblioteca municipal e usos múltiples.
Con isto perséguese conservar e incorporar á vida actual un patrimonio municipal que formou
parte do pasado da vida cotiá do concello a través do ensino ós escolares e que volverá a dar
servizo no futuro enriquecendo a vida cultural e de relación dos seus habitantes, e esta dobre
función non a podería satisfacer o propio concello dada a limitación de medios de que dispón.
O importe máximo da achega provincial para executar o proxecto correspondente
é de 265.471,66 euros.

O Concello de Laxe presenta unha solicitude, a través do secretario-xerente
do “Plan de dinamización turística da Costa da Morte” para cofinanciar a obra “ Rehabilitación
e musealización da antiga casa cuartel” cun orzamento total de 675.185,45 euros, mediante un
convenio coa deputación, e achega coa solicitude, o proxecto básico e de execución da obra.
Un dos obxectivos presentados no Plan de dinamización turística da Costa da
Morte, dende o intre mesmo do seu inicio foi a “recuperación e posta en valor” de espazos ou
infraestruturas que debido á súa natureza ou importancia merecen unha priorización dentro das
actuacións que este plan desenvolvera ao longo dos catro anos da súa vixencia.
Un destes espazos ou, neste caso edificio “a casa cuartel de Laxe” representa
unha oportunidade única de recuperar, e con posterioridade mostrar a cultura mariñeira do
territorio no que se atopa. E ademais un factor de desenvolvemento turístico que repercutirá
non soamente no Concello de Laxe, se non que tamén está incluída dentro dun “produto
turístico” supramunicipal como é a ría de Corme- Laxe, complementando actividades cos
Concellos de Cabana de Bergantiños e Ponteceso.
A Comisión de Seguimento do Plan de dinamización turística da Costa da
Morte aprobou unha achega de 250.000 euros, que é insuficiente á vista do importe do
proxecto técnico da obra, e dado que a Deputación da Coruña adoptou o compromiso da
achega económica necesaria para que este proxecto se rematase na súa totalidade,
instrumentará o seu cofinanciamento a través da subscrición do correspondente convenio de
colaboración.
O orzamento total da actuación que será obxecto do convenio detállase do
seguinte modo:
- Rehabilitación:
- Musealización:
Total:

390.997,45 euros, IVE incluído.
284.187,90 euros, IVE incluído.
675.185,35 euros, IVE incluído.

A achega aprobada con cargo ó Plan de dinamización turística da Costa da
Morte é de 250.000 euros, dado que desta cantidade se aboou na redacción do proxecto polo
importe de 18.000 euros, a achega provincial que se precisa para completar a actuación é de
443.185,35 euros.
Tendo en conta o detalle do orzamento total da actuación, o compromiso
económico da deputación desenvolveríase a través de dúas achegas distinguindo entre:
- Rehabilitación: 232.000 (PDT) +158.997,45 euros (deputación)
- Musealización: 284.187,90 euros (deputación)
O Concello de Rois, presenta unha solicitude para cofinanciar a construción
dun edificio multiusos a través dun convenio coa deputación, e achega coa solicitude, un
”proxecto básico para a construción dun edificio multiusos e gardería no Concello de Rois”,
cun orzamento total de contrata por importe de 851.498,64 euros.
No escrito de solicitude do concello, priorízase esta necesidade como a máis
urxente do concello, cara o fomento da cultura, educación e desenvolvemento comunitario,

dada a ausencia dun edificio con capacidade e dotacións suficientes para poder albergar
calquera manifestación neste campo. Por esa razón, redactouse o proxecto dun edificio que se
situaría nun terreo do concello, céntrico, con bos accesos e servizos, apto para as actividades
formativas, instalacións da biblioteca municipal, da aula de informática, representacións
teatrais e musicais, exposicións, despachos e salas de reunións para asociacións, así como da
gardería municipal. En definitiva, o que se pretende é a construción dun edificio polivalente
con espazos utilizables e adaptables ós diferentes tipos de actividades que, ó ser único, a súa
rendibilidade sería máxima e para que os gastos comúns (persoal, calefacción, luz, seguridade,
etc..) sexan asumibles integrouse nel a futura gardería municipal.
Dado que un edificio desta envergadura ten un custo imposible de asumir con
cargo ó orzamento dun concello de pouco máis de 5.000 habitantes, tendo en conta o importe
do orzamento de contrata do proxecto técnico correspondente, o Concello de Rois solicitou
axudas doutras administracións e xa dispón de parte do financiamento necesario para a súa
realización, que é o seguinte:
- Con fondos europeos, no marco do programa PRODER II, existe
comprometida en firme a cantidade de 278.541,22 euros
- A Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, financiará a
parte das obras correspondentes á gardería infantil, na cantidade de 164.960,56 euros.
- Existe un compromiso verbal da Consellería de Cultura parar asinar un
convenio plurianual de cofinanciamento, pendente de que libre os fondos a Consellería de
Economía e Facenda.
Por todo o sinalado o concello solicítalle á deputación a sinatura dun convenio
de colaboración para o cofinanciamento da obra mediante a achega provincial da cantidade
restante ata completar o importe total do proxecto, co compromiso de que o concello realizará
unha achega asumible para o seu orzamento municipal.
O importe máximo da achega provincial para
correspondente é de 300.000,00 euros.

executar o proxecto

O Concello de Cariño, mediante acordo plenario adoptado por unanimidade
de todos os grupos políticos que o integran solicita da deputación a construción dunha piscina
climatizada, mediante un convenio, presentando o proxecto técnico para executar as obras, co
compromiso por parte do concello de subministrar os terreos e todas as infraestruturas
necesarias (accesos, abastecemento de augas, rede de sumidoiros, etc.) para a súa realización.
O concello alega que non existe ningún tipo de instalación de piscina no termo municipal e que
a única piscina que existía no único concello lindeiro que a tiña que era Ortigueira, xa non
existe actualmente, e non teñen ónde acudir moitos cidadáns ós que por razóns terapéuticas e
de rehabilitación se lles recomendou a práctica da natación.
É de especial interese o obxectivo do concello de instalar paneis solares
térmicos nela coa finalidade de minimizar os seus gastos de mantemento
.
O importe da achega provincial máxima para a realización do proxecto
correspondente será de 300.000 euros para o ano 2005 e 1.200.000 de euros para o ano 2006.

Son normas comúns a todos estes convenios que integran o programa de
investimentos singulares das entidades locais 2005-2006 as seguintes:
1ª) A achega provincial destinarase exclusivamente ó financiamento da
execución da obra definida no proxecto técnico correspondente e cuantificada como
“orzamento base de licitación.”
2ª) A contratación e execución das obras realizarana os concellos, aínda que
serán ó seu cargo os custos de redacción dos proxectos técnicos, dirección de obra, seguridade
e saúde ou calquera outro distinto do definido e cuantificado como “orzamento base de
licitación ” nos termos que desta magnitude fai o artigo 131 do Regulamento xeral da Lei de
contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1.098/2001, do 12 de
outubro. Para estes efectos, a porcentaxe a que se refire a letra a) do apartado 1 do citado artigo
será do 13%.
3ª) Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan na
contratación das obras, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega do concello.
4ª) No caso de que existan proxectos reformados, modificados ou liquidacións
de obras, o seu financiamento corresponderalle ó concello.
5ª) En todo caso, o importe da achega provincial e doutras posibles
subvencións públicas ou privadas non poderá exceder do 100% do custo real e efectivo da
obra.
6ª) Os concellos deberán asumir o compromiso de destinar os investimentos
financiados polas achegas provinciais ó obxectivo ou actividade que motivou a súa concesión
por un período mínimo de 10 anos, de conformidade co sinalado no artigo 31, apartado 4, letra
a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
7ª) A aprobación do correspondente convenio, requirirá a incorporación do
proxecto técnico oportuno e a acreditación da entrada en vigor do expediente de modificación
de crédito 2/2005 no que se consignará a dotación necesaria para o seu financiamento.
Cuarta.- No derradeiro lugar, e destinado a todos aqueles concellos non
incluídos en ningún dos tres apartados anteriores, e coa finalidade de atender as súas carencias
e necesidades, a deputación propón a elaboración dun Plan de investimentos locais 2005, para
concellos menores de 50.000 habitantes, para cuxo financiamento se destina a cantidade de
17.500.000 euros, cuxa distribución entre os concellos atenderá ós seguintes criterios:
10%
70%
15%
5%

superficie
poboación
esforzo fiscal
cota fixa

Neste plan poderase incluír a realización de investimentos, mesmo a
adquisición de terreos e de bens patrimoniais, asociados ás competencias municipais dispostas

nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985 do 2 do abril, reguladora das bases de réxime local, e
poderase concretar na execución de obras de infraestrutura, ou nas adquisicións de
subministracións de bens inventariables, que se poidan cualificar como gastos de investimento.
O orzamento mínimo das actuacións que poden solicitar os concellos para a
súa inclusión no plan fíxase en 31.000 euros para as obras e 13.000 euros para as
subministracións.
Estes concellos poderán realizar achegas municipais voluntarias para completar
os investimentos cando soliciten a inclusión dentro deste plan.
A contratación das obras e dos equipamentos realizarana os concellos
respectivos, así como a súa execución.
Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan na
contratación dos investimentos, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega municipal.
No caso de que existan proxectos reformados, modificados ou liquidacións de
obras, o seu financiamento corresponderalle ó concello.
Como consecuencia de todo o exposto, pódese concluír que con esta
Programación- marco de investimentos provinciais para os exercicios 2005-2006 que se van
realizar nos 94 concellos da provincia da Coruña a través das distintas liñas de actuación
descritas, esta Presidencia confía en dar resposta ás moitas necesidades e carencias existentes
nos concellos, algunhas delas xa coñecidas, outras non manifestadas aínda á deputación; coa
finalidade de atender a todas elas elabórase este programa de investimentos da deputación que
confiamos sexa do agrado de todos.
A Coruña, 19 de xullo de 2005.

O PRESIDENTE,

Asdo: Salvador Fernández Moreda.
................

8.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PLAN DE PISCINAS
CUBERTAS CLIMATIZADAS 2005-2006.
“Vista a moción da Presidencia desta Deputación do 19 de xullo de 2005 relativa á
aprobación da programación-marco de investimentos provinciais 2005-2006, en cuxo
apartado primeiro se prevé a realización dun Plan de piscinas cubertas climatizadas
1º) Aprobar as Bases reguladoras do Plan de Piscinas Cubertas
Climatizadas para concellos da provincia cunha poboación superior ós 10.000
habitantes que carecen deste tipo de instalación, para as anualidades 2005-2006, cuxo
texto figura no anexo que se xunta.
2º) Os importes da achega provincial a este plan ascenden á cantidade de
900.000 euros para a anualidade 2005 e a 3.600.000 euros para a anualidade 2006, o
que fai unha achega provincial total de 4.500.000 euros.
3º) Condicionar á aprobación definitiva das bases á entrada en vigor do
expediente de modificación de créditos 2/2005 no que se consigna a dotación necesaria
para o financiamento da anualidade 2005 polo importe de 900.000 euros.
Para a anualidade 2006, a deputación asumirá o compromiso de incluir
nos orzamentos correspondentes o crédito necesario para o financiamento das obras
nesta anualidade pola cantidade de 3.600.000 euros.
4º) Ó amparo do disposto no artigo 174, apartado 5 do Real decreto
lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba a Lei reguladora das facendas
locais, aprobar a modificación das porcentaxes dos gastos de carácter plurianual
destinados ó financiamento das obras nas anualidades 2005 e 2006, que quedan
estabelecidos tal e como se indican nos apartados precedentes.
5º) Remitirlles este acordo á Xunta de Galicia e a Comisión Galega de
Cooperación Local polo prazo de dez días para o seu coñecemento e informe e someter
este acordo a exposición pública polo prazo de dez días mediante a inserción dun
anuncio no BOP co obxecto de que se formulen as alegacións que se estimen
oportunas. No caso de non presentarense alegacións ou reclamacións no citado prazo
entenderase definitivamente aprobado”.

