
RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLO PLENO NA SESIÓN CELEBRADA 
O 26 DE MAIO DE 2005 
 
Central-Actas 
 
1.- Aprobación da acta anterior, correspondente á sesión nº 4/05,  celebrada o día 28 de abril de 
2005. 
 
2.- Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 6.123 até a 8.930. 
 
Cooperación e Asistencia a Concellos 
 
3.- Anulación da obra “Captación e acondicionamento ETAP en Mesía” do Concello de Mesía 
incluída na primeira fase da anualidade 2005 do Programa operativo local 2000-2006. Código 
05.2300.0166.0. 
 
4.- Ampliación do Plan complementario á anualidade 2005 do Programa operativo local 2000-
2006. 
 
5.- Aprobación da 2ª fase da anualidade 2005 do Programa operativo local 2000-2006. 
 
6.- Aprobación da 1ª fase do Programa operativo local adicional 2/2005 pola aplicación do 
fondo de reserva de eficacia. 
 
7.- Aprobación do proxecto reformado da obra “Urbanización do contorno e aparcadoiro do 
centro de saúde Pl.” do Concello de Vimianzo, incluída con carácter plurianual no Programa 
operativo local adicional 1/2004 e Programa operativo local 2005. Código 04.2301.0149.0. 
 
8.- Aprobación do proxecto reformado da obra “EDAR e colectores O Pino sector 1” do 
Concello do Pino, incluída no Programa operativo local (POL) 2004. Código 04.2300.0134.0. 
 
9.- Informe da Deputación á modificación dos Estatutos da Mancomunidade de Concellos da 
Serra do Barbanza”. 
 
Plans Especiais, Contratación e Equipamento 
 
10.- Aprobación do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante poxa con procedemento aberto das obras comprendidas nos plans 
provinciais. 
 
11.- Aprobación do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante concurso con procedemento aberto das obras comprendidas nos plans 
provinciais. 
 
12.- Aprobación do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais. 
 
13.- Validación de actuacións e liquidación do Plan 2000 de recuperación da arquitectura 
popular. 



 
14.- Aprobación do proxecto reformado da obra “Piscina cuberta” do Concello de Muros, 
incluída na 1ª fase da primeira programación plurianual das obras que ha contratar a deputación 
incluídas no IV Convenio de cooperación subscrito entre a Xunta de Galicia e a Deputación 
Provincial da Coruña 2002-2006 para a reforma e construción de instalacións deportivas 
municipais. Código 03.7450.0015.0. 
 
15.- Aprobación da 1ª fase da anualidade 2005 da primeira programación plurianual das obras 
que ha contratar a deputación, incluídas no IV Convenio de cooperación subscrito entre a 
Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006 para a reforma e construción 
de instalacións deportivas municipais. 
 
Infraestruturas Viarias: Vías e Obras provinciais 
 
16.- Aprobación do Plan de vías provinciais 2005, 3ª fase. 
 
Promoción Económica, Emprego e Turismo 
 
17.- Aprobación das actuacións da terceira anualidade 2005/2006 do Plan de dinamización 
turística da Costa da Morte. 
 
Deporte, Xuventude e Medio Ambiente 
 
18.- Aprobación das axudas aos concellos para sostemento dos Grupos Municipais de 
Intervención Rápida. 
 
Persoal e Réxime Interior 
 
19.- Proposta sobre o nomeamento de representantes da Deputación no Consello Galego de 
Saúde. 
 
20.- Proposta sobre o nomeamento de representantes no Consello Comarcal da Comarca de 
Ferrol. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 



 
1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN Nº 
4/05,  CELEBRADA O DÍA 28 DE ABRIL DE 2005. 
 
 Apróbase a acta anterior, correspondente á sesión nº 4/05, celebrada o día 28 de 
abril de 2005. 
 



 
2.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 6.123 ATÉ A 8.930. 
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da 
nº 6.123 até a 8.930. 



 
3.- ANULACIÓN DA OBRA “CAPTACIÓN E ACONDICIONAMENTO ETAP 
EN MESÍA” DO CONCELLO DE MESÍA INCLUÍDA NA PRIMEIRA FASE 
DA ANUALIDADE 2005 DO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2000-2006. 
CÓDIGO 05.2300.0166.0. 
 
Vistos os escritos presentados por Augas de Galicia e polo Concello de Mesía relativos 
á obra “Captación e acondicionamento ETAP en Mesía” do Concello de Mesía, cun 
presuposto de contrata de 115.451,01€, incluída na primeira fase da anualidade 2005 
do Programa operativo local 2000-2006, que fora aprobada por acordo plenario do 24 
de febreiro de 2005, código 05.2300.0166.0, cofinanciado polo MAP, FEDER e 
Deputación, en relación coa cal foron presentadas alegacións pola empresa 
Piscifactoría Berxa S.A.T. que foron desestimadas por acordo plenario do 31 de marzo 
de 2005, se ben acordando a suspensión da contratación da obra, até aclarar a situación 
con Augas de Galicia e o Concello de Mesía. 
 
 Tendo en conta os prazos de contratación e execución das obras establecidos 
pola normativa reguladora da cooperación económica local e en especial das 
instrucións do MAP sobre da xestión do Programa operativo local, cuxo 
incumprimento pode dar lugar á perda de parte das achegas concedidas. 
 
1.- ANULAR a obra “Captación e acondicionamento ETAP en Mesía” do Concello 
de Mesía, cun presuposto de contrata de 115.451,01€, incluída na primeira fase da 
anualidade 2005 do Programa operativo local 2000-2006, que foi aprobada por acordo 
plenario do 24 de febreiro de 2005, código 05.2300.0166.0, por existir discrepancias 
entre o proxecto técnico da obra e a concesión do caudal outorgada pola Demarcación 
Galicia Centro de Augas de Galicia, de acordo coa información recibida deste 
organismo e en consecuencia non estar en condicións de poder ser contratada por ter 
que ser obxecto de correccións do proxecto, ou no seu caso modificacións da concesión 
outorgada por Augas de Galicia, co conseguinte risco da perda das achegas do MAP e 
do FEDER ó Programa operativo local. 
 
2.- INCLUÍR a citada obra no  Plan complementario ó Programa operativo local, 
xunto coas demais obras que se inclúen con carácter supletorio para ser financiadas cos 
remanentes que se poidan producir polas baixas de licitación ou anulacións de 
proxecto, coa finalidade de que unha vez que exista coordinación entre o proxecto 
técnico presentado e a concesión de augas outorgada por Augas de Galicia poida ser 
incluído nunha nova fase ou anualidade do Programa operativo local. 
 
3.- Dispoñer a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no BOP para os 
efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
4.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos 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 ós investimentos das 
entidades locais. 
 
5.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación 
Local para os efectos da coordinación prevista nos art. 112 e 188 e seguintes da Lei 
5/1997, de Administración local de Galicia. 

 
6.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presentaran reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobada a modificación do plan. 



 
4.- AMPLIACIÓN DO PLAN COMPLEMENTARIO Á ANUALIDADE 2005 DO 
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2000-2006. 
 
Visto o acordo adoptado polo pleno desta Deputación do 24 de febreiro de 2005 por 
medio do cal se prestaba aprobación á primeira fase da anualidade 2005 do Programa 
operativo local 2000-2006 e ó seu plan complementario integrado por un plan base, así 
como un plan complementario cunha programación de obras supletorias, en cuxo 
apartado terceiro se prevía xa a posibilidade de que se puidera realizar unha ampliación 
do Plan complementario coa finalidade de realizar unha óptima utilización da achega 
do MAP e do FEDER. 
 