ANEXO

BASES
PLAN DE PISCINAS CUBERTAS CLIMATIZADAS
PARA CONCELLOS DA PROVINCIA CUNHA
POBOACIÓN SUPERIOR ÓS 10.000 HABITANTES
E QUE CAREZAN DESTE TIPO DE INSTALACIÓNS
1.- DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA
O presente Plan de piscinas cubertas climatizadas nos concellos da provincia
cunha poboación superior ós 10.0000 habitantes que carezan deste tipo de instalacións, ten un
carácter plurianual para os exercicios 2005 e 2006.
A deputación financiará a anualidade 2005 cunha achega provincial por
importe de 900.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria correspondente do orzamento
provincial para esta anualidade e, para a anualidade 2006, destínase a cantidade de 3.600.000
euros, o que fai un investimento total de 4.500.000 euros.
Para a anualidade 2006, a deputación asumirá o compromiso de incluír nos
orzamentos correspondentes os créditos necesarios para o financiamento das obras nesta
anualidade.
O financiamento provincial queda estabelecido conforme á seguinte previsión:

Achega provincial no exercicio
2005
Achega provincial no exercicio
2006
TOTAL

POR CONCELLO
300.000

TOTAL
900.000

1.200.000

3.600.000

1.500.000

4.500.000

Os concellos poderán realizar achegas municipais voluntarias para completar o
financiamento dos investimentos.
2.- OBXECTO E FINALIDADE
O obxecto deste plan é cooperar cos concellos da provincia cunha poboación
superior ós 10.000 habitantes, que aínda carecen deste tipo de instalacións, na construción de
piscinas cubertas climatizadas.
A deputación proponse, dun xeito prioritario, completar a realización destas
instalacións nos municipios da provincia da Coruña cunha poboación superior ós 10.000
habitantes, polo que este plan se destinaría soamente ós Concellos de Porto do Son, Rianxo e

Teo, por seren os únicos concellos, cunha poboación superior á cifra sinalada, que carecen
delas.
A finalidade do plan é que os habitantes destes concellos non sufran
discriminación por razón de poboación respecto doutros da provincia para a práctica da
natación, xa que nestes intres os cidadáns destes concellos teñen que desprazarse ata outros
municipios lindeiros para practicar este deporte.
Este tipo de instalacións cumpren o dobre obxectivo deportivo e de saúde, xa
que a través delas foméntase a práctica da natación como deporte e tamén se empregan con fins
terapéuticos e de rehabilitación.
Estas instalacións son as que máis demanda a sociedade actualmente no eido
provincial, pois a práctica desta modalidade deportiva incrementouse considerabelmente nestes
últimos anos.
As obras deberán ser completas e identificarse cun proxecto técnico que as
defina.
A achega provincial destinarase exclusivamente ó financiamento da execución
da obra definida no proxecto técnico correspondente e cuantificada como “orzamento base de
licitación”, nos termos nos que é definida esta magnitude no artigo 131 do Regulamento xeral
da lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1.098/2001, do 12
de outubro. Para estes efectos, a porcentaxe a que se refire a letra a) do apartado 1 do citado
artigo será do 13%.
Os proxectos técnicos deberán conter o programa de traballo a que se refire o
artigo 132 do Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas, adaptados ás
anualidades orzamentarias e co financiamento previsto para a súa execución.
En todo caso, os proxectos técnicos conterán a documentación a que se refire o
artigo 124 da Lei de contratos das administracións públicas e os artigos 124 a 137 do
Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real
decreto 1.098/2001, do 12 de outubro.
3.- DESTINATARIOS
Os destinatarios deste plan son aqueles concellos da provincia da Coruña cunha
poboación superior ós 10.0000 habitantes, e que carezan desta instalación no seu termo
municipal, que son os Concellos de Porto do Son, Rianxo e Teo, que poderán participar nel
presentando a documentación estabelecida nas bases no prazo sinalado.
4.- SOLICITUDES
Os concellos destinatarios deste plan, deberán presentar no Rexistro Xeral da
Deputación, ou nas formas dispostas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ata o
día 31 de outubro de 2005 inclusive, a seguinte documentación:

a) Certificación do acordo plenario municipal de participación no presente plan
conforme ó modelo que figura como anexo, e no que se acepten expresamente as bases e se
preste aprobación ó proxecto técnico da obra, coa indicación da súa denominación e
orzamento.
Así mesmo, deberá constar neste acordo o plan de financiamento relativo á
obra, de xeito que se detalle o importe que se financie con cargo á achega provincial asignada
e, no seu caso, a que se realiza con cargo á achega municipal voluntaria de forma detallada para
as anualidades 2005 e 2006. No suposto de que se realicen achegas municipais voluntarias, no
mesmo acordo deberá adoptarse o compromiso de incluír no orzamento municipal crédito
dabondo para o seu financiamento.
Ademais, neste acordo haberá de constar que o concello non solicitou nin
percibiu ningunha subvención doutras administracións públicas para o financiamento da obra,
ou no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para
executar a obra, que a suma total delas non supera o 100% do seu importe.
No devandito acordo constará expresamente que o concello conta cos terreos
necesarios para executar a obra e que, no suposto de que soliciten actuacións en bens
patrimoniais ou de dominio público sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, o
concello comprométese á súa obtención con carácter previo á licitación da obra.
b) Certificación expedida en relación ó inventario municipal de titularidade da
parcela, ou certificación na que conste a dispoñibilidade referida ó día de formularse a
solicitude, dos terreos nos que pretenda situarse a instalación; neste último caso especificarase
o título que permita a dispoñibilidade do terreo.
c) Informe técnico no que se acredite que a parcela é apta urbanisticamente
para executar as obras.
d) Memoria xustificativa da necesidade das instalacións, poboación afectada e
previsións de utilización.
5.- APROBACIÓN DO PLAN
Unha vez rematado o prazo antes indicado para presentar as solicitudes de
participación no plan, comprobarase que se axustan ó estabelecido nestas bases, especialmente
no relativo ó seu obxecto, financiamento e documentación que se ha achegar. No caso de
presentar algunha carencia ou deficiencia, concederáselle ó concello o prazo de 10 días para a
súa corrección, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992 do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Os proxectos técnicos das obras serán supervisados polo Servizo Provincial de
Arquitectura que deberá emitir o informe técnico correspondente.

O Pleno da deputación prestará aprobación ó plan, onde se conterá a relación
de obras que o integran e que van realizar os concellos da provincia que nel se inclúan, unha
vez acreditado que entrou en vigor o expediente de modificación de créditos no que se
consigna a dotación necesaria para afrontar a anualidade 2005.
No mesmo acordo aprobarase que a contratación e execución dos
investimentos a realizan os respectivos concellos.
Unha vez aprobado o plan, someterase a exposición pública mediante a
publicación dun anuncio no BOP para que por un prazo de 10 días se poidan presentar as
alegacións que se estimen oportunas, e remitiráselle para o seu coñecemento e informe á Xunta
de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación Local, para os efectos estabelecidos nos
artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997 de Administración local de Galicia.

Transcorridos os 10 días de exposición pública e dende a solicitude de informe
sen que se presenten alegacións, o plan quedará definitivamente aprobado.
6.- CONTRATACIÓN DAS OBRAS
O Pleno da Deputación Provincial da Coruña aprobará os proxectos técnicos
correspondentes das obras, co acordo expreso de delegación da contratación e a execución
delas nos respectivos concellos.
A contratación realizarase de conformidade co estabelecido no Real decreto
lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aprobou o Texto refundido da lei de contratos
das administracións públicas e conforme ós pregos - tipo de condicións da deputación mediante
poxa ou concurso con procedemento aberto.
Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan na
contratación das obras, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega do concello.
Os proxectos reformados, modificados ou liquidacións de obra, deberaos
aprobar o órgano competente do concello e da deputación, pero o seu financiamento
corresponderalle ó concello, xa que a deputación non asumirá o financiamento dos gastos que
xeren estes.
Así mesmo deberá financiar o concello todos os maiores gastos que poidan
xurdir durante a execución das obras como os relativos á dirección de obra, coordinación de
seguridade e saúde, control de calidade, etc.
O prazo para contrataren as obras os respectivos concellos, estabelécese ata o
día 30 de setembro de 2006 inclusive. Este prazo poderase ampliar, despois da solicitude de
prórroga motivada do concello, que poderá conceder o presidente da deputación, mediante
resolución.

7.- EXECUCIÓN DO PLAN
Os respectivos concellos executarán as obras de conformidade cos proxectos
técnicos correspondentes presentados coa solicitude e aprobados co plan.
Dende o inicio das obras ata a súa recepción deberá colocarse un cartel
conforme ó modelo facilitado pola deputación cos datos da obra.
O concello colocará unha placa identificativa da súa participación e no fondo
da piscina figurará o anagrama da deputación de xeito destacado.
O prazo para que os investimentos incluídos neste plan estean rematados e
xustificados será ata o día 31 de decembro de 2007 inclusive. Non obstante este prazo poderá
ser obxecto de ampliación por solicitude do concello e por razóns motivadas; o presidente da
deputación estará facultado para a concesión da ampliación, mediante resolución.

8.- PAGAMENTO DA ACHEGA PROVINCIAL
A xustificación da realización dos investimentos efectuarana os respectivos
concellos presentando as certificacións de execución das obras, debidamente aprobadas polo
concello e en exemplar triplicado.
As certificacións de execución de obra presentaranse no modelo oficial
correspondente ós plans provinciais da deputación e o seu importe non poderá ser inferior a
6.000 euros, agás a última certificación.
Coa derradeira certificación acompañarase, así mesmo, a certificación expresa
do concello de que non solicitou nin percibiu subvención ningunha doutras administracións
públicas para o financiamento da obra ou, no caso de que existan axudas ou subvencións
concorrentes doutras administracións para executar a obra, que a suma total delas non supera o
100% do seu importe.
Unha vez terminadas as obras deberá xuntarse a súa acta de recepción xunto
coa última certificación de execución.
O concello deberá comunicarlle oportunamente á deputación, cunha antelación
mínima de vinte días, a data da recepción da obra para que a deputación acuda ó acto cos
técnicos designados para o efecto.
A deputación transferiralle ó concello o importe correspondente á achega
provincial segundo os investimentos realizados, despois da verificación da adecuación das
certificacións ó proxecto aprobado no plan.
Con carácter previo o pagamento da achega provincial, deberá acreditarse que
o concello está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. En todo caso, se
o concello tivera débedas vencidas, líquidas e esixibles por ingreso de dereito público

provinciais, autorízase á deputación a que o pagamento da súa achega a realice por
compensación.
9.- INTERPRETACIÓN
A interpretación e resolución das dúbidas que se poidan presentar resolveraas o
presidente da deputación, logo do informe da Secretaría e Intervención.
10.- DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para o non disposto nas presentes bases aplicarase supletoriamente o
estabelecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

ANEXO
MODELO DE ACORDO PLENARIO

Don / Dona

secretario / a do

Concello de
CERTIFICA
Que o Pleno do concello en sesión realizada o
o seguinte acordo:

adoptou, entre outros,

1º) Participar no Plan de piscinas cubertas climatizadas 2005-2006 nos
concellos da provincia con máis de 10.000 habitantes da Excma. Deputación Provincial da
Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e que solicita a realización do
investimento que se indica deseguido:
CONCELLO
DENOMINACIÓN

FINAN C IAMENTO
2.005
2.006

TOTAL

Achega concello
Achega deputación

TOTAL
2º) Aprobar o correspondente proxecto técnico da obra do investimento
previsto no apartado 1º.
3º) Declarar que o concello conta cos terreos necesarios para executar a obra, e
que, no suposto de que se soliciten actuacións en bens patrimoniais ou de dominio público
sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, o concello comprométese á súa
obtención con carácter previo á licitación da obra.
4º) (Para o caso de achega municipal). Para o financiamento do importe da
achega municipal con cargo ós seus propios recursos, este concello comprométese a incluír no
orzamento municipal correspondente crédito dabondo para o seu financiamento.
5º) Declarar que este concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención
doutras administracións públicas para o financiamento da obra ou, no caso de que existan

axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para executar a obra, que a suma
total delas non supera o 100% do seu importe.
6º) Facultar ó alcalde-presidente para executar todo o relacionado co presente
acordo.
E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace
do Sr. alcalde-presidente, e coa salvidade estabelecida no artigo 206 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.
A Coruña,

de

de

2005.

V. e pr.
O alcalde;
.................

9.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PLAN DE GRANDES
CIDADES 2005.
Vista a moción da Presidencia desta Deputación do 19 de Xullo de 2005 relativa a
aprobación de programación-marco de investimentos provinciais 2005-2006, no cuxo
apartado segundo se prevé a realización dun plan de grandes cidades.
1) Aprobar As Bases reguladoras do Plan de grandes cidades 2005 para
os concellos da provincia cunha poboación superior os 50.000 habitantes, que son A
Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela cuxo texto figua no anexo que se xunta
2) Condicionar á aprobación definitiva das bases a entrada en vigor do
expendiente de modificación de créditos 2/2005 no que se consigna a dotación
necesaria para o financiamiento do achega provincial a este plan anual para anualidade
2005 polo importe de 4.000.000 euros.
3) Remitirlles este acordo a Xunta de Galicia e a Comisión Galega de
Cooperación Local polo prazo de dez días para o seu coñocemento e informe e someter
este acordo a exposición pública polo prazo de dez días mediante a inserción dun
anuncio no BOP co obxecto de que se formulen as alegacións que se estimen
oportunas. No caso de non presentarse alegacións ou reclamacións no citado prazo
entenderase definitivamente aprobado.

ANEXO

BASES REGULADORAS DO
PLAN DE GRANDES CIDADES 2005
1.- DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA
O presente Plan de grandes cidades 2005 para os concellos da provincia cunha
poboación superior ós 50.0000 habitantes, é un plan anual da Deputación Provincial da Coruña
para o exercicio 2005, que se financia cunha achega provincial por importe de 4.000.000 euros,
con cargo á aplicación orzamentaria correspondente do orzamento provincial para a anualidade
2005, e polas achegas municipais voluntarias dos concellos que é posible realizar para
completar o financiamento dos investimentos.
2.- FINALIDADE E OBXECTO
A finalidade deste plan é dotar ás tres grandes cidades da provincia da Coruña,
A Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela, dun nivel de infraestruturas acorde coas súas
necesidades que en concellos cunha poboación tan importante son incesantes e continuas.
O obxecto que se persegue é cooperar cos tres concellos da provincia con
poboación superior ós 50.000 habitantes, na realización de investimentos, incluída a
adquisición de terreos e inclusive de bens patrimoniais, asociadas ás competencias municipais
dispostas nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
e poderá concretarse na execución de obras de infraestrutura ou na adquisición de
subministracións de bens inventariables que se poidan cualificar como gastos de investimento.
As obras deberán ser completas e identificarse cun proxecto técnico que as
defina.
A achega provincial destinarase exclusivamente ó financiamento da execución
da obra definida no proxecto técnico correspondente e cuantificada como “orzamento base de
licitación”, nos termos nos que se define esta magnitude no artigo 131 do Regulamento xeral
da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1.098/2001, do
12 de outubro. Para estes efectos, a porcentaxe a que se refire a letra a) do apartado 1 do citado
artigo será do 13%.
En todo caso, os proxectos técnicos conterán a documentación a que se refire o
artigo 124 da Lei de contratos das administracións públicas e os artigos 124 a 137 do
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real
decreto 1.098/2001, do 12 de outubro.

As subministracións terán que referirse a adquisicións de bens asociados para
o obxecto do plan e que se poidan cualificar como gastos de investimento.
O orzamento mínimo dos investimentos que han solicitar os concellos para a
súa inclusión no plan fíxase na cantidade de 60.000 euros.
3.- DESTINATARIOS
Os destinatarios deste plan son os tres concellos da provincia da Coruña cuxa
poboación é superior ós 50.0000 habitantes, que son os concellos da Coruña, Ferrol e Santiago
de Compostela, que poderán participar nel presentando a documentación estabelecida nas
bases no prazo sinalado.
4.- FINANCIAMENTO
4.1 Achega provincial
Para o financiamento deste plan a Deputación da Coruña destina no exercicio
2005 a cantidade de 4.000.000 euros que se distribúen entre os concellos con poboación
superior ós 50.000 habitantes que se integran nel de conformidade cos seguintes criterios:
- Poboación ata 100.000 habitantes............................... 1.000.000 euros ... Ferrol e
Santiago de Compostela
- Poboación por riba de 100.000 habitantes.................. 2.000.000 euros ... A Coruña
4.2 Achega municipal
Os concellos poderán realizar achegas municipais voluntarias para completar o
financiamento dos investimentos.
5.- SOLICITUDES
Os concellos que desexen participar neste plan, deberán presentar no Rexistro
Xeral da Deputación, ou nas formas dispostas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ata
o día 31 de outubro de 2005 inclusive, a seguinte documentación:
5.1 Certificación do acordo plenario municipal.
- Certificación do acordo plenario municipal de participación no presente plan
conforme ó modelo que figura como anexo e, no que se acepten expresamente as bases e se
preste aprobación ó proxecto técnico da obra, coa indicación da súa denominación e
orzamento.

Así mesmo, deberá facerse constar neste acordo o plan de financiamento
relativo a cada un dos investimentos solicitados, de xeito que se detalle o importe que se
financie con cargo á achega provincial asignada (ata o límite da cantidade total asignada a cada
concello) e, no seu caso, a que se realiza con cargo á achega municipal voluntaria. No caso de
que se realicen achegas municipais voluntarias, no mesmo acordo deberá adoptarse o
compromiso de incluír no orzamento municipal crédito dabondo para o seu financiamento.
No devandito acordo constará expresamente que o concello conta cos terreos
necesarios para executar a obra, e que, no suposto de que soliciten actuacións en bens
patrimoniais ou de dominio público sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, o
concello comprométese a obtelos con carácter previo á licitación da obra.
Neste acordo incluirase a declaración do concello de que non solicitou nin
percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas para o financiamento da obra,
ou no caso de que existen axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a
execución do investimento, que a suma total delas non superen o 100% do seu importe.
No acordo plenario municipal aprobaranse as obras ou equipamentos que o
concello desexe incluír no plan complementario con carácter supletorio, para ser financiados
con cargo ás baixas de licitación que se poidan producir nas obras ou equipamentos do
respectivo concello, de xeito que o seu financiamento queda condicionado a que efectivamente
se produzan.
Para as obras ou equipamentos cuxa inclusión se solicita dentro do plan
complementario aplicaranse os orzamentos mínimos esixidos para estes equipamentos no plan
base.
5. 2 Documentación descritiva das obras e dos equipamentos.
O orzamento mínimo dos investimentos que poden solicitar os concellos para a
súa inclusión no plan fíxase na cantidade de 60.000 euros .
Para as obras, o concello deberá achegar os proxectos técnicos en exemplar
duplicado, co contido estabelecido no artigo 124 do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de
xuño, polo que se aproba o Texto refundido da lei de contratos das administracións públicas e
nos artigos 124 e 137 do Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas,
aprobado polo Real decreto 1.098/2001, do 12 de outubro.
Para os equipamentos achegarase o prego de prescricións técnicas onde se
detallen as distintas unidades do seu contido coas súas características técnicas, a súa
cuantificación e o seu prezo unitario, incrementando o seu importe total co 16% de IVE..
Os concellos poderán realizar achegas municipais voluntarias para completar o
financiamento dos investimentos.

6.- APROBACIÓN DO PLAN
Unha vez rematado o prazo antes indicado para a presentación de solicitudes
de participación no plan, comprobarase que se axustan ó estabelecido nestas bases,
especialmente no relativo ó seu obxecto, financiamento e documentación que se achega. No
caso de que presente algunha carencia ou deficiencia, concederáselle ó concello o prazo de 10
días para a súa corrección, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992 do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
O Pleno da deputación aprobará o plan, onde se conterá a relación de obras ou
equipamentos que o integran e que se van realizar nestes tres concellos da provincia que nel se
inclúan, unha vez acreditado que entrou en vigor o expediente de modificación de créditos no
que se consigna a dotación necesaria para facer fronte á anualidade 2005.
A aprobación polo Pleno comprenderá tanto as obras principais solicitadas
polos concellos que se integrarán no plan base, como as obras supletorias que se integrarán no
plan complementario para o seu financiamento con cargo ás baixas de licitación que se poidan
producir nos respectivos concellos, polo que a aprobación definitiva deste plan complementario
queda condicionada a que efectivamente se produzan as devanditas baixas.
No mesmo acordo aprobarase que a contratación e execución dos
investimentos a realicen os respectivos concellos.
Unha vez aprobado o plan, someterase a exposición pública mediante a
publicación dun anuncio no BOP para que por un prazo de 10 días se poidan presentar as
alegacións que se estimen oportunas, e remitirase para o seu coñecemento e informe á Xunta
de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación Local, para os efectos estabelecidos nos
artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997 de administración local de Galicia.
Transcorridos os 10 días de exposición pública dende a solicitude de informe
sen que se presenten alegacións, o plan quedará definitivamente aprobado.
A aprobación definitiva do plan adicional financiado con baixas de licitación
que se elabore no marco do plan complementario, realizarase posteriormente mediante
resolución da presidencia na que se declare cumprida a condición de existencia de baixas de
licitación, e, en consecuencia, se declare definitivamente aprobado o plan adicional no que se
incluirán as obras ou equipamentos previstos no plan complementario daqueles concellos que
tiveran baixas de licitación, podendo o concello correspondente realizar achegas municipais
voluntarias coa finalidade de completar o seu financiamento.
7.- CONTRATACIÓN DAS OBRAS
O Pleno da Deputación Provincial da Coruña aprobará os proxectos técnicos
correspondentes ás obras ou os pregos de prescricións técnicas dos equipamentos, co acordo
expreso de delegación da contratación e execución delas nos respectivos concellos.

Para as obras, a contratación realizarase de conformidade co estabelecido no
Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aprobou o Texto refundido da lei
de contratos das administracións públicas e conforme ós pregos-tipo de condicións da
deputación mediante poxa ou concurso con procedemento aberto.
Para as subministracións, a contratación realizarase de conformidade cos
artigos 181 e seguintes do Texto refundido da lei de contratos das administracións públicas.
Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan na
contratación das obras, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega dos concellos. No
caso de que non exista achega municipal, ou que o seu importe sexa inferior á baixa producida,
as baixas que minoren a achega da deputación poderanse destinar ó financiamento dos
investimentos contidos no plan complementario de cada concello.
Os proxectos reformados, modificados ou liquidacións de obra deberaos
aprobar o órgano competente do concello e da deputación, pero o seu financiamento
corresponderalle ó concello, xa que a deputación non asumirá o financiamento dos gastos que
xeren estes.
Así mesmo deberá financiar o concello todos os maiores gastos que poidan
xurdir durante a execución das obras como os relativos á dirección de obra, coordinación de
seguridade e saúde, control de calidade, etc.
O prazo para contrataren as obras os respectivos concellos, estabelécese ata o
día 30 de setembro de 2006 inclusive. Este prazo poderase ampliar, despois da solicitude de
prórroga motivada do concello, que a poderá conceder o presidente da deputación, mediante
resolución.
8.- EXECUCIÓN DO PLAN
Os respectivos concellos executarán as obras ou equipamentos de
conformidade cos proxectos técnicos ou pregos de prescricións técnicas correspondentes
presentados coa solicitude e aprobados co plan.
Dende o inicio das obras ata a súa recepción deberá colocarse un cartel
conforme ó modelo facilitado pola deputación cos datos da obra.
O prazo para que os investimentos incluídos neste plan estean rematados e
xustificados será ata o día 31 de decembro de 2007 inclusive. Non obstante, este prazo
poderase ampliar mediante a solicitude, por razóns motivadas, do concello; o presidente da
deputación estará facultado para conceder a ampliación, mediante resolución.
9.- PAGAMENTO DA ACHEGA PROVINCIAL
A xustificación da realización dos investimentos efectuarana os respectivos
concellos presentando a certificación de execución das obras, ou factura e acta de recepción da
subministración, debidamente aprobadas polo concello e en exemplar triplicado.

As certificacións de execución de obra presentaranse no modelo oficial
correspondente ós plans provinciais da deputación e o seu importe non poderá ser inferior a
6.000 euros, agás a última certificación.
Coa última certificación terase que acompañar a certificación expresa do
concello de que non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións
públicas para o financiamento da obra, ou no caso de que existen axudas ou subvencións
concorrentes doutras administracións para a execución da obra, que a suma total delas non
superen o 100% do seu importe.
Unha vez rematadas as obras deberá achegarse a súa acta de recepción xunto
coa última certificación de execución.
O concello deberá comunicarlle oportunamente á deputación, cunha antelación
mínima de vinte días, a data de recepción da obra ou equipamento para que a deputación poida
acudir ó acto cos técnicos designados para o efecto.
A deputación transferiralle ó concello o importe correspondente á achega
provincial polos investimentos realizados, despois da verificación da adecuación das
certificacións ou facturas ó proxecto das obras ou prescricións das subministracións aprobadas
no plan.
Con carácter previo ó pagamento da achega provincial, deberá acreditarse que
o concello está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. En todo caso, se
o concello tivera débedas vencidas, líquidas e esixibles por ingreso de dereito público
provinciais, autorízase á deputación a que o pagamento da súa achega a realice por
compensación.
10.- INTERPRETACIÓN
A interpretación e resolución das dúbidas que se poidan presentar resolveraas o
presidente da deputación, despois do informe da Secretaría e da Intervención.
11.- DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para o non disposto nas presentes bases aplicarase supletoriamente o
estabelecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

ANEXO
MODELO DE ACORDO PLENARIO
Don/Dona

secretario/a do

Concello de
CERTIFICA
Que o Pleno do concello en sesión realizada o
o seguinte acordo:

adoptou, entre outros,

1º) Participar no Plan de grandes cidades 2005 da Excma. Deputación
Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, polo que solicita a
realización dos investimentos que se indican de seguido:
Denominación

Orzamento

Achega municipal

Achega provincial

TOTAL
2º) Aprobar os correspondentes proxectos técnicos das obras ou os pregos de
prescricións técnicas das subministracións dos investimentos previstos no apartado 1º.
3º) Aprobar o Plan complementario no que se inclúen as obras ou
equipamentos que a continuación se relacionan, para seren financiados cos remanentes que se
puideran xerar polas baixas de licitación producidas nas obras incluías no apartado 1, de forma
que a súa aprobación definitiva queda condicionada a que efectivamente se produzan.
DENOMINACIÓN

ORZAMENTO

TOTAL
4º) Declarar que o concello conta cos terreos necesarios para executar a obra, e
que, no suposto de que se soliciten actuacións en bens patrimoniais ou de dominio público
sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, o concello comprométese a obtelos
con carácter previo á licitación da obra.