 Visto o expediente da anulación da obra “Captación e acondicionamento ETAP 
en Mesía “ do Concello de Mesía, incluída na primeira fase da anualidade 2005 do 
Programa operativo local 2000-2006, no que se prevé a inclusión desta obra no Plan 
complementario ó Programa operativo local, xunto coas demais obras que se inclúen 
con carácter supletorio para ser financiadas cos remanentes que se poidan producir 
polas baixas de licitación ou anulacións de proxecto, coa finalidade de que unha vez 
que exista coordinación entre o proxecto técnico presentado e a concesión de augas 
outorgada por Augas de Galicia poida ser incluído nunha nova fase ou anualidade do 
Programa operativo local. 
 
 Vistas as novas solicitudes de investimentos que foron presentados por algúns 
concellos da provincia coa finalidade de que se inclúan no Programa operativo local 
2000-2006. 
 
 E tendo en conta que moitas das obras incluídas no Plan complementario 
inicialmente aprobado aínda non teñen a documentación administrativa e técnica 
correcta e completa, e que previsiblemente aínda tardarán en tela, o que impediría a súa 
aprobación definitiva e financiamento con cargo ós fondos dispoñibles por esta 
provincia para a anualidade 2005 do POL.  

 
1.- Aprobar a ampliación do Plan complementario á anualidade 2005 do Programa 
operativo local 2000-2006, no que se inclúen as actuacións que a continuación se 
indican : 
 
CONCELLO DENOMINACIÓN PRESUPOSTO 

BOIRO AMPLIACIÓN DE SAN. TREBONZOS-S. MARTIÑO-BEALO-COMBA-
NINE 

132.472,93

CAMBRE AMPLIACIÓN E MELLORA REDE ABAST. E SAN. DE LENDOIRO E 
OUTROS 

646.000,00

CERCEDA AMPLIACIÓN PARQUE ACUÁTICO CERCEDA 719.920,97
MESÍA CAPTACIÓN E ACONDICIONAMENTO ETAP MESÍA 115.451,01
MONFERO 
 
 

CAMIÓN LIXO CON CAIXA COMPACTADORA 129.644,05

 CAMIÓN LIXO PARA RECOLLIDA SELECTIVA 93.731,48



 EQUIPAMENTO PARA RECOLLIDA LIXO 215.264,68
ROIS ACD. CONTORNO COLEXIO PAV. POLIDEPORTIVO URDILDE 108.178,97
VEDRA AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO STA. CRUZ DE RIBADULLA 248.150,67
VIMIANZO REMATE TRANSVASE AUGA Ó DEPOSITO BAÍÑAS, 

CONSTRUCIÓN DE DEPOSITO E DISTRIBUCIÓN 
158.097,97

 TOTAL 2.566.912,73

 
 Desta forma o Plan complementario á anualidade 2005 do Programa operativo 
local 2000-2006 pasa a estar integrado polas seguintes obras: 
 

CONCELLO  DENOMINACIÓN DA OBRA  PRESUPOSTO 
ARANGA  SAN. REGO DAS CAMPOSAS-MUNIFERRAL 61.283,64
ARES  SANEAMENTO EN CHANTEIRO 1-2-3FASE 686.233,11
BOIRO  AMPLIACIÓN DE SAN. TREBONZOS-S. MARTIÑO-BEALO-COMBA-NINE 132.472,93
BOIRO  COLECTOR RÍO BREIRO FASE III 262.007,98
BOIRO  SANEAMENTO E IMPULSIÓN EN LOIMAR 95.631,28
BOIRO  SANEAMENTO E IMPULSIÓN EN ARRIBADA 57.783,94
BOIRO  SANEAMENTO E IMPULSIÓN EN VIDRES 50.361,41
BOQUEIXÓN  SANEAMENTO LOUREDA 527.805,10
BOQUEIXÓN  EDAR E COLECTOR SERGUDE 954.277,22
CABANAS  EDAR NO LUGAR DA VEIGA 104.809,20
CAMARIÑAS  ABAST. AUGA PONTE DO PORTO 1.276.780,15
CAMBRE  AMPLIACIÓN E MELLORA REDE ABAST. E SAN. DE LENDOIRO E OUTROS 646.000,00
CAPELA A  ABAST. AUGA A CAPELA 1.133.410,92
CARRAL  AMPLIACIÓN SANEAMENTO TABEAIO 399.939,34
CERCEDA  AMPLIACIÓN PARQUE ACUÁTICO CERCEDA 719.920,97
CORISTANCO  SANEAMENTO EN XAVIÑA 120.202,41
DODRO  SANEAMENTO E ABASTECEMENTO AUGA EN BEXO 246.916,03
FISTERRA  EDAR E COLECT. XERAIS EN ANCHOA 307.306,11
FRADES  DISTURBIO. AUGA ABELLA 716.476,42
A LARACHA  SAN. PARROQUIAS GOLMAR-VILAÑO-CAIÓN 600.061,61
LAXE  MELL.ABAST. AUGA EN LAXE 98.114,88
MAÑÓN  SAN. E EDAR ESTRADA ESTACIÓN 69.677,80
MAZARICOS  ABAST. AUGA A ANTES E GRILLE E RECOLLIDA PLUVIAIS 222.569,51
MAZARICOS  ABAST. AUGA PICOTA, SANFOGA E COLÚNS 333.670,09
MESÍA  ESTACIÓNS TRATAMENTO AUGA POTABLE 641.602,47
MESÍA  CAPTACIÓN E ACONDICIONAMENTO ETAP MESÍA 115.451,01
MONFERO    CAMIÓN LIXO CON CAIXA COMPACTADORA 129.644,05
MONFERO    CAMIÓN LIXO  PARA RECOLLIDA SELECTIVA 93.731,48
MONFERO    EQUIPAMENTO PARA RECOLLIDA LIXO 215.264,68
NARÓN  ACOND. MUÍÑO DE GRADAILLE 76.841,37
NEDA  SAN. VILA ANCA, TORRE, CORME 409.395,17
OROSO  AMPL. REDE MPAL. DE ABASTECEMENTO 423.312,72
OZA DOS RÍOS  EDAR E DEPURACIÓN 474.276,09
PADERNE  SAN. INTEGRAL PADERNE 1-F 1.672.755,33
A POBRA DO CARAMIÑAL  REDE AUGA E ABAST. VILAS-LILARES-A LOMBA 149.772,47
ROIS  ACD. CONTORNO COLEXIO PAV. POLIDEPORTIVO URDILDE 108.178,97
AS SOMOZAS  AMPL. REDE ABAST. AUGA 2-F 215.353,03
AS SOMOZAS  AMPL. REDE ABAST. AUGA 3-F 225.456,42



TEO  SANEAMENTO EN FORNELOS-LAMPAI 110.003,22
TEO  ABAST.E SANEAMENTO EN REGOUFE 82.350,24
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN PONTEVEA 77.362,50
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN TARRÍO SEOANE 72.380,04
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN PITE-PAREDES 72.344,15
TEO  ABAST.E SANEAMENTO EN CEPEDA 72.342,82
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN OUTEIRO 60.138,04
TORDOIA  ABAST. AUGA PARRQ. CASTENDA 584.027,88
VAL DO DUBRA  NOVA CAPT. E DEP. AUGA POTABLE 223.380,10
VEDRA  DEP. SANEAMENTO EN SAN XIÁN DE SALES 400.937,28
VEDRA  AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO STA. CRUZ DE RIBADULLA 248.150,67
VILARMAIOR  AMPLIACIÓN REDE ABASTECEMENTO EN VILARMAIOR 185.000,00
VIMIANZO  REMATE TRANSVASE AUGA Ó DEPOSITO BAÍÑAS, CONSTRUCIÓN DE DEPÓSITO E DISTRIBUCIÓN 158.097,97

  TOTAL  17.121.262,22

 
 Esta relación ten carácter de "programación de actuacións que se ha incluír no  
Plan complementario ó POL 2005", de forma que unha vez estea correcta e completa 
toda a documentación administrativa e técnica, especialmente o proxecto técnico e a 
dispoñibilidade de terreos e autorizacións e concesións administrativas necesarias, polo 
Pleno da deputación  prestarase aprobación ós correspondentes proxectos. 
 