5º) (Só no suposto de que exista unha achega municipal voluntaria)
Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo ós seus
propios recursos, este concello comprométese a incluír no orzamento municipal
correspondente, crédito dabondo para o seu financiamento.
6º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención
doutras administración públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que
existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa execución, que
a suma total delas non supere o 100% do seu importe.
7º) Facultar ó alcalde-presidente para executar todo o relacionado co presente
acordo.
E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace
do Sr. alcalde-presidente, e coa salvidade estabelecida no artigo 206 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.
A Coruña,
V. e pr.
O alcalde:

de

de 2005.

........

10.- APROBACIÓN DAS BASES
INVESTIMENTOS LOCAIS 2005.

REGULADORAS

DO

PLAN

DE

“Vista a moción da Presidencia desta Deputación de 19 de xullo de 2005 relativa á
aprobación da programación-marco de investimentos provinciais 2005-2006, en cuxo
apartado último se prevé a realización dun Plan de investimentos locais
1º) Aprobar as Bases reguladoras do Plan de investimentos locais 2005,
cuxo texto figura no Anexo que se xunta.
2º) Condicionar a aprobación definitiva das bases á entrada en vigor do
expediente de modificación de créditos 2/2005 no que se consigna a dotación necesaria
para o financiamento deste plan anual para a anualidade 2005 polo importe de
17.500.000 euros. Ademáis, dado que o financiamento da aportación provincial a este
Plan polo importe sinalado se realizará cun préstamo deberá quedar asi mesmo
condicionada a aprobación deste Plan ao cumprimento das condicións estabelecidas
nos apartados 5 e 6 do artigo 173 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
3ª) Remitirlle este acordo á Xunta de Galicia e a Comisión Galega de
Cooperación Local polo prazo de dez días para o seu coñecemento e informe e someter
este acordo a exposición pública polo prazo de dez días mediante a inserción dun
anuncio no BOP co obxecto de que se formulen as alegacións que se estimen
oportunas. No caso de non presentarse alegacións ou reclamacións no citado prazo
entenderáse definitivamente aprobado”.

ANEXO

BASES REGULADORAS DO
PLAN DE INVESTIMENTOS LOCAIS 2005
1.- DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA.
O presente Plan de investimentos locais 2005, é un plan anual da Deputación
Provincial da Coruña para o exercicio 2005, que se financia cunha achega provincial por
importe de 17.500.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria correspondente do
orzamento provincial para a anualidade 2005, e polas achegas municipais voluntarias dos
concellos que é posible realizar para completar o financiamento dos investimentos.
2.- FINALIDADE E OBXECTO
A finalidade deste plan é dotar dun nivel de infraestruturas e equipamentos ós
concellos menores de 50.000 habitantes acorde coas súas necesidades.
O obxecto que se persegue é cooperar cos concellos da provincia na realización
de investimentos, mesmo a adquisición de terreos e bens patrimoniais, asociados ás
competencias municipais dispostas nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local, e poderase concretar na execución de obras de infraestrutura, ou na
adquisición de subministracións de bens inventariables que se poidan cualificar como gastos de
investimento.
As obras deberán ser completas e identificarse cun proxecto técnico que as
defina.
A achega provincial destinarase exclusivamente ó financiamento da execución
da obra definida no proxecto técnico correspondente e cuantificada como “orzamento base de
licitación”, nos termos nos que é definida esta magnitude no artigo 131 do Regulamento xeral
da lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1.098/2001, do 12
de outubro. Para estes efectos, a porcentaxe a que se refire a letra a) do apartado 1 do citado
artigo será do 13%.
En todo caso, os proxectos técnicos conterán a documentación á que se refire o
artigo 124 da Lei de contratos das administracións públicas e os artigos 124 a 137 do
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real
decreto 1.098/2001, do 12 de outubro.
As subministracións terán que referirse a adquisicións de bens asociados ó
obxecto do plan e que se poidan cualificar como gastos de investimento.

O orzamento mínimo dos investimentos que poden solicitar os concellos para a
súa inclusión no plan fíxase para as obras na cantidade de 31.000 euros e para as
subministracións na cantidade de 13.000 euros.
3.- DESTINATARIOS
Os destinatarios deste plan son todos os concellos da provincia da Coruña, coa
excepción daqueles concellos que se inclúen nos outros apartados da Programación-marco
2005-2006, como son os tres concellos incluídos no Plan de piscinas cubertas climatizadas, os
tres concellos incluídos no Plan de grandes cidades e os dez concellos que optaron por realizar
unha actuación de investimento singular no lugar de participar neste plan, de conformidade co
sinalado na moción do presidente con data do 19.07.2005. A listaxe dos 78 concellos que
poderán participar nel presentando a documentación estabelecida nas bases no prazo sinalado é
a seguinte:
Abegondo
Betanzos
Carballo
Cerdido
Curtis
Irixoa
Melide
Muros
Ordes
Padrón
Ribeira
As Somozas
Val do Dubra

Ames
Boimorto
Carnota
Cesuras
Dodro
A Laracha
Mesía
Narón
Oroso
O Pino
Sada
Toques
Vedra

Aranga
Brión
Carral
Coirós
Dumbría
Lousame
Miño
Neda
Ortigueira
A Pobra do C.
S. Sadurniño
Tordoia
Vilasantar

Arteixo
Cabana de B.
Cedeira
Corcubión
Fene
Malpica de B.
Moeche
Negreira
Outes
Ponteceso
Sta. Comba
Touro
Vilarmaior

Arzúa
Cabanas
Cee
Coristanco
Fisterra
Mañón
Monfero
Noia
Oza dos Ríos
Pontedeume
Santiso
Trazo
Vimianzo

A Baña
Camariñas
Cerceda
Culleredo
Frades
Mazaricos
Muxía
Oleiros
Paderne
As Pontes G.R
Sobrado
Valdoviño
Zas

4.- FINANCIAMENTO
4.1 Achega provincial.
Para o financiamento deste plan a Deputación da Coruña destina no exercicio
2005 a cantidade de 17.500.000 euros que se distribúen entre os 78 concellos que se integran
nel conforme ós seguintes criterios:
- 5% cota fixa
- 15% esforzo fiscal
- 10% superficie
- 70% poboación
A cantidade asignada para cada concello é o resultado da aplicación destes
criterios obxectivos que se aplican por igual a todos os concellos que integran o plan.

4.2 Achega municipal.
Os concellos poderán realizar achegas municipais voluntarias para completar o
financiamento dos investimentos.
5.- SOLICITUDES
Os concellos que desexen participar neste plan, deberán presentar no Rexistro
Xeral da Deputación, ou nas formas dispostas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ata
o día 31 de outubro do 2005 inclusive, a seguinte documentación:
5.1 Certificación do acordo plenario municipal.
- Certificación do acordo plenario municipal de participación no presente plan
conforme ó modelo que figura como anexo, no que se acepten expresamente as bases e se
preste aprobación ó proxecto técnico da obra, coa indicación da súa denominación e
orzamento.
Así mesmo, deberá constar neste acordo o plan de financiamento relativo a
cada un dos investimentos solicitados, de xeito que se detalle o importe que se financia con
cargo á achega provincial asignada (ata o límite da cantidade total asignada a cada concello), e,
no seu caso, a que se realiza con cargo á achega municipal voluntaria. No caso de realizárense
achegas municipais voluntarias, no mesmo acordo deberá adoptarse o compromiso de incluír
no orzamento municipal crédito dabondo para o seu financiamento.
No devandito acordo farase constar expresamente que o concello conta cos
terreos necesarios para a execución da obra, e que no suposto de que soliciten actuacións en
bens patrimoniais ou de dominio público que estean sometidos a autorizacións ou concesións
administrativas, o concello comprométese á súa obtención con carácter previo á licitación da
obra.
Neste acordo incluirase a declaración do concello de que non solicitou nin
percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas para o financiamento da obra,
ou no caso de que existen axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a
execución da obra, que a suma total delas non superen o 100% do seu importe.
No acordo plenario municipal aprobaranse as obras ou equipamentos que o
concello desexe incluír no plan complementario con carácter supletorio, para ser financiados
con cargo ás baixas de licitación que se poidan producir nas obras ou equipamentos do
respectivo concello, de xeito que o seu financiamento queda condicionado a que efectivamente
se produzan. Para as obras ou equipamentos cuxa inclusión se solicita dentro do plan
complementario aplicaranse os orzamentos mínimos esixidos para estes investimentos no plan
base.

5.2 Documentación descritiva das obras e dos equipamentos.
O orzamento mínimo dos investimentos que han solicitar os concellos para a
súa inclusión no plan fíxase para as obras na cantidade de 31.000 euros e para as
subministracións na cantidade de 13.000 euros.
Para as obras, o concello deberá achegar os proxectos técnicos en exemplar
duplicado, co contido estabelecido no artigo 124 do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de
xuño, polo que se aproba o Texto refundido da lei de contratos das administracións públicas e
nos artigos 124 e 137 do Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas
aprobado polo Real decreto 1.098/2001, do 12 de outubro.
O orzamento mínimo das obras estabelécese en 31.000,00 euros
Para os equipamentos achegarase o prego de prescricións técnicas onde se
detallen as distintas unidades do seu contido coas súas características técnicas, a súa
cuantificación e o seu prezo unitario, incrementando o seu importe total co 16% de IVE.
Para as subministracións o orzamento mínimo fíxase na cantidade de 13.000
euros.
6.- APROBACIÓN DO PLAN
Unha vez rematado o prazo antes indicado para a presentación de solicitudes
de participación no plan, comprobarase que se axustan ó estabelecido nestas bases,
especialmente no relativo ó seu obxecto, financiamento e documentación que se ha achegar. No
caso de presentaren algunha carencia ou deficiencia, concederáselle ó concello o prazo de 10
días para a súa solución, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992 do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
O Pleno da deputación aprobará o plan, onde se conterá a relación de obras ou
equipamentos que o integran e que se van realizar nos concellos da provincia que nel se
inclúan, unha vez acreditado que entrou en vigor o expediente de modificación de créditos no
que se consigna a dotación necesaria para facer fronte á anualidade 2005 e que se dan, no seu
caso, as condicións estabelecidas nos apartados 5 e 6 do artigo 173 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
No mesmo acordo aprobarase que a contratación e execución dos
investimentos a realicen os respectivos concellos.
Unha vez aprobado o plan, someterase a exposición pública mediante a
publicación dun anuncio no BOP para que por un prazo de 10 días se poidan presentar as
alegacións que estimen oportunas, e remitiráselle para o seu coñecemento ó informe da Xunta
de Galicia e da Comisión Galega de Cooperación Local, para os efectos estabelecidos nos
artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997 de administración local de Galicia.