 Estas obras teñen carácter de supletorias e financiaranse con cargo ós remanentes 
que se puideran orixinar polas anulacións de proxectos ou baixas de licitación, así 
como polos suplementos de crédito que se poidan aprobar, de forma que quedan 
condicionados a que efectivamente se produzan os ditos remanentes. 
  
2.- Dispoñer a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no BOP para os 
efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
3.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos 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 ós investimentos das  
entidades locais. 
 
4.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación 
Local para os efectos da coordinación prevista nos art. 112 e 188 e seguintes da Lei 
5/1997, de administración local de Galicia. 

 
5.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presentaran reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobado o plan. 



  
 
                                                                                                             
5.- APROBACIÓN DA 2ª FASE DA ANUALIDADE 2005 DO PROGRAMA 
OPERATIVO LOCAL 2000-2006. 
 
Vistos os escritos remitidos polo Ministerio de Administracións Públicas relativos á 
elaboración do Programa operativo local obxectivo 1, anualidades 2000-2006,  onde  se 
conteñen as instrucións sobre a súa elaboración así como o plan financeiro para os sete 
anos da súa vixencia. 
 
 Tendo en conta que ao aprobar a primeira fase da anualidade 2005 do POL 
2000-2006, quedou un importe pendente de dispoñer que ascendía a 2.887.047,00€, en 
relación co financiamento destinado a esta provincia para cada unha das anualidades 
deste programa. 
 
 Tendo en conta o expediente de anulación da obra “Captación e 
acondicionamento ETAP en Mesía”, do Concello de Mesía, cun presuposto de 
115.451,01€, que fora incluída na primeira fase da anualidade 2005 co código 
05.2300.0166.0. 
 
 Tendo en conta que se produciu unha baixa de licitación na obra número 164 da 
primeira fase da anualidade 2005, polo importe de 13.095,74€. 
 
 Tendo en conta que o total dispoñible para o financiamento desta segunda fase 
do POL 2005 ascende a 3.015.593,75€. 
 
 Visto o Plan complementario desta Deputación, unha vez aprobada polo Pleno 
da Deputación a súa ampliación.  
 
 Vista a proposta da Presidencia desta Deputación en relación coas obras que se 
han incluír nesta segunda fase da anualidade 2005, na que se tivo en conta que a 
documentación administrativa e técnica das obras estea correcta e completa. 
 
 E tendo en conta o establecido no  Real decreto 835/2003 do 27 de xuño, polo 
que se regula a cooperación económica do Estado ós investimentos das entidades 
locais, así como a Orde do 23 de xaneiro de 2004 de desenvolvemento e aplicación do 
citado real decreto. 
 
 1.- Aprobar a segunda fase da anualidade 2005 do PROGRAMA OPERATIVO 
LOCAL 2000-2006, cofinanciado con fondos do Estado, FEDER, Deputación e 
concellos, cuxas cifras globais de financiamento, detalladas por axentes financiadores e 
medidas de actuación son as seguintes: 
 
 
 



 Medida 5.3 Medida 5.10 TOTAL 
ESTADO (MAP + FEDER MAP) 357.370,93 8.410,28 365.781,21
FEDER 1.806.896,42 40.497,71 1.847.394,13
DEPUTACIÓN 627.463,58 24.091,31 651.554,89
CONCELLO 146.933,19 3.842,07 150.775,26

TOTAL 2.938.664,12 76.841,37 3.015.505,49
   
  
 
A Deputación financiará as cantidades que lles correspondan ós concellos. 
 
 O importe total de 3.015.505,49€, a que ascende a segunda fase da anualidade 
2005 do POL, financiarase con cargo á partida 0501/519B/60145 do presuposto 
provincial 2005. O resto dos fondos dispoñibles ou os que se poidan xerar como 
consecuencia das baixas de licitación,  aplicaranse nun POL adicional 1/2005 que se 
aprobará mais adiante. 
 
 2- Aprobar a relación de actuacións que se ha incluír na segunda fase da 
anualidade 2005 do POL que é a que figura  a continuación, agrupada nas medidas nas 
que se estrutura o programa, e co detalle do seu financiamento entre os distintos 
axentes cofinanciadores. 
 
MEDIDA 

5.3         

    FEDER ACHEGAS NACIONAIS 
CONCELLO DENOMINACIÓN Código Presuposto FEDER-

MAP 
FEDER-
LOCAL 

MAP DEPUT. CONC. 

         
BOIRO   COLECTOR RÍO 

BREIRO FASE II 
05.2300.0173.0 262.007,98 22.304,74 161.100,85 9.558,05 55.943,94 13.100,40

 SAN. E IMPULSIÓN 
LOIMAR 

05.2300.0174.0 95.631,28 8.141,09 58.800,81 3.488,63 20.419,19 4.781,56

 SAN. E IMPULSIÓN EN 
ARRIBADA e VIDRES 

05.2300.0175.0 108.145,34 9.206,41 66.495,33 3.945,14 23.091,19 5.407,27

LAXE MELLORA 
ABASTECEMENTO 
AUGA LAXE 

05.2300.0176.0 98.112,87 8.352,35 60.326,66 3.579,16 20.949,06 4.905,64

A LARACHA REDE SAN. GOLMAR, 
VILAÑO E CAIÓN 

05.2300.0177.0 600.061,61 51.083,24 368.959,88 21.890,25 128.125,16 30.003,08

MAZARICOS ABAST. AUGA  ANTES-
GRILLE RECOLL. PLUV. 

05.2300.0178.0 222.569,51 18.947,34 136.851,31 8.119,34 47.523,04 11.128,48

 ABAST. AUGA A 
PICOTA-COLÚNS 

05.2300.0179.0 333.670,09 28.405,33 205.163,73 12.172,28 71.245,25 16.683,50

MONFERO CAMIÓN LIXO  
RECOLLIDA SELECTIVA 

05.2300.0180.0 93.731,48 7.979,36 57.632,68 3.419,32 20.013,55 4.686,57

 EQUIP.RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 

05.2300.0181.0 215.264,68 18.325,48 132.359,79 7.852,86 45.963,32 10.763,23

ROIS ACOND. CONTORNO 
COLEXIO PAVILLÓN 
URDILDE 

05.2300.0182.0 108.178,97 9.209,28 66.516,00 3.946,37 23.098,37 5.408,95

AS SOMOZAS AMPL.ABAST. AUGA AS 
SOMOZAS 2-FASE 

05.2300.0183.0 215.353,03 18.333,00 132.414,12 7.856,08 45.982,18 10.767,65

VEDRA DEPURACIÓN E SAN 
XIÁN DE SALES 

05.2300.0184.0 400.937,28 34.131,79 246.524,31 14.626,19 85.608,13 20.046,86

VILARMAIOR AMPL. REDE 
ABASTECEMENTO EN 

05.2300.0185.0 185.000,00 15.749,05 113.750,95 6.748,80 39.501,20 9.250,00



VILARMAIOR 
         
 TOTAL MEDIDA 5.3 2.938.664,12 250.168,46 1.806.896,42 107.202,47 627.463,58 146.933,19

MEDIDA 
5.10         

    FEDER ACHEGAS NACIONAIS 
CONCELLO DENOMINACIÓN Código Presuposto FEDER-MAP FEDER-

LOCAL 
MAP DEPUT. CONC. 