Transcorridos os 10 días de exposición pública e dende a solicitude de informe
sen que se presenten alegacións, o plan quedará definitivamente aprobado.
A aprobación definitiva do plan adicional financiado con baixas de licitación
que se elabore no marco do plan complementario, realizarase posteriormente mediante
resolución da Presidencia na que se declare cumprida a condición de existencia de baixas de
licitación, e, en consecuencia, se declare definitivamente aprobado o plan adicional no que se
incluirán as obras previstas no plan complementario daqueles concellos que tiveran baixas de
licitación, podendo o concello correspondente realizar achegas municipais voluntarias coa
finalidade de completar o seu financiamento.
7.- CONTRATACIÓN DAS OBRAS
O Pleno da Deputación Provincial da Coruña aprobará os proxectos técnicos
correspondentes ás obras ou pregos de prescricións técnicas dos equipamentos, co acordo
expreso de delegación da contratación e execución delas nos respectivos concellos.
Para as obras, a contratación realizarase de conformidade co estabelecido no
Real decreto lexislativo 2/2000 do 16 de xuño, polo que se aprobou o Texto refundido da lei de
contratos das administracións públicas e conforme ós pregos - tipo de condicións da deputación
mediante poxa ou concurso con procedemento aberto, ou mediante procedemento negociado
sen publicidade nos supostos dispostos no artigo 141 da citada norma.
Para as subministracións, a contratación realizarase de conformidade cos
artigos 180 e seguintes do Texto refundido da lei de contratos das administracións públicas, por
poxa, concurso ou procedemento negociado sen publicidade nos supostos legalmente dispostos.
Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan na
contratación das obras, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega do concello. No caso
de que non exista achega municipal ou que o seu importe sexa inferior á baixa producida, as
baixas que minoren a achega da deputación poderanse destinar ó financiamento dos
investimentos contidos no plan complementario de cada concello.
Os proxectos reformados, modificados ou liquidacións de obra, aprobaraos o
órgano competente do concello e da deputación, pero o seu financiamento corresponderalle ó
concello, xa que a deputación non asumirá o financiamento dos gastos que xeren estes.
Así mesmo deberá financiar o concello todos os maiores gastos que poidan
xurdir durante a execución das obras, como os relativos á dirección de obra, coordinación de
seguridade e saúde, control de calidade, etc.
O prazo para contrataren as obras ou equipamentos os respectivos concellos,
estabelécese ata o día 30 de setembro de 2006 inclusive. Este prazo poderase ampliar, despois
da solicitude de prórroga motivada do concello, que poderá conceder o presidente da
deputación, mediante resolución.

8.- EXECUCIÓN DO PLAN
Os respectivos concellos executarán as obras ou equipamentos de
conformidade cos proxectos técnicos ou pregos de prescricións técnicas correspondentes
presentados coa solicitude e aprobados co plan.
Dende o inicio das obras ata a súa recepción deberá colocarse un cartel
conforme ó modelo facilitado pola deputación cos datos da obra.
O prazo para que os investimentos incluídos neste plan estean rematados e
xustificados será ata o día 31 de decembro de 2007 inclusive. Non obstante este prazo poderá
ser obxecto de ampliación por solicitude do concello e por razóns motivadas; o presidente da
deputación estará facultado para a concesión da ampliación, mediante resolución.
9.- PAGAMENTO DA ACHEGA PROVINCIAL
Os respectivos concellos xustificarán a realización dos investimentos
presentando a certificación de execución das obras, ou factura e acta de recepción da
subministración, debidamente aprobadas polo concello e en exemplar triplicado.
As certificacións de execución de obra presentaranse no modelo oficial
correspondente ós plans provinciais da deputación e o seu importe non poderá ser inferior a
6.000 euros, agás a última certificación.
Coa última certificación terá que acompañarse a certificación expresa do
concello de que non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións
públicas para o financiamento da obra, ou no caso de que existan axudas ou subvencións
concorrentes doutras administracións para executar a obra, que a súa suma total non supere o
100% do seu importe.
Unha vez rematadas as obras deberá achegarse a súa acta de recepción xunto
coa última certificación de execución.
O concello deberá comunicarlle oportunamente á deputación, cunha antelación
mínima de vinte días, a data de recepción da obra ou equipamento para que a deputación poida
acudir ó acto cos técnicos designados para o efecto.
A deputación transferiralle ó concello o importe correspondente á achega
provincial polos investimentos realizados, despois da verificación da adecuación das
certificacións ou facturas ó proxecto das obras ou prescricións das subministracións aprobadas
no plan.
Con carácter previo ó pagamento da achega provincial, deberá acreditarse que
o concello está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. En todo caso, se
o concello tivera débedas vencidas, líquidas e esixibles por ingreso de dereito público
provinciais, autorízase á deputación a que o pagamento da súa achega o realice por
compensación.

10.- INTERPRETACIÓN
A interpretación e resolución das dúbidas que se poidan presentar resolveraas o
presidente da deputación, logo do informe da Secretaría e da Intervención.

11.- DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para o non disposto nas presentes bases aplicarase supletoriamente o
estabelecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

ANEXO
MODELO DE ACORDO PLENARIO
Don/Dona

secretario/a do

Concello de
CERTIFICA
Que o Pleno do concello en sesión realizada o
o seguinte acordo:

adoptou, entre outros,

1º) Participar no Plan de investimentos locais 2005 da Excma. Deputación
Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, polo que solicita a
realización do investimento que se indica de seguido:

Denominación

Orzamento

Achega municipal

Achega provincial

TOTAL

2º) Aprobar os correspondentes proxectos técnicos das obras ou os pregos de
prescricións técnicas dos equipamentos previstos no apartado 1º.
3º) Aprobar o Plan complementario no que se inclúen as obras ou
equipamentos que a continuación se relacionan, para seren financiados cos remanentes que se
puideran xerar polas baixas de licitación producidas nas obras incluídas no apartado 1, de
forma que a súa aprobación definitiva queda condicionada a que efectivamente se produzan.

DENOMINACIÓN

ORZAMENTO

TOTAL
4º) Declarar que o concello conta cos terreos necesarios para executar a obra, e
que no suposto de que se soliciten actuacións en bens patrimoniais ou de dominio público
sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, o concello comprométese a obtelos
con carácter previo á licitación da obra.

5º) Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo ós seus
propios recursos, este concello comprométese a incluír no orzamento municipal
correspondente, crédito dabondo para o seu financiamento.
6º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención
doutras administración públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que
existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa execución, que
a suma total delas non supere o 100% do seu importe.
7º) Facultar ó alcalde-presidente para executar todo o relacionado co presente
acordo.
E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace
do Sr. alcalde-presidente, e coa salvidade estabelecida no artigo 206 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.
A Coruña ,

de

V. e pr.
O alcalde:
..............

de 2005.

11.- VALIDACIÓN DE ACTUACIÓNS E LIQUIDACIÓN DO PLAN 2000 DE
RECUPERACIÓN DA ARQUITECTURA POPULAR.
1º. - Conceder un prazo máximo ata o 30 de novembro do 2005 aos concellos que a
continuación se relacionan para xustificar, completar ou correxir a documentación
achegada en referencia as obras e servizos do Plan 2000 de Recuperación de
Arquitectura Popular, delegando nos mesmos a contratación e execución das obras e
servizos. No caso de non ter totalmente xustificada a execución das obras e servizos
ante a Deputación na data indicada anularáse a consignación orzamentaria habilitada
para facer fronte á aportación provincial.
Concello

Código

Denominación

Orzamento

Pres.Adxud Pendente
.

Carballo

99.4100.0022.0

Conj. Parr. de Lema

40.843,38

40.843,38

Carballo

99.4100.0275.0

Fte. Piñeiro-Goians

9.420,10

9.420,10.-

Ferrol

99.4100.0378.0

Rest.cap.cement.Canido pl

31.277,45

0

Ferrol

00.4100.0378.0

Rest.cap.cemen.Canido 2A

19.325,84

0

Porto do
Son

01.4100.0514.0

Rehab. Muiños e entorno

54.999,22.-

53.920,81.TOTALES

OBSERVACIÓNS

40.843,38 Consta no expedente o proxecto
reformado e aprobación do
mesmo por órgano competente
9.420,10.- Consta no expediente a
aprobación
municipal
do
reformado
19.325,84 Consta no expediente proxecto
reformado,
aprobación
do
mesmo por órgano competente,
ficha de adxudicación da obra e
certificacións adaptadas ás dúas
anualidades.
19.325,84 Consta no expediente o
proxecto reformado, aprobación
do
mesmo
por
órgano
competente,
ficha
de
adxudicación e certificaciones
adaptadas
a
las
dos
anualidades.
53.920,81.- Consta
no
expediente
aprobación
municipal
do
reformado
142.835,97.-

2º.- Conceder, asimesmo, un prazo aos concellos a que van referidos os seguintes
expedientes para xustificar, completar ou correxir a documentación achegada en
referencia ás obras e servizos do Plan 2000 de Recuperación de Arquitectura
Popular, delegando nos mesmos a contratación e execución das obras e servizos.
No caso de non ter totalmente xustificada a execución das obras e servizos ante a
Deputación na data indicada anularáse a consignación orzamentaria habilitada para
facer frente á aportación provincial.
CONCELLO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CURTIS

99.4100.0284.0 Igrexa parr. Sta. Mª Fisteus

“

99.4100.0286.0 Praza e entorno igrexa de
Santaia

ORZAMENTO

P.ADXUD. E
OBSERVACIÓNS
PENDENTE
19.833,40
19.833,40 OBRA EXECUTADA. Certifics. Devoltas por
non axustarse ao proxecto. Non presentou
alegacións á circular 13/04/04.
24.464,03
24.464,03 Idem. Mandan certif. única conforme a
Memoria en marzo 2004..

NEGREIRA

99.4100.0387.0 Ponte da Pedra

2.074,09

“
“
OROSO

99.4100.0421.0 Restauración de lavadoiros
99.4100.0422.0 Hórreo finca cura de Portor
99.4100.0160.0 Acond. Igrexa S.Román de
Pasarelos 2ª fase

16.465,87
1.340,70
29.950,39

RIVEIRA

99.4100.0429.0 Recup. adro igrexa S. Pedro 1A

20.250,64

“
TOTAL 1ª

00.4100.0429.0 Recup. adro igrexa S. Pedro 2A

20.250,64

2.074,09 OBRA EXECUTADA. Adxudicada a Agro
Castro, S.L. en 11/07/01. Manda
certificacións en 21/02/02 conforme a
Memoria.
16.465,87 Idem
1.340,70 Idem
29.950,39 OBRA EXECUTADA. Certiificacións segón
proxecto modificado, non tramitado por
detectarse erros aritméticos no presuposto.
20.250,64 OBRA
EXECUTADA
.
Remitidas
certificaciónds 1 e 2, por anualidades
conforme proxecto reformado de dic. 2000.
20.017,17 Idem
134.396,29

A contratación e execución das obras e servizos delegados incorporados,
delégase nos concellos respectivos con arreglo aos seguintes criterios:
1.1..- As obras contrataranse polos respectivos concellos utilizando os Pliegos Tipo
das Cláusulas Administrativas Particulares aprobados expresamente pola Deputación.
O Concello deberá cumprimentar en cada un dos expedientes o correspondente cadro
de características do contrato.
1.2..- As obras adxudicaránse mediante subasta, ou concurso con procedimento aberto.
Poderán adxudicarse mediante procedimento negociado naqueles supostos e cos
requisitos estabelecidos na Lei de Contratos das Administracións Públicas.
Excepcionalmente, as obras poderán ser executadas pola propia Administración de
acordo co establecido nos arts. 153 - 154 da Lei de Contratos das Administracións
Públicas.
No caso do concurso, o Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares de
adxudicación de obras conten os criterios xerais para a súa adxudicación, o
desnvolvemento e aplicación práctica poderá ser realizado no concello, adxuntandoo
ao Pliego e prestando aprobación e publicación o concello. De non facelo, aplicaráse o
baremo establecido para as obras da Deputación.
1.3..- A dirección e execución das obras realizaranse polo concello correspondente sin
perxuicio da posibilidade de que a Deputación realice as inspeccións que considere
convintes.
1.4..- As modificacións dos contratos serán realizadas polo concello de acordo co
establecido na Lei de Contratos das Administracións Públicas. En todo caso, requerirá
a redacción dun proxecto reformado que será aprobado polo concello e posteriormente
pola Deputación.
No caso de modificacions que no varíen o obxecto nin a finalidade do proxecto e non
supoñan variación no orzamento, poderán ser aprobados pola Presidencia da
Deputación. .