         
NARÓN ACONDICIONAMENTO MUÍÑO 

GRADAILLE 
05.2300.0186.0 76.841,37 5.607,11 40.497,71 2.803,17 24.091,31 3.842,07

         
 TOTAL MEDIDA 5.10 76.841,37 5.607,11 40.497,71 2.803,17 24.091,31 3.842,07

         
         

TOTAL 2ª FASE PROGRAMA OPERATIVO 
LOCAL 2005 

3.015.505,49 255.775,57 1.847.394,13 110.005,64 651.554,89 150.775,26

  
 Aprobar así mesmo os correspondentes proxectos técnicos. 
 
 3.-Dispoñer a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no BOP para 
os efectos de que durante o prazo de 10 días se poidan presentar as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
 4.-Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos 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 ós investimentos das 
entidades locais. 
 
 5.-Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación prevista nos art. 112 e 188 e 
seguintes da Lei 5/1997, de administración local de Galicia. 

 
  
 6.-Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presentaran reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobado o plan. 



 
6.- APROBACIÓN DA 1ª FASE DO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 
ADICIONAL 2/2005 POLA APLICACIÓN DO FONDO DE RESERVA DE 
EFICACIA. 
 
 Visto o oficio recibido do Ministerio de Administracións Públicas, no que se lle 
comunica a esta Deputación a asignación da cantidade de 1.819.306,41 € dos fondos 
FEDER, pola aplicación do fondo de reserva da eficacia, destinado ao financiamento 
de novas actuacións do PROGRAMA OPERATIVO LOCAL OBXECTIVO 1 2000-
2006, ao que se lle asocia un investimento polo importe total de 2.599.009,16€ 
 
 Tendo en conta que xa se aprobara o POL adicional 2/2004, por medio do cal 
se investía en parte este fondo de reserva da eficacia, no que se incluían sete actuacións 
plurianuais nas anualidades 2004-2005, xa adxudicadas, e nas que se xeraron baixas de 
licitación. 
 
 Tendo en conta as solicitudes presentadas polos concellos cuxa documentación 
administrativa e técnica está correcta e completa 
 
 E tendo en conta que as actuacións incluídas responden á medida 5.3 
"Infraestrutura e equipamentos colectivos en municipios menores de 20.000 
habitantes" cuxa taxa de cofinanciamento FEDER é do 70%. 
 
1.- Aprobar a primeira fase do adicional nº 2 á anualidade 2005 do PROGRAMA 
OPERATIVO LOCAL 2000-2006, cofinanciado con fondos FEDER e Deputación, 
pola aplicación do fondo de reserva de eficacia do dito programa. 
 
 En primeiro lugar, dado que no POL adicional 2/2004, se incluían obras con 
carácter plurianual nas anualidades 2004-2005, débense considerar os importes de 
adxudicación das ditas obras imputábeis á anualidade 2005, que son os seguintes: 
 
   DATOS SOBRE A ADXUDICACIÓN 
Concello DENOMINACIÓN Código ORZAMENTO FEDER- 

LOCAL 
DEP.F.P. DEP.CON 

BOIMORTO SANEAMENTO EN VILANOVA, REGO DO SEIXO, BOIMIL 2A 05.2302.0152.0 3.550,46 2.485,32 887,61 177,53
BOIRO MELLORA DE ABASTECEMENTO DE AUGA EN BOIRO 2A 05.2302.0153.0 8.428,53 5.899,97 2.107,13 421,43
PORTO DO SON SEPARACIÓN DE AUGAS FECAIS E PLUVIAIS 2A 05.2302.0156.0 43.144,64 30.201,25 10.786,15 2.157,24
TRAZO DISTRIBUCIÓN AUGA CAMPO E SANEAMENTO AGRO DO 

MESTRE 2A 
05.2302.0157.0 6.400,78 4.480,55 1.600,19 320,04

       
 TOTAL SEGUNDAS ANUALIDADES 61.524,41 43.067,09 15.381,0

8
3.076,24

 
 A anualidade 2005 das obras número 154-155-158 anuláronse como 
consecuencia da baixa da licitación producida. 
 
 En segundo lugar, inclúense as novas actuacións que deseguido se indican de 
forma detallada por axentes cofinanciadores. 
 



 
MEDIDA 
5.3 

      

Concello DENOMINACIÓN Código ORZAMENTO FEDER-LOCAL DEP. F.P. DEP.CON 
CARRAL AMPLIACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS EN TABEAIO 05.2302.0187.0 399.939,34 279.957,54 99.984,83 19.996,97
CORISTANCO REDE DE SUMIDOIROS EN XAVIÑA 05.2302.0188.0 120.202,41 84.141,69 30.050,59 6.010,13
MONFERO   CAMION DE LIXO CON CAIXA COMPACTADORA 05.2302.0189.0 129.644,05 90.750,84 32.411,00 6.482,21
VIMIANZO TRASVASE AUGA DEP.BAIÑAS DEPOSITO-DISTRB 05.2302.0190.0 158.097,97 110.668,58 39.524,49 7.904,90

       
 TOTAL OBRAS NOVAS 807.883,77 565.518,65 201.970,91 40.394,21

 
 
 Aprobar, así mesmo, os correspondentes proxectos técnicos. 
 
2.-  As cifras globais de financiamento, detalladas por actuacións 
procedentes do POL adicional 2/2004 e obras novas e por axentes financiadores son as 
seguintes: 
 

  Actuacións 
novas 

FEDER 565.518,65
Deputación 201.970,91
Deputación - Concello 40.394,21

TOTAL 807.883,77
  
 A deputación financiará as cantidades que lles correspondan aos concellos. 
 
 O importe total deste POL adicional 2/2005 financiaranse con cargo á partida 
0501/519B/60145 do vixente orzamento provincial 2005. 
 
 A diferenza existente entre o total do investimento que se pode executar con 
cargo ao fondo de reserva da eficacia, que ascende a 2.599.009,16 €, e o importe total 
aprobado dos Programas adicional 2/2004 e 2/2005,  destinarase, xunto coas baixas de 
licitación que se poidan producir no presente Plan, para financiar novas actuacións nun 
futuro Programa operativo local que se ha aprobar na anualidade 2005 por aplicación 
do fondo de reserva de eficacia. 
 
3.- Dispoñer a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP para 
os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentárense as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
4.- Remitir o expediente a 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. 
 
5.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación 
Local para os efectos da coordinación estabelecida nos art. 112 e 188 e seguintes da 
Lei 5/1997, de administración local de Galicia. 



 
6.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presenten reclamacións ou alegacións,  considerarase 
definitivamente aprobado o Plan. 



 
7.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA 
“URBANIZACIÓN DO CONTORNO E APARCADOIRO DO CENTRO DE 
SAÚDE PL.” DO CONCELLO DE VIMIANZO, INCLUÍDA CON CARÁCTER 
PLURIANUAL NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL ADICIONAL 1/2004 E 
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2005. CÓDIGO 04.2301.0149.0. 
 