1.5.- Calquer incremento que se derive da modificación do contrato, de liquidacións ou
de calquer outro, deberá ser financiado íntegramente polo concello correspondente.
En todo caso os concellos deberán achegar á Deputación:
a).- Documentación relativa á contratación:
- Documento administrativo no que se formalicen os correspondentes contratos.
- Listado de obras cos datos de adxudicación debidamente cumprimentados no modelo
que se utiliza, para idéntico fin, no Plan de Obras e Servizos.
- Se a adxudicación se realiza mediante o Sistema de Subasta deberase achegar a
"Acta de Apertura de Plicas".
- No caso de Concurso ademais do "Acta Apertura de Plicas", deberá achegarse a
xustificación da elección de esta forma de adxudicación, así como a aplicación dos
criterios establecidos nos Pliegos.
- No caso de Procedimento Negociado, deberá achegarse certificación das ofertas
presentadas e xustificación da publicidade de licitación, ben mediante a inserción do
anuncio na prensa, ben pola solicitude de ofertas dirixidas ás empresas.
b).- Documentación relativa á execución:
- Certificación de obra aprobada polo órgano competente (3 exemplares); no caso de
subministros e servizos acompañarase un exemplar da factura.
- Fotografía do cartel da obra.
- Acta de recepción das obras ou suministros.
Comunicación Recepcións:
Os concellos deberán comunicar á Deputación con unha antelación de polo menos 20
días naturais, a data e hora na que se formalizára o acto de recepción e entrega aos
efectos de asistencia dun técnico da Deputación á mesma, se así se considera oportuno
As baixas rexiránse polo criterio de aplicación proporcional.
Resolución de contratos:
Os concellos asumirán as consecuencias derivadas da resolución do contrato o na
execución das obras, motivado pola acción e omisión a eles imputable
Estabelécese o 30 de novembro do 2005 como última data para remitir á Deputación a
documentación xusificativa da contratación das obras e servizos incorporados no Plan.
A delegación da contratación da execución das obras e servizos realizada no presente
acordo implicará a confección polos concellos, cando proceceda, das oportunas
memorias ou proxectos técnicos presupostados en euros, mediante a traslacción dos
confeccionados en pesetas e que foron aprobados no seu día polo Pleno da Deputación.

3º.- Convalidar as obras que se nomean (apartado 9), xa executadas pola Deputación.
CONCELLO
MALPICA
ROIS

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
99.4100.0381.0 Rest. hórreos AviñoCerqueda
99.4100.0362.0 Restaur. Hórreo Herbogo

TOTAL 9

ORZAMENTO
PENDENTE
OBSERVACIÓNS
15.490,00
15.490,00 Servicio EXECUTADO pola Deputación. Factura
informada polos técnicos, pendente de pago.
8.113,66
8.113,66 Servicio EXECUTADO pola Deputación. Factura
informada polos técnicos, pendente de pago.
23.603,66

4º.- Anular definitivamente a aportación provincial asignada ás obras e servizos dos
concellos incorporados por non ter achegado documentación e alegación que xustifique
de forma suficiente a súa eventual convalidación, e polos motivos que indícanse no
apartado de observacións.
1.CONCELLO
ORDES
TEO
“
“
TOQUES

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ORZAMENTO
PENDENTE
99.4100.0090.0 Acond. Reparación igrexa
51.122,94
5.344,19
Sta. María
01.4100.0526.0 Acond. Fonte lavadoiro
12.148,38
12.133,60
Noceda
99.4100.0364.0 Acond. Igrexa Oza
6.762,67
6.762,67
01.4100.0517.0 Acond. Igrexa Vilariño
6.769,51
6.766,72
99.4100.0209.0 Rehab. Igrexa rectoral
12.374,66
12.374,66
Sta. Mª de Ordes

OBSERVACIÓNS
Proxecto modificado (abril 2000). Pagadas certifs.
1 a 3. Posible economía.
Certificación única de 20/12/2004, remitida en
19/01/2005.
Presentaron factura. Fora de plazo.
Presentaron factura. Fora de plazo.
Certif. nº 1 de 2.967,86 euros (economía de
9.406,80), non axustada a Memoria. Cambio de
obra.

43.381,84

TOTAL 1B

2.- Obras adxudicadas e non certificadas:
CONCELLO
MAÑÓN
“
“
“
“
MOECHE
“

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
01.4100.0507.0 Rehab. Muiño nº 2 Bares
01.4100.0508.0
01.4100.0509.0
01.4100.0510.0
01.4100.0511.0

Rehab. Muiño nº 3 Bares
Rehab. Muiño nº 4 Bares
Rehab. Muiño nº 5 Bares
Rehab. Muiño das
Revoltas
00.4100.0479.0 Rehab. Fonte de Abade

ORZAMENTO
PENDENTE
OBSERVACIÓNS
10.328,90
10.328,90 Adxudicado a San Martín, S.A., xustifica retraso e
compromete a súa finalización en 31/08/2004. Non
mandou certificacións.
11.554,31
11.554,31 Idem.
12.823,11
12.823,11 Idem.
10.449,83
10.449,83 Idem
9.106,42
9.106,42 Idem
3.850,89

00.4100.0480.0 Arranxo execución Fonte
Sabanda
01.4100.0538.0 Restauración lavadoiro
público As Redondas

1.541,79

TORDOIA

99.4100.0259.0 Rehab. Rectoral Vilabade

11.483,10

VAL DO DUBRA

99.4100.0391.0 Rehab. Muiño da fariña
Devesa Abaixo

6.266,15

99.4100.0392.0 Rehab. Muiño da fariña
Devesa Arriba

6.266,15

NOIA

“
TOTAL 2

6.127,01

3.850,89 Adxudicada a Const. CA.B.S.L. en 3/07/01. Non
mandou certificacións. Non resposta á circular do
13/04/04.
1.541,79 Idem
6.004,47 Adxudicada a Servinoia, S.L. en 20/03/02. SIN
EXECUTAR. Non manda certificacións nin
presentou alegacións á circular do 13/04/04.
11.483,10 Adxudicada. Retraso da obra por problemas
técnicos do constratista, comprométese a rematala
no prazo dun mes (Abril 2004), xa rebasado.
6.266,15 Adxudicada en 29/06/00. Alegan problemas de
acceso para xustifica-lo retraso; non envíou
certificación.
6.266,15 Idem
89.675,12

3.- Obras con trámites pendentes:
CONCELLO
ROIS
“
“
“
“
STA. COMBA

TEO

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
99.4100.0388.0 Acond. Hórreo Samil
99.4100.0430.0 Rehab. Hórreo
Pedrouzos-Augasantas
99.4100.0431.0 Restaur. Hórreo Calle
Urdilde
99.4100.0432.0 Restaur. Hórreo Beade
Augasantas
99.4100.0433.0 Restaur. Hórreo Samíl
Oín
00.4100.0453.0 Adecentamento praza
Xallas-Castríz

ORZAMENTO
PENDENTE
OBSERVACIÓNS
3.851,29
3.851,29 Non ten autorización da Dir. Xeral de Patrimonio
Cultural.
2.455,13
2.455,13 Idem
17.113,28

17.113,28 Idem

4.005,51

4.005,51 Idem

3.851,29

3.851,29 Idem

14.129,20

“

99.4100.0439.0 Acond. Capela Sta. Marta
1A.
00.4100.0439.0 Acond. Capela Sta. Marta
2ª
01.4100.0515.0 Acond. Fonte Pontevea

“
“

01.4100.0516.0 Acond. Igrexa Teo
01.4100.0523.0 Acond. Fonte Florida

9.378,35
4.473,41

“

01.4100.0524.0 Acond. Fonte lavadoiro
de Pedra
01.4100.0525.0 Acond. Fonte lavadoiro
Seoane
99.4100.0115.0 Rehab. Igrexa parr. De
Vilamor

5.923,61

“

“
TOQUES
VAL DO
DUBRA
TOTAL 3

01.4100.0539.0 Rehab. Muiño da fariña

15.024,92
15.024,92
6.759,47

11.570,33
15.287,04
5.798,56

14.129,20 Proxecto modificado, con aprobación municipal,
posteriormente en euros sin modificación
presupuestaria. SIN EXECUTAR, e non se
presentan alegacións.
15.024,92 Autorización de Patrimonio condicionada a novo
proxecto e Control Arqueolóxico
15.024,92 Idem
6.759,47 Adxudicada a Vázquez Paramá S.C.. e resolto por
falecemento. O concello solicitou prórroga de 6
meses para nova contratación en Abril 2004. Non
mandou certifs. nin factura
9.375,00 Idem
4.473,33 Solicita prórroga de 6 meses para nova
contratación.
5.920,00 Idem.
11.565,00 Idem.
15.287,04 Proxecto Reformado de marzo 2003 (de
Arquitectura) e certif. aprobación municipal. Non
enviou certificacións . Falta aprob. Deputación.
5.978,56 Non consta adxudicación nin certificación. (fase
11).
130.962,65

4.- Obras executadas e xa pagadas, con economías:
CONCELLO
SADA

CÓDIGO
99.4100.166.0

STA. COMBA

00.4100.0454.0

TEO

01.4100.0521.0

VAL DO DUBRA

00.4100.0489.0

“

00.4100.0490.0

“

00.4100.0491.0

“

00.4100.0493.0

“

00.4100.0494.0

DENOMINACIÓN
Restaur. Capela S.
Roque, 1ª fase
Acond. Praza pública en
Alón
Acond. Fonte lavodoiro
Mouromorto
Cons. Muiño Fariña
Conducto
Rehab. Hórreo lugar
Erviñou
Rehab. Hórreo lugar
Outeiro
Rehab. Hórreo lugar
Quintans nº 6
Rehab. Hórreo lugar
Quintans nº 3

ORZAMENTO
PENDENTE
OBSERVACIÓNS
29,617,71
2.845,65 Pagada certif. nº 1. Resta pagar certif. nº 2 non
conforme ao proxecto.
15.025,30
829,64 Pagada certif. nº 1 (27/12/2000). Resta una parte
menor de 2ª certif.
12.826,19
45,00 Certificación PAGADA. Restan 45 euros .
Economía
4.439,68
846,23 Certoif. Nº 1 PAGADA. Economía.
3.751,52

124,44 Certif. nº 1 PAGADA. Idem

3.806,81

224,00 Certif. nº 1 PAGADA.. Idem

3.806,81

33,18 Certif. nº 1 PAGADA.. Idem.

3.806,81

33,18 Certif. nº 1 PAGADA.. Idem

4.981,32

TOTAL 4

5.- Obras incluidas no Plan Adiccional:
CONCELLO
FRADES

CÓDIGO
99.4100.0196.0

OZA DOS RIOS

99.4100.0248.0

PONTECESO

99.4100.0348.0

“

99.4100.0426.0

“

00.4100.0348.0

“

00.4100.0426.0

TOTAL 5

DENOMINACIÓN
ORZAMENTO
PENDENTE
Mellora igrexa parr. S.
4.246,75
4.246,75
Juan de Vitre
Recup. Adro igrexa S.
14.760,62
14.760,62
Juan de Cines
Excav. e recup. ruinas Illa
15.021,65
15.021,65
da Estrela 1A
Recup. cruceiro Pedra da
29.739,10
29.739,10
Serpe 1A
Excav. e recup. ruinas Illa
15.021,65
15.021,65
da Estrela 2A
Recup. cruceiro Pedra da
29.739,10
29.739,10
Serpe 2A
108.528,87

OBSERVACIÓNS
PLAN ADICCIONAL
PLAN ADICCIONAL
Obra cambiada no PLAN ADICCIONAL
Idem
Idem
Idem

6.- Obras excluidas por renuncia, imposibilidade material de realizalas, cambio de
obra,segregración do expediente, etc..:
CONCELLO
ARTEIXO

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ORZAMENTO PENDENTE
OBSERVACIÓNS
02.4100.0541.0 Rehab.muiños auga
16.894,40
16.894,40 Titularidade provincial. Non se axusta ás bases do
Rañal
Plan.
ARZÚA
99.4100.0008.0 Rest. Hórreo de A
2.984
2.984 Imposibilidad material por derrumbe.
Peroxa
“
00.4100.0443.0 Rehab. Pazo
53.352,87
53.352,87 O propietario D. Juan Varela Durán renuncióu á
Brandeso
subvención.
“
00.4100.0444.0 Rehab. Capela
59.418,15
59.418,15 Idem.
Brandeso
“
00.4100.0445.0 Rehab. Hórreo
30.032,86
30.032,86 Idem.
Brandeso
BOIRO
99Pav. Adro igrexa
30.032,86
30.032,86 Exp. Sancionador da Dir. Xeral de Patrimonio
4100.0010.0
Lampón
Cultural, vixente ata dec. 2004.
CERCEDA
00.4100.0467.0 Hórreo Picota3.125,26
3.125,26 O propietario, D. Daniel Raña González, renuncia á
Xesteda
subvención.
COIRÓS
99.4100.0048.0 Recup. conxunto
4.925,17
4.925,17 Cambio denominación “Rehab. Hórreo en Sta. Mª de
hórreo,
Oís”. Non consta adxudicación nin certificación.
alpendre...en
Loureiro
CORCUBIÓN
99.4100.0141.0 Restauración e
2.681,39
2.681,39 O traslado non se pode realizar por oposición dos
limpeza cruceiro
veciños. Solicitan a obra sen traslado. CAMBIO
Valdomar
OBRA
OLEIROS
99.4100.0087.0 Reparación muelle
30.050,61
30.050,61 Solicitan CAMBIO DE OBRA por “Vivendas Garda
acceso posterior illa
Castelo, 2ª fase”, en 30/03/00.
Cast. Sta. Cruz
OZA DOS
99.4100.0100.0 Recup. igrexa
24.040,48
24.040,48
EXPED. SEGREGADO
RIOS
Carmen e Sta Mª
Cuiña
PADRÓN
99.4100.0346.0 Acond. Adro igrexa
8.711,19
8.711,19 Problemas autorización D.X.Patrimonio Cultural
Herbón
PONTEDEUME 00.4100.0485.0 Limpeza...paseo
28.240,85
28.240,85 Adxudicada e certificada conforme CAMBIO de
Castelo de Andrade
PROXECTO (financiado con PRODER e
Deputación).
TEO
99.4100.0114.0 Acond. Hórreo
3.940,78
3.940,78 O concello desenténdese: “deberá ser executada
Elena Framil
pola propiedade”.

298.430,87

TOTAL 6

7.- Obras Deputación desertas no concurso de licitación ou non contratadas:
CONCELLO
BOIMORTO

CÓDIGO
00.4100.0457.0

“
“
“
“
“
“
CORISTANCO

00.4100.0458.0
00.4100.0459.0
00.4100.0460.0
00.4100.0461.0
00.4100.0462.0
00.4100.0463.0
99.4100.0280.0

“

99.4100.0281.0

DODRO

99.4100.0052.0

“

99.4100.0191.0

“

99.4100.0241.0

MUXÍA

99.4100.0385.0

PADRÓN

99.4100.0336.0

“

99.4100.0337.0

“

99.4100.0338.0

“
“
“
“
“
“

99.4100.0339.0
99.4100.0340.0
99.4100.0341.0
99.4100.0342.0
99.4100.0343.0
99.4100.0344.0

“

99.4100.0345.0

ROIS

99.4100.0360.0

“

99.4100.0363.0

VILARMAIOR

99.4100.0171.0

DENOMINACIÓN
Rest. Muiño, hórreos y
fte.
Recons. De hórreo
Recons. De hórreo
Restaur. De hórreo
Rest. Muiño e hórreo
Restaur. De muiño
Restaur. De hórreo
Acond. Retablos igrexa
S. Tomé Xaviña
Restaur. Retablos
igrexa Sta. Baia de
Castro
Retaur. Hórreo
Muronovo
Adro, cementerio parr.
Sta. Mª de Dodro
Restaur. Hórreo
Lestrove. Eira dos
Hórreos
Rehab 3 hórreos
A.Castiñeira

Repar. Hórreo eira nº 9
Raposo
Repar. Hórreo eira nº 8
Peisana
Repar. Hórreo eira nº 6
Ateira
Repar. Hórreo eira nº 5
Repar. Hórreo eira nº 4
Repar. Hórreo eira nº 3
Repar. Hórreo eira nº 2
Repar. Hórreo eira nº 1
Repar. Hórreo Tucho
Cruces
Repar. Hórreo Rosa
Cruces
Rehab. Hórreo Calle
Urdilde
Restaur. Hórreo
Martelo-Hermedelo
Repar. Fontes término
municipal

TOTAL 7

ORZAMENTO
PENDENTE
OBSERVACIÓNS
9.656,28
9.656,28 Non aceptou delegación
5.958,35
4.188,43
4.481,13
5.780,59
5.329,84
2.369,74
28.207,66
30.032,86
1.604,34
24.391,33
1.991,13
12.940,17

5.958,35
“
4.188,43
“
4.481,13
“
5.780,59
“
5.329,84
“
2.369,74
“
28.207,66 Obra da Deputación. O concello solicita se lle
aclare o órgano contratante. Proxecto modificado.
30.032,86 Idem.
1.604,34 Obra Deputación. Retirada cautelarmente a súa
contratación en 9/07/1999.
24.391,33 Obra Deputación. Non cheguo a contratarse.
1.991,13 Idem.
12.940,17 Obra da Deputacióin. O concello resalta o seu
interese e solicita a execución. Proyecto
desfasado.

1.442,43

1.442,43 Obras desertas. Inviables.

1.442,43

1.442,43 Idem

1.622,73

1.622,73 Idem

1.682,83
2.884,86
3.065,16
1.622,73
1.803,04
2.043,44

1.682,83
2.884,86
3.065,16
1.622,73
1.803,04
2.043,44

1.322,23

1.322,23 Idem

3.518,93

3.518,93 Obras Deputación. Sen licitar.

2.272,79

2.272,79 Idem

23.171,76

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

23.171,76 Obra Deputación. Concurso adxudicación de
8/11/01: Deserta.
188.678,50

8.- Sen alegacións:
CONCELLO
ARZÚA

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
99.4100.0006.0 Restauración muiño

CAMARIÑAS

99.4100.0012.0 Recup. Ponte Vella de

ORZAMENTO
PENDENTE
OBSERVACIÓNS
18.628,21
18.628,21 Proxecto modif. de marzo-99. Non existe
adxudicación nin certificacións. Non presenta
alegacións á circular de 13/04/04.
16.594,40
16.594,40 Non consta adxudicación nin certificacións.

Ponte do Porto
99.4100.0040.0 Lavadoiro As Canelas,
Freixal, Calvelo
99.4100.0273.0 Peto de ánimas A Brea

3.075,29

CERCEDA

99.4100.0278.0 Igexa Capela Rodís

9.709,89

FERROL

02.4100.0545.0 Fonte Virxen Chamorro

2.321,16

MELIDE

00.4100.0477.0 Recup. muiño Río
Catasol

7.813,16

CARBALLO
“

TOTAL 8

934,83

Tampouco fai alegacións á circular 13/04/04.
934,83 No consta adxudicación nin certifs.
3.075,29 Memoria modoficada por restauradora habilitada.
Non consta adxudicación nin certifs.
9.709,89 Mem. modificada suprimindo partida restauro. Non
consta adxudicación nin certifs.
2.321,16 Novo proxecto asinado por restaurador, non
tramitado como modificado. Non consta
adxudicación nin certificacións.
7.813,16 Non consta adxudicación noin certificacións. Non
presenta alegacións á circular 13/04/04.
59.076,94

5º.- O presente acordo queda condicionado a definitiva vixencia do
expediente de modificación de crédito 2/2005, no que habilitarase crédito suficente
para facer frente a aportación provincial as obras e servizos que son convalidados nos
apartados1º y 2º.

12.- RATIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE URXENTE
OCUPACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DOS BENS E DEREITOS
AFECTADOS POLA EXPROPIACIÓN Á QUE DEA LUGAR A
REALIZACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROXECTO DA EP 3802
ORDES Á PONTE CARREIRA, P.K. 17 A P.K. 17,16 (PLAN DE TRAVESÍAS
2005, 1ª FASE).
1. Dar por cumprimentada a fase de información pública no expediente de
expropiación que se segue para a execución das obras incluídas no proxecto EP 3802
ORDES Á PONTE CARREIRA, P.K. 17 a P.K. 17,16 (0511300005.0) (Plan de
travesías 2005, 1ª fase)
2. Ratificar a solicitude de declaración de urxente expropiación á Xunta de Galicia dos
bens e dereitos afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras
indicadas, tendo en conta, que no presente caso existen razóns de urxencia que fan
necesaria a execución da citada obra, tal como a existencia de curvas perigosas con
pequeno radio con edificacións e vivendas pegadas á estrada, o estado do firme da
estrada, o ancho da calzada de dimensións inferiores ás necesidades dos vehículos, a
intensidade media do tráfico, etc., co fin de evitar o altísimo risco de accidentes con
perigo para a vida humana.

13.- RATIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE URXENTE
OCUPACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DOS BENS E DEREITOS
AFECTADOS POLA EXPROPIACIÓN Á QUE DEA LUGAR A
REALIZACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROXECTO MODIFICADO
DA TRAVESÍA DE ARNADOS A RAZO 2ª FASE. (PLAN DE TRAVESÍAS
2004, 1ª FASE).
1. Dar por cumprimentada a fase de información pública no expediente de
expropiación que se segue para a execución das obras incluídas no Proxecto
modificado da travesía de Arnados a Razo 2ª fase (Plan de travesías 2004, 1ª fase)
(0411300002.0)
2. Desestimar as alegacións presentadas dado que non desvirtúan a necesidade da
urxente ocupación dos bens e dereitos afectados.
Formúlanse cuestións que se é o caso deberán dilucidarse nas fases posteriores do
expediente de expropiación (valoracións de danos pola execución do proxecto,
cualificación do solo e polo que respecta á modificación de trazado desestímase por ser
extemporánea e ademais porque tecnicamente queda xustificada a mellor adecuación
do trazado que figura no proxecto aprobado por esta Deputación provincial .
3 . Ratificar a solicitude de declaración de urxente expropiación á Xunta de Galicia dos
bens e dereitos afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras
indicadas, tendo en conta, que no presente caso existen razóns de urxencia que fan
necesaria a execución da citada obra, tal como a existencia de curvas perigosas con
pequeno radio con edificacións e vivendas pegadas á estrada, o estado do firme da
estrada, o ancho da calzada de dimensións inferiores ás necesidades dos vehículos, a
intensidade media do tráfico, etc., co fin de evitar o altísimo risco de accidentes con
perigo para a vida humana.

14.- APROBACIÓN PROVISIONAL DA 1ª FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS
2005 (2ª RELACIÓN), E SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE URXENTE
OCUPACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DOS BENS E DEREITOS
AFECTADOS POLA EXPROPIACIÓN Á QUE DEA LUGAR A
REALIZACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROXECTO DA EP 0810
GUILIADE A GUÍSAMO, PK 0,97 AO PK 1,67 BETANZOS. (PLAN DE
TRAVESÍAS 2005, 1ª FASE).
1.- Aprobar provisionalmente a 1ª fase do Plan de travesías 2005 (2ª relación) integrada
polos proxectos que se relacionan por seren os que se axustan ao disposto nas Bases de
colaboración entre a Deputación provincial da Coruña e os concellos para executar os
proxectos que se han de incluír nas distintas fases do Plan de travesías provinciais
2004-2007.
CÓDIGO
05.1130.0003.0

DENOMINACIÓN
EP 0810 GUILIADE A GUÍSAMO, P.K. 0,97 AO
P.K. 1,67 (BETANZOS)

ORZAMENTO
293.159,54

2.- Expor ao público, unha vez aprobados provisionalmente, por un prazo de 10 días
para efectos de reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado o Plan e os
proxectos que o integran no caso de non presentárense reclamacións.
3.- Solicitar á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos
afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras de conformidade co
artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e Orde do 7 de decembro de 1983 da
Consellaría da Presidencia e con base nos informes que constan no expediente, tendo
en conta que existen razóns de urxencia que fan necesaria a execución das citadas
obras, tal como a existencia de curvas perigosas con pequeno radio con edificacións e
vivendas pegadas á estrada, que fai necesaria a execución da variante, o estado do
firme da estrada, o ancho da calzada de dimensións inferiores ás necesidades dos
vehículos, a intensidade media do tráfico, etc., co fin de evitar o altísimo risco de
accidentes con perigo para a vida humana.
A relación de proxectos para solicitarlle á Xunta de Galicia é:
CÓDIGO

DENOMINACION

05.1130.0003.0

EP 0810 GUILIADE A
GUÍSAMO, P.K. 0,97 AO
P.K. 1,67 (BETANZOS)

VALORACIÓN
ESTIMADA DE
EXPROPIACIÓNS
29.110,38

OBSERVACIÓNS

4.- Someter a información pública o referido expediente de expropiación mediante a
publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia cun prazo de
quince días para reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se
producen.

5.- Polo que se refire á contratación das obras, esta será obxecto de expediente
independente que se tramitará unha vez que se aprobe definitivamente o plan e
consten as correspondentes autorizacións e permisos así como a dispoñibilidade dos
terreos.

15.- APROBACIÓN PROVISIONAL DA 4ª FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS
2005, E SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE URXENTE OCUPACIÓN Á
XUNTA DE GALICIA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLA
EXPROPIACIÓN Á QUE DEA LUGAR A REALIZACIÓN DAS OBRAS
INCLUÍDAS NO PROXECTO DA EP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRÍO,
PK 0,000 AO 3,120 (PLAN DE TRAVESÍAS 2005, 4ª FASE).
1.- Aprobar provisionalmente a 4ª fase do Plan de travesías 2005 integrada polos
proxectos que se relacionan por seren os que se axustan ao disposto nas Bases de
colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos para executar os
proxectos que se han de incluír nas distintas fases do Plan de travesías provinciais
2004-2007
CÓDIGO
05.1130.0016.0
05.1130.0017.0

DENOMINACIÓN
TRAVESÍA NA EP 7202 RIANXO A
BURES POR ASADOS PK 0,00 A 0,45
(RIANXO)
TRAVESÍA NA EP 3109 VILABOA A
PEIRO POR TARRIO PK 0,000 AO
3,120 (1ª FASE) (CULLEREDO)
TOTAL......................................................