Visto o proxecto reformado da obra “Urbanización do contorno e aparcadoiro do 
Centro de Saúde” do Concello de Vimianzo, que presentou o Servizo Director das 
Obras e que representa un incremento no seu orzamento de contrata. 
 
 1º.- Aprobar por un importe total de 184.102,99 € o proxecto reformado da obra 
“Ampliación de colectores, saneamento en Bembibre Pl” do Concello de Vimianzo, 
incluída con carácter plurianual no POL adicional 1/2004 e POL 2005, código: 
04.2301.0149.0, que se aprobou mediante acordo plenario adoptado o día 17 de 
setembro de 2004. 
 
 2º.- Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento debido ao 
incremento experimentado no orzamento do proxecto reformado, que representa a 
cantidade de 40.853,95 € a prezos de contrata, e 33.091,70 € a prezos de adxudicación. 
O incremento  finánciao integramente a Deputación con cargo á anualidade 2005 
(código: 05.2300.0149.1). 

  
 Con iso os datos do financiamento total da obra  quedan como segue: 
 

Urbanización do contorno e aparcadoiro do Centro de Saúde, Pl- Concello de Vimianzo 
 Orzamento proxecto inicial  a prezos de contrata Orzamento 

 reformado a prezos 
de contrata  

Incremento 
 

 Anualidade 2004 
04.2301.0149.0 

Anualidade 2005 
05.2300.0149.0 

TOTAL INICIAL   05.2300.0149.1

Deputación f.p. 17.354,80 13.231,73 30.586,53 71.440,48 40.853,95
Deputación outros 4.063,98 3.098,48 7.162,46 7.162,46 0
MAP 9.884,40 7.536,12 17.420,52 17.420,52 0
FEDER 49.976,33 38.103,20 88.079,53 88.079,53 0
TOTAL 81.279,51 61.969,53 143.249,04 184.102,99 40.853,95
   
3º.- Dispoñer a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP para os 
efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentárense as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
4º.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos 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. 
 



 5º.- Remitir 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. 

 
 6º.- 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. 



 
8.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “EDAR E 
COLECTORES O PINO SECTOR 1” DO CONCELLO DO PINO, INCLUÍDA 
NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (POL) 2004. CÓDIGO 04.2300.0134.0. 
 
 Aprobar o  proxecto reformado da obra  “EDAR colectores O Pino - Sector 1” 
do Concello do Pino incluída no Programa Operativo Local (POL) 2004 (código 
04.2300.0134.0) cun orzamento de contrata de 590.871,95 €, que non representa unha 
variación no seu orzamento total, nin implica unha alteración substancial do contido do 
proxecto, nin varía a finalidade ou o obxecto da obra pero si representa cambios 
internos que superan a porcentaxe do 30% do orzamento de execución material 
. 
 

Código Concello Denominación Orzamento 
04.2300.0134.0 O Pino EDAR colectores O Pino- Sector 1” 590.871,95 

 



 
9.- INFORME DA DEPUTACIÓN Á MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA 
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA SERRA DO BARBANZA”. 
 
 Informar favorabelmente da modificación acordada pola asemblea xeral do 14 
de marzo de 2005, dos estatutos da mancomunidade de concellos da “Serra do 
Barbanza” integrada polos Concellos de Brión, Lousame, Muros, Porto do Son e 
Carnota. 
 



 
10.- APROBACIÓN DO PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REXERÁN PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
POXA CON PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS COMPRENDIDAS 
NOS PLANS PROVINCIAIS. 
 
1.- Aprobar o prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante poxa con procedemento aberto das obras comprendidas nos 
plans provinciais. 
 
2.- Expor o prego mediante a súa publicación íntegra no BOP, para os efectos de que 
durante o prazo de exposición de 8 días poidan presentárense as reclamacións 
oportunas entendéndose definitivamente aprobado se estas non se formulan.  

 



 
11.- APROBACIÓN DO PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REXERÁN PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
CONCURSO CON PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS 
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS. 
 
1.- Aprobar o prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante concurso con procedemento aberto das obras comprendidas nos 
plans provinciais. 
 
2.- Expor o prego mediante a súa publicación íntegra no BOP, para os efectos de que 
durante o prazo de exposición de 8 días poidan presentárense as reclamacións 
oportunas, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se formulan.  



 
12.- APROBACIÓN DO PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REXERÁN PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS 
PLANS PROVINCIAIS. 
 
1.- Aprobar o prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans 
provinciais. 
 
2.- Expor o prego mediante a súa publicación íntegra no BOP, para os efectos de que 
durante o prazo de exposición de 8 días poidan presentárense as reclamacións 
oportunas, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se formulan.  



 
13.- VALIDACIÓN DE ACTUACIÓNS E LIQUIDACIÓN DO PLAN 2000 DE 
RECUPERACIÓN DA ARQUITECTURA POPULAR. 
 
1.- Conceder un prazo máximo até o 30 de novembro de 2005 aos concellos que 
deseguido se relacionan para xustificar, completar  ou corrixir a documentación 
achegada en referencia ás obras e servizos do Plan 2000 de recuperación de arquitectura 
popular, incorporados no anexo II, e delegar neles a contratación da execución das 
obras e servizos. No caso de non ter totalmente xustificada a execución das obras e 
servizos perante a Deputación, na data indicada anularase a consignación orzamentaria 
habilitada para afrontar a achega provincial. 
 
 

CONCELLO CÓDIGO DENOMINACIÓN 
OBRA 

ORZAMENTO ACHEGA 
CONCELLO

ADXUDICACIÓN XUSTIFICADO PENDENTE SITUACIÓN 
DO 

EXPEDIENTE
ABEGONDO 1999.4100.0133.0 

 
 
 
 
1999.4100.0396.0 

Mellora  e 
conservación da 
fonte. Vilacova. 
 
 
Mellora  e 
conservación  do 
pombal . Viós. 

8.968,37.- 
 
 
 
 
3.843,71.- 

0 
 
 
 
 
0 

8.968,37.- 
 
 
 
 
3.843,71.- 

0 
 
 
 
 
0 

8.968,37.- 
 
 
 
 
3.843,71.- 

1 
 
 
 
 

1 

ARES 1999.4100.0397.0 
 
 
 
2000.4100.0397.0 

Recuperación da 
ponte romana, 
cruceiro. Ares 1 A. 
 
Recuperación da 
ponte romana, 
cruceiros. Ares 2 A. 

8.711,19.- 
 
 
 
8.711,19.- 

0 
 
 
 
0 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 

8.711,19.- 
 
 
 
8.711,19.- 

1 
 
 
 

1 

CAMBRE 01.4100.0540.0 2ª Fase de 
adecuación do 
contorno da igrexa 
de Santiago. Sigrás. 

60.101,21.- 0 -- -- 60.101,21.- 2 

A CAPELA 99.4100.00015.0 
 
 
 
00.4100.0464.0 

Restauración da 
casa reitoral, 
parroquia A Capela. 
 
Recuperación  do 
muíño de auga. 
Vilar de Mouros. 

30.007,92.- 
 
 
 
5.898,09.- 

0 
 
 
 
0 

29.449,59.- 
 
 
 
5.859,87.- 

-- 
 
 
 
-- 

29.449,59.- 
 
 
 
5.859,87.- 

3 
 
 
 

1 

CERCEDA 99.4100.0179.0 
 
 
00.4100.0468.0 

Atrio de Sta. Mª, 
Queixas. 
 
Muíño de 
Buzarelos, Rodís. 

21.213,99.- 
 
4.026,78.- 

0 
 
0 

21.213,99.- 
 
4.026,78.- 

0 
 
0 

21.213,99.- 
 
4.026,78.- 

1 
 

1 

COIRÓS 99.4100.0279.0 Construción muro 
igrexa atrio 
cemiterio A 
Espenuca. 

6.222,28.- 0 6.222,28.- 0 6.222,28.- 1 

CURTIS 00.4100.0474.0 Igrexa dos 
Remedios de 
Teixeiro. 

21.035,37.- 0 -- -- 21.035,37.- 5 

FERROL 99.4100.0379.0 
 
 
 
02.4100.0542.0 
 
 

Restauración  e 
conservación  da 
igrexa Sta. Cecilia 
 
Fontes da capela de 
Santo Antonio na 
Cabana 

35.410,79.- 
 
 
 
4.808,10.- 
 
 

8.728,86.- 
 
 
 
0 
 

-- 
 
 
 
4.745,57.- 
 

-- 
 
 
 
-- 
 

26.681,93.- 
 
 
 
4.745,57.- 
 
 

1 
 
 
 

6 
 
 



 
02.4100.0543.0 
 
 
 
 
02.4100.0544.0 

 
Fonte fronte ao 
cemiterio en 
Esmelle. 
 
Restauración da 
igrexa S. Román. 
Doniños.. 

 
 
4.207,08.- 
 
 
 
21.035,42.- 

 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
4.178.- 
 
 
 
20.950.- 

 
 
- 
 
 
 
-- 

 
4.178.- 
 
 
 
20.950.- 

 
6 
 
 
 

6 

A LARACHA 00.4100.0449.0 
 
 
 
  
00.4100.0476.0 

Rehabilitación  do 
hórreo fonte muro 
Golmar. 
 
 
Restauración hórreo 
de A Forxa. 

13.689,01.- 
 
 
 
 
6.510,42.- 

0 
 
 
 
 
0 

13.689,01.- 
 
 
 
 
6.510,42.- 

-- 
 
 
 
 
-- 

13.689,01.- 
 
 
 
 
6.510,42.- 

1 
 
 
 
 

1 
MALPICA DE 
BERGANTIÑOS 

99.4100.0064.0 
 
 

Restauración da 
reitoral da igrexa de 
Santiago. Mens. 
 
 

58.005,26.- 
 
 
 

0 -- -- 58.005,26.- 
 
 
 

7 
 
 
 

MELIDE 99.4100.0416.0 Limpeza, 
consolidación e 
rehabilitación  do 
muíño. Portochao. 

16.966,08.-  0 16.966,08.- -- 16.966,08.- 1 

OLEIROS 99.4100.0157.0 
 
 
00.4100.0484.0 

Recuperación  do 
muíño. Dexo. 
 
Restauración da 
vivenda do garda do 
castelo. 

10.280,12.- 
 
 
59.278,61.- 

0 
 
 
0 

10.280,12.- 
 
 
59.278,61.- 

-- 
 
 
23.721,50.- 

10.280,12.- 
 
 
35.557,11.- 

1 
 
 

1 

ORDES 99.4100.0091.0 Actuación no 
contorno da igrexa. 
Pereira. 

46.332,63.- 0 46.277,93.- -- 46.277,93.- 1 

OZA DOS RÍOS 99.4100.0202.0 
 
 
 
99.4100.0249.0 
 
 
 
99.4100.0557.0 
 
 
 
9.4100.0558.0 

Recuperación da 
igrexa Santiago de 
Reboredo. 
 
Recuperación igrexa 
Rodeiro 
Porzomillos. 
 
Recuperación 
capela do Carme-
Parada. 
 
Recuperación  da 
igrexa Sta. Mª 
Cuíña-Oza.  

7.347,26.- 
 
 
 
 
21.300,1.- 
 
 
 
21.035,43.- 
 
 
 
3.005,05.- 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

7.347,26.- 
 
 
 
21.300,1.- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 

7.347,26.- 
 
 
 
21.300,1.- 
 
 
 
 
21.035,43.- 
 
 
 
3.005,05.- 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

9 
 
 
 

9 
TRAZO 02.4100.0551.0 

 
Reparación da 
igrexa Augas 
Santas. 

27.044,66.- 0 -- -- 27.044,66.- 6 

VAL DO 
DUBRA 

99.4100.0127.0 Construción de 
lavadoiro 
Portomouro, 
Carreira. 

29.288,76.- 0 -- -- 29.288,76.- 2 

TOTAIS   564.284,88.-  291.107,69.-  531.006,24.-  
 
A contratación e execución das obras e servizos delegados incorporados, correspóndelle 
aos concellos respectivos conforme aos seguintes criterios: 

 
1.1..- Os respectivos concellos contratarán as obras utilizando os pregos-tipo das 
cláusulas administrativas particulares aprobados expresamente pola Deputación. O 



concello deberá cubrir en cada un dos expedientes o correspondente cadro de 
características do contrato.  
 
1.2..- As obras adxudicaranse mediante poxa, ou concurso con procedemento aberto. 
Poderán adxudicarse mediante procedemento negociado naqueles supostos e cos  
requisitos estabelecidos na Lei de contratos das administracións públicas. 
Excepcionalmente, a propia administración poderá executar as obras de acordo co 
estabelecido nos arts. 153 - 154 da Lei de contratos das administracións públicas. 
 
No caso do  concurso, o  prego-tipo de cláusulas administrativas particulares de 
adxudicación de obras contén os criterios xerais para a súa adxudicación, o seu 
desenvolvemento e aplicación práctica poderao realizar o concello, este xuntarao, 
aprobarao e publicarao. De non facelo, aplicarase o baremo estabelecido para as obras 
da deputación.  
 
1.3..- O concello correspondente dirixirá e executará as obras sen prexuízo da 
posibilidade de que a deputación realice as inspeccións que considere convenientes.  
 
1.4..- O concello realizará as modificacións dos contratos conforme ao estabelecido 
na Lei de contratos das administracións públicas. En todo caso requirirá a redacción 
dun proxecto reformado que aprobará o concello e posteriormente a deputación.  
No caso de tratárense de modificacións que non varíen o obxecto nin  a  finalidade do 
proxecto e non supoñan variacións no orzamento, a Presidencia da deputación poderá 
aprobalos. 
 
1.5.- Calquera incremento que se derive da modificación do contrato, de liquidacións 
ou de calquera outro, o concello correspondente deberao financiar integramente.  
 
En todo caso, os concellos achegarán á Deputación: 
 
a).- Documentación relativa á contratación: 
 
-  Documento administrativo no que se  formalicen os correspondentes contratos. 
- Listaxe de obras cos datos de adxudicación debidamente cubertos no modelo que se 
utiliza para idéntico fin no  Plan de obras e servizos. 
-   Se a adxudicación se realizar mediante o sistema de poxa proporcionarase a Acta 
de apertura de plicas. 
-  Se se tratar de concurso, ademais da Acta de apertura de plicas, subministrarase a 
xustificación da elección desta forma de adxudicación, así como a aplicación dos 
criterios estabelecidos nos pregos.  
-  No caso de procedemento negociado, engadirase a certificación das ofertas 
presentadas e xustificación da publicidade de licitación, ben mediante a publicación 
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 
subministracións e servizos acompañarase dun exemplar da factura. 
-  Fotografía do cartel da obra. 
- Acta de recepción das obras ou subministracións. 
  
Comunicación de recepcións: 
 
 Os concellos  comunicaranlle á  deputación cunha antelación de, polo menos 20 días 
naturais, a data e hora na que se formalizará o acto de recepción e entrega para os 
efectos da asistencia dun técnico da deputación, se así se considerar oportuno 
 
As baixas rexeranse polo criterio de aplicación proporcional. 
 