ORZAMENTO
487.559,11
819.863,29
1.307.422,40

2.- Expor ao público, unha vez aprobados provisionalmente, por un prazo de 10 días
para efectos de reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado o plan e os
proxectos que o integran no caso de non presentárense reclamacións.
3.- Solicitar á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos
afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras de conformidade co
artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e Orde do 7 de decembro de 1983 da
Consellaría da Presidencia e con base nos informes que constan no expediente, tendo
en conta que existen razóns de urxencia que fan necesaria a execución das citadas
obras, tal como a existencia de curvas perigosas con pequeno radio con edificacións e
vivendas pegadas á estrada, que fai necesaria a execución da variante, o estado do
firme da estrada, o ancho da calzada de dimensións inferiores ás necesidades dos
vehículos, a intensidade media do tráfico, etc., co fin de evitar o altísimo risco de
accidentes con perigo para a vida humana.
A relación de proxectos para solicitarlle á Xunta de Galicia é:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

05.1130.0017.0

TRAVESÍA NA EP 3109
VILABOA A PEIRO POR
TARRÍO PK 0,000 AO 3,120
(1ª FASE). (CULLEREDO)
TOTAL......................................................

VALORACIÓN DE
EXPROPIACIÓNS
267.105,42

OBSERVACIÓNS

267.105,42

4.- Someter a información pública o referido expediente de expropiación mediante a
publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia cun prazo de

quince días para reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se
producen.
5.- Conceder un prazo de 20 días contados desde a notificación do presente acordo para
que o Concello de Cambre remita a documentación das bases 3.2.:
A.1) Certificación acreditativa da dispoñibilidade dos terreos necesarios para
executar as obras incluídas no proxecto de travesías.
A.2) No suposto de que non dispoñan dous terreos necesarios para executar as obras,
o concello deberá adoptar o correspondente acordo plenario onde conste
expresamente o compromiso de aboarlle á Deputación, dentro do prazo máximo de 3
meses contados desde o requirimento da Deputación, de todas as cantidades que por
calquera caso teña que aboar a Deputación como consecuencia dos trámites
necesarios para adquirir os terreos, incluídos os correspondentes expedientes de
expropiación, tanto en fase de prezo xusto determinada pola Deputación, como polo
Xurado de Expropiación ou por xuíces e tribunais dá Orde xurisdicional contenciosoadministrativa, facultando á Deputación a que perciba os importes correspondentes
mediante compensación ou con cargo ás entregas a conta e liquidacións derivadas da
xestión de recadación exercida pola Deputación por delegación do concello.
Para estes efectos ou proxecto técnico aprobado na programación inicial conterá
unha valoración estimada do custo das adquisicións ou expropiacións necesarias. A
dita valoración terá carácter medianamente orientativo por canto ou compromiso
municipal deberá alcanzar o importe efectivo e real que finalmente deba aboarse pola
adquisición dos terreos necesarios para executar as obras incluídas no proxecto.
B) Certificación do Pleno da Corporación municipal na que consten os seguintes
acordos:
a) Aprobación do proxecto e autorización á Deputación para executar as obras
facendo constar que contan con todas as autorizacións e permisos necesarios para
a súa execución.
b) Conformidade coas presentes bases.
c) Compromiso de aceptación da entrega das obras unha vez recibidas pola
Deputación, polo que se asumen os gastos de conservación, reposición, mellora e
mantemento dos servizos e instalacións das travesías.
d) Delegación no alcalde-presidente para formalizar u correspondente convenio.

Todo iso para os efectos de o someter, unha vez cumprimentado o trámite da remisión
da documentación, novamente ao Pleno da Corporación para a súa aprobación
provisional.
Caso de non remitirse a documentación requirida no prazo fixado arquivarase o
expediente.

16.- APROBACIÓN PROVISIONAL DA 2ª RELACIÓN DA 3ª FASE DO PLAN
DE TRAVESÍAS 2005.
1.- Aprobar provisionalmente a segunda relación da 3ª fase do Plan de travesías 2005
integrada polos proxectos que se relacionan por seren os que se axustan ao disposto nas
Bases de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos para
executar os proxectos que se han de incluír nas distintas fases do Plan de travesías
provinciais 2004-2007.
CÓDIGO
05.1130.0010.0

DENOMINACIÓN
BEIRARRÚA M.I. E.P, 3006 ACCESO Á ZAPATEIRA PK
2,710 A 2,850 (CULLEREDO)

ORZAMENTO
46.161,12

2.- Expor ao público, unha vez aprobados provisionalmente, por un prazo de 10 días
para os efectos de reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado o plan e os
proxectos que o integran no caso de non presentárense as reclamacións.
3.- Polo que se refire á contratación das obras, esta será obxecto de expediente
independente que se tramitará unha vez que se aprobe definitivamente o plan e
consten as correspondentes autorizacións e permisos así como a dispoñibilidade dos
terreos

17.- RECTIFICACIÓN DE CORRECCIÓN DE ERROS MATERIAIS NO
IMPORTE DO ORZAMENTO DE CONTRATA DA OBRA “PROXECTO DE
SEGURIDADE VIARIA NA EP 1706 O TEMPLE A CAMBRE” (PLENO 26-505).
1.- O Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o 26 de maio de 2005
aprobou o Plan de vías provinciais 2005 3ª fase e tomou en consideración os proxectos
incluídos dentro del. No citado acordo figurou por erro o proxecto de seguridade viaria
na EP 1706 O Temple a Cambre, (Concello de Cambre) por un importe de 39.937,58
euros cando debía figurar a cantidade de 36.937,58 euros.
2.- En consecuencia procede rectificar o erro material no senso de onde di Proxecto de
seguridade viaria na EP 1706 O Temple a Cambre. Concello de Cambre (código
0511100014.0) por importe de 39.937,58 euros debe dicir Proxecto de seguridade
viaria na EP 1706 O Temple a Cambre. Concello de Cambre (Código 0511100014.0)
por importe de 36.937,58 euros

18.- APROBACIÓN DO PLAN DE VÍAS PROVINCIAIS 2005 4ª FASE.
1. Aprobar o Plan de vías provinciais 2005 4ª fase, integrado polos proxectos que a
continuación se relacionan e tomar en consideración os proxectos incluídos neste, cun
orzamento total de 144.090,05.- euros, con cargo á partida 0401/511b/60103
CÓDIGO
0511100016.0

CONCELLO
CAMBRE

0511100017.0

AMES

0511100018.0

VAL DO DUBRA

DENOMINACIÓN

SUBSTITUCIÓN DO
CANO DE
ABASTECEMENTO DA
EP 0102 DE LEMA A
ORTO
MURO DE
CONTENCIÓN ENTRE O
P.K. 0,640 EP K:
0,740 M.I. EP 0203
BERTAMIRÁNS A
AUGAPESADA
MURO DE
CONTENCIÓN NA EP
5903 ORDES A
PORTOMOURO P.K.
27,890 A 27,,930 M.I.
TOTAL

ORZAMENTO
62.642,00

30.366,84

51.081,21

144.090,05

2. Expor ao público os proxectos mediante o anuncio que se ha publicar no
Boletín Oficial da Provincia nun prazo de dez días para os efectos de
reclamacións, transcorrido o cal sen que estas se produciren, consideraranse
definitivamente aprobados.

MOCIÓN
1º.- Con data do 08/09/2005 remata o prazo de xustificación da execución dos
expedientes do Plan de dinamización turística da Costa da Morte, perante as
administracións cofinanciadoras do plan.
2º.- Mediante acordo plenario da Excma. Deputación, adoptado o 8 de maio
de 2003, aprobouse o texto do convenio administrativo relativo ó Plan de
dinamización turística da Costa da Morte. O convenio foi asinado o 9 de xuño.
3º.- Mediante acordos plenarios da Deputación quedaron aprobadas a primeira
e segunda anualidades do plan.
4º.- Na sesión da Comisión de Seguimento do PDT Costa da Morte, con data
do 14 de xullo de 2005, acordouse por unanimidade a modificación dos importes dos
proxectos relativos ás actuacións da segunda anualidade denominada “ Rutas
xeolóxicas e botánicas no monte Pindo e fervenza do Xallas” sen que a modificación
implique modificación ningunha do presuposto total da actuación (144.000 €).
As cantidades estimadas no presuposto inicial quedaron descompensadas polo
que se aprobou que os presupostos dos proxectos da actuación queden como segue:
APROBACIÓN INICIAL
-

Estudo e proxecto expositivo Centro Interpret. Monte Pindo..……… 27.000 €
Execución…………………………………………………….………. 45.000 €
Execución de contidos no Centro de Interpretación….........…………. 72.000 €
TOTAL DE ACTUACIÓN .......................... 144.000,- €
APROBACIÓN MODIFICADA

-

Estudo e Proxecto expositivo Centro Interpret. Monte Pindo….…… 27.000 €
Execución……………………………………………………….... 64.033,10 €
Execución de contidos no Centro de Interpretación….......………. 52.966,90 €
TOTAL DE ACTUACIÓN ................................... 144.000,- €

5º.- Na Comisión de Seguimento do Plan de dinamización turística de Costa da
Morte con data do 14 de xullo de 2005, aprobouse por unanimidade o cambio do
proxecto “outras obras” por importe de 104.625 € e da súa dirección de obra, cun
importe de 5.625 €, que supoñen un total de 110.250 €, correspondente á actuación
da primeira anualidade denominada “Rutas dos Muíños” para a segunda anualidade.

Así mesmo, trasladaríase á primeira anualidade o 78,86% dos 139.787,96 € (110.250
€) do proxecto “compra de casetas e amaños” correspondente á actuación da segunda
anualidade denominada “Oficinas de turismo”, sen que implique o cambio
modificación das cantidades totais por anualidade, nin da partida. O traslado é
exclusivamente por razóns do atraso na finalización das actuacións da primeira
anualidade, e pola necesidade de xustificar a totalidade da primeira anualidade na
primeira semana do mes de setembro.
Analizados os antecedentes expostos, e considerando a necesidade de xustificar
a contratación das actuacións perante as administracións cofinanciadoras do plan,
estímase procedente ratificar as modificacións mencionadas mediante o seguinte
acordo plenario da Deputación :
“Aprobar a modificación das actuacións da primeira e segunda anualidades do
Plan de dinamización turística da Costa da Morte, aprobadas polo Pleno da
Deputación, para adecualas ás modificadas pola Comisión de Seguimento do
convenio do seguinte modo:
1.- Substituíndo os importes dos proxectos relativos á actuación da segunda
anualidade denominada “ Rutas xeolóxicas e botánicas no monte Pindo e fervenza do
Xallas” sen que a modificación implique variación ningunha do presuposto total da
actuación (144.000 €).
As cantidades estimadas quedaron descompensadas polo que se aprobou que os
presupostos dos proxectos da actuación queden como segue:
APROBACIÓN INICIAL
-

Estudo e Proxecto expositivo Centro Interpret.Monte Pindo..……… 27.000 €
Execución…………………………………………………….………. 45.000 €
Execución de contidos no Centro de Interpretación….........…………. 72.000 €
TOTAL DE ACTUACIÓN …………………………… 144.000 €
APROBACIÓN MODIFICADA

-

Estudo e Proxecto expositivo Centro Interpret.Monte Pindo….…… 27.000 €
Execución……………………………………………………….... 64.033,10 €
Execución de contidos no Centro de Interpretación….......………. 52.966,90 €
TOTAL DE ACTUACIÓN …………………….........144.000,- €
2.- Asignando á segunda anualidade o proxecto “Outras obras” por importe de
104.625 € e da súa dirección de obra, cun importe de 5.625 €, que supoñen un total
de 110.250 €, correspondente á actuación de primeira anualidade denominada “Rutas
dos Muíños”. Asignarlle así mesmo á primeira anualidade o 78,86% dos 139.787,96
€ (110.250 €) do proxecto “compra de casetas e amaños” correspondente á actuación
da segunda anualidade denominada “Oficinas de turismo”, sen que implique o

cambio modificación das cantidades totais por anualidade. O traslado é
exclusivamente por razóns do atraso na finalización das actuacións da primeira
anualidade, e pola necesidade de xustificar a totalidade da primeira anualidade na
primeira semana do mes de setembro
3. As cantidades imputadas ó plan unha vez sexa aprobada a presente
modificación mantense nos importes totais aprobados polo Pleno nas sesións nas que
quedaron aprobadas a primeira e segunda anualidade e que son financiados con cargo
á partida 0305/751A/629.99 cód. 2003P0008.”