Resolución de contratos: 
Os concellos asumirán as consecuencias derivadas da resolución do contrato ou na 
execución das obras, motivado pola acción e omisión a eles imputábel. 
 
O 30 de novembro do 2005 será o último día para remitirlle á Deputación a 
documentación xustificativa 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 proceder, das oportunas 
memorias ou proxectos técnicos presupostados en euros, mediante a translación dos 
confeccionados en pesetas e que aprobara, no seu día, o Pleno da Deputación. 
 
2º.- Conceder un prazo, que remata o próximo 10 de xuño, aos concellos que se 
detallan para que acheguen a documentación que se cita: 
 

Concello  Código  Denominación Orzamento Pres.Adxud. Pendente                              
OBSERVACIÓNS 

Carballo 99.4100.0022.0 Conx. Parr. de Lema. 40.843,38 40.843,38  40.843,38 Solicítase por carta o 
proxecto reformado e a 
súa aprobación  polo 
órgano competente 

Carballo 99.4100.0275.0 Fte. Piñeiro-Goiáns. 9.420,10 9.420,10.- 9.420,10.- Solicítase por carta (9-
05-05) a aprobación 
municipal do 
reformado 

Ferrol 99.4100.0378.0 Rest.cap.cemit.Canido 
pl. 

31.277,45 0 19.325,84 Solicítase por carta (9-
5-05) o proxecto 
reformado e a súa  



aprobación  polo 
órgano competente, 
ficha de adxudicación 
da obra e certificacións 
adecuadas ás dúas 
anualidades. 

Ferrol 00.4100.0378.0 Rest.cap.cemit.Canido 
2A 

19.325,84 0 19.325,84 Solicítase por carta (9-
5-05) o proxecto 
reformado e  a súa 
aprobación  polo 
órgano competente, 
ficha de adxudicación 
e certificacións 
adaptadas ás dúas 
anualidades. 

Porto 
do Son 

01.4100.0514.0 Rehab. Muíños e 
contorno. 

54.999,22.- 53.920,81.- 53.920,81.- Solicítase por carta (9-
05-05) a aprobación 
municipal do 
reformado 

TOTAIS 142.835,97.-  

 



 
14.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “PISCINA 
CUBERTA” DO CONCELLO DE MUROS, INCLUÍDA NA 1ª FASE DA 
PRIMEIRA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DAS OBRAS QUE HA 
CONTRATAR A DEPUTACIÓN INCLUÍDAS NO IV CONVENIO DE 
COOPERACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E 
CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. CÓDIGO 
03.7450.0015.0. 
 

"1º.- Aprobar por un importe total de 1.815.361,69 € sobre o orzamento de 
contrata, o proxecto reformado da obra “PISCINA CUBERTA PL.” do Concello de 
Muros, código 03.7450.0015.0, que foi incluída con carácter plurianual nas anualidades 
2003-2004-2005 na 1ª fase da primeira programación plurianual do IV Convenio 
Xunta-Deputación 2002-2006, aprobada polo Pleno da deputación na sesión realizada 
con data do 28 de marzo de 2003. 
 
 Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento da obra por razón do 
incremento experimentado que é de 282.117,33 € sobre o orzamento de contrata do 
proxecto técnico inicial. O citado incremento financiarao integramente a deputación e 
asignaráselle o código 05.7450.0015.1. 
 

 Por isto, os datos do financiamento do proxecto reformado, calculados sobre o 
orzamento de contrata ofrecen o seguinte resumo: 
 
 
 

 ORZTO. TOTAL 
CONTRATA 

2003 2004 2005 

Deputación 1.243.768,19 540.928,60 210.361,12 492.478,47
Concello f. propios 571.593,50 285.796,74 142.898,37 142.898,39

TOTAL 1.815.361,69 826.725,34 353.259,49 635.376,86

 
  Este incremento poderase facer efectivo con cargo ao crédito dispoñíbel 
na partida do convenio 0501/452D/60173 do vixente orzamento provincial. 
 
  2º.- Aprobar a modificación do financiamento dos honorarios de 
dirección e de control de calidade, vinculados ao proxecto reformado desta obra, e máis 
por razón do incremento experimentado polos honorarios de dirección, unha vez 
modificados por causa da baixa causada na deputación do arquitecto provincial que 
asumía o 10% deles, segundo o cadro que se indica deseguido: 
 
 
 
 



   
Código nº Concepto Pto. inicial Pto. reformado Incremento Incremento 

Modificación 
H. dirección 

Total 
Increment

os 
03.7450.0015.5 H. dirección 28.188,81 33.375,55 5.186,74 2.397,78 7.584,52 
03.7450.0015.3 H.control calidade 15.332,45 18.153,62 2.821,17 0,00 2.821,17

 
  Estes incrementos poderanse efectuar con cargo aos remanentes 
incorporados na partida 0501/452D/60173 do vixente orzamento provincial. 
 
  Tendo en conta o sinalado, o incremento dos honorarios dos contratos 
conexos sobre contrata e adxudicación son os seguintes: 
 

Concepto Incremento proxecto 
reformado 

 (A) 
Incremento modificación 

honorarios dirección 
(B) 

 
Total incrementos 

(A+B) 
 s/contrata s/adxudic. s/contrata s/adxudic. s/contrata s/adxudic

. 
H. dirección 
(03.7450.0015.5) 

5.186,74 4.927,11 2.397,78 2.277,75 7.584,52 7.204,86 
Calidade 
(03.7450.0015.3) 

2.821,17 2.256,94 0,00 0,00 2.821,17 2.256,94 

   
  3º.- Someter este expediente a exposición pública polo prazo de 10 
días mediante a publicación dun anuncio no BOP, co obxecto de que se formulen as 
alegacións que se consideren oportunas, así como remitilo polo mesmo prazo para 
coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega de Cooperación 
Local. 
 
  No caso de non se presentaren alegacións ou reclamacións ao acordo, 
entenderase definitivamente aprobado". 

 



 
15.- APROBACIÓN DA 1ª FASE DA ANUALIDADE 2005 DA PRIMEIRA 
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DAS OBRAS QUE HA CONTRATAR A 
DEPUTACIÓN, INCLUÍDAS NO IV CONVENIO DE COOPERACIÓN 
SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E 
CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. 
 

Visto o proxecto técnico e demais documentación da obra que figura no anexo a 
este acordo, das previstas na Primeira programación plurianual das obras que ha 
contratar a Deputación, incluídas no Convenio de cooperación subscrito entre a Xunta 
de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006, para a reforma e 
construción de instalacións deportivas municipais aprobado polo Pleno desta 
deputación en sesión celebrada o 29.11.02 e que se publicou no BOP nº 277, con data 
do 3.12.2002. 
 
 1.- Aprobar a 1ª fase da anualidade 2005 da Primeira programación plurianual 
das obras que ha contratar a Deputación incluídas no Convenio de cooperación 
subscrito entre a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006 para 
a reforma e construción de instalacións deportivas municipais, na que se inclúe a obra e 
demais gastos que comporta a súa execución que figuran no anexo a este acordo. 
 
 O resumo do financiamento desta 1ª fase da anualidade 2005 é o seguinte: 

 
 
 

 2005 TOTAL 
DEPUTACIÓN 251.146,44 251.146,44
CONCELLO 52.771,80 52.771,80
TOTAL 303.918,24 303.918,24

 
 
 
 
 

 2.- Aprobar, así mesmo, o correspondente proxecto técnico da obra. 
 
 3.- Remitirlle este acordo á Xunta 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 no 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 
aprobada esta fase. 



 
 
 
ANEXO AO EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DA 1ª FASE DA ANUALIDADE 2005 DA PRIMEIRA PROGRAMACIÓN 
PLURIANUAL DAS OBRAS INCLUÍDAS NO CONVENIO DE COOPERACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA 
E A DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
MUNICIPAIS 
 
Código  Concello/Denominación    Orzamento total    2003                       2004                              2005 
 
05-7450.0023.0 VEDRA Deputación                              240.404,84    0,00 0,00 240.404,84 
 ACONDICIONAMENTO CAMPO Achega Concello 52.771,80 0,00 0,00 52.771,80 
 DE FÚTBOL SAN MAMEDE Total 293.176,64 0,00 0,00 293.176,64 
 
05-7450.0023.3 CONTROL DE CALIDADE Deputación 2.931,77 0,00 0,00 2.931,77 
 
05-7450.0023.5 DIRECCIÓN DE OBRA Deputación 7.809,83 0,00 0,00 7.809,83 
 
 Total Concello  303.918,24   303.918,24 
 
 RESUMO DA 1ª FASE Deputación 251.146,44 0,00 0,00 251.146,44 
   Achega Concello 52.771,80 0,00 0,00 52.771,80 
   TOTAL 303.918,24 0,00 0,00                303.918,24

     
  
 



 
16.- APROBACIÓN DO PLAN DE VÍAS PROVINCIAIS 2005, 3ª FASE. 
 
1) Aprobar o Plan de vías provinciais 2005, 3ª fase, integrado polos proxectos que 
deseguido se relacionan e tomar en consideración os proxectos incluídos nel, cun 
orzamento total de 1.132.215,87 euros, con cargo á partida 0401/511B/60103: 

 
 

CÓDIGO CONCELLO DENOMINACIÓN ORZAMENTO 
0511100013.0 ARTEIXO RODADURA CON MAQ C.P. 0512 O 

BIRLOQUE A ARTEIXO PK 5,300 AO 
11,570. 

646.216,87

0511100014.0 CAMBRE PROXECTO DE SEGURIDADE VIAL 
NA E.P. 1706 O TEMPLE A CAMBRE. 

39.937,58

0511100015.0 CERCEDA RODADURA CON MAQ E.P. 2403 
CERCEDA A XESTEDA. 

449.061,42

  TOTAL 1.132.215,87
 

 
 2) Expor ao público os proxectos mediante un anuncio que se publicará 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. 



 
17.- APROBACIÓN DAS ACTUACIÓNS DA TERCEIRA ANUALIDADE 
2005/2006 DO PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DA COSTA DA 
MORTE. 
 
 

“1.- Aprobar as actuacións da terceira anualidade (2005/2006) do Plan de 
Dinamización Turística da Costa da Morte instrumentado a través do convenio 
administrativo asinado  entre a Secretaría Xeral de Turismo do Ministerio de 
Economía, a Secretaría Xeral de Turismo da Consellería de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, a Deputación Provincial da Coruña, a Asociación de Empresarios de 
Hostelería de A Coruña e a Asociación Profesional do Sector Turístico da Costa da 
Morte adecuándoas  á relación aprobada pola Comisión de Seguimento do Plan na  
sesión do 26.04.2005. 
 

2.- A relación das actuacións é a seguinte: 
 
 



 
 
• A columna “exercicio 2005” incorpora a consignación de 40.112,84 €, 

correspondentes  á parte do contrato da xerencia que xa foron autorizados e 
imputados ó exercicio orzamentario de 2005 no acordo de aprobación da 
segunda anualidade. Estes 40.112,84 € non forman parte do dispoñible da 
partida  no día da data. 

• As cantidades consignadas na  columna  “compromisos cuarta anualidade”, 
por importe total de 385.503 € deberán ser imputados ó exercicio 2006. 

 
 

3.- . A cantidade imputada ó plan na presente asignación (terceira anualidade) 
ascende a 1.490.984 €, 716.211,30 correspondentes á anualidade 2005 (máis os 

 Terceira anualidade Cuarta anualidade 

Actuación Terceira 
anualidade 

Exercicio 2005 
2º semestre 

Exercicio 2006 
1º Semestre 

Compromiso 
4ª anualidade(Exercicio 2006 

2º semestre) 

Xerencia   71.250,00 € 40.112,84 €   31.137,16 €  
Reitoral de Golmar 138.000,00 €  138.000,00 €  
Museo do Mar de Laxe 138.000,00 €  138.000,00 €  
Museo dos Naufraxios   90.000,00 €    90.000,00 €  
Concurso de fotografía     6.000,00 € 6.000,00 €   
Estudo de Demanda e 
perfil turístico 

  15.000,00 €    15.000,00 €  

Plan de calidade   48.000,00 € 27.124,46 €   20.875,54 €  
Oficinas de Turismo   60.000,00 € 40.112,84  19.887,16 €  
Domus Atlántica 110.000,00 €  110.000,00 € 110.000,00 € 
Museo de Bergantiños   75.000,00 € 75.000,00 €  74.995,00 € 
Pasarela peonil ruta da 
fervenza do Xallas 

  83.000,00 € 83.000,00 €   

Iluminación do 
contorno da fervenza 
do Xallas 

  87.000,00 € 87.000,00 €    

Casa do Pendón 120.492,00 € 120.492,00 €    79.508,00 € 
Conxunto etnográfico 
de Toba 

  36.119,00 € 36.119,00 €   

Iluminación de 
monumentos 

  18.000,00 € 18.000,00 €   

Ruta dos miradoiros 100.000,00 € 100.000,00 €   
Centro de 
Interpretación do 
Batán 

  18.363,00 € 18.363,00 €   

Pedra da Arca   50.760,00 €  50.760,00 €  
Aldea de Madeira e 
Parque xeomorfolóxico 
da Costa 

121.000,00 €  121.000,00 € 121.000,00 € 

Formación de 
empresarios 

  40.000,00 € 40.000,00 €   

Talleres de 
Concienciación 

  12.000,00 € 12.000,00 €   

Estudo de Viabilidade 
de creación dun ENTE 
XESTOR 

  15.000,00 € 15.000,00 €   

Plan de accesibilidade 
para persoas con 
mobilidade reducida 

  18.000,00 € 18.000,00 €   

Publicación de guías e 
estudos 

  20.000,00 € 20.000,00 €   

Totais 1.490.984,00 € 756.324,14 734.659,86 € 385.503,00 



40.112.84 e xa imputados a parte do contrato da xerencia o que supón un total de 
756.324,14) e 734.659,86  € á do 2006. A cantidade citada  imputable ó exercicio 
2005 será financiada con cargo ó dispoñible da partida 0305/751A/629.99 cód. 
2003P0008 no día da data, os 734.659,86  €  restantes son imputados ó presuposto da 
Deputación do ano 2006, e, para tal efecto deberá incorporarse unha previsión na 
partida correspondente no citado exercicio. A cantidade imputada á anualidade 2005 
no acordo plenario da Deputación de xuño 2004 no que se aprobou a segunda 
anualidade do plan ascendeu a 463.750 €.   

 
4.- As achegas das administracións que financian a terceira anualidade 

aprobada no presente acordo quedan estabelecidas nos seguintes termos: 
 

Achega Deputación provincial    416.500,00 euros 
Achega Ministerio de Economía    606.984,00 euros 
Achega Consellería de Cultura               467.500,00 euros 
Total                                                                             1.490.984,00 euros 
.  
A achega provincial  poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e  requisitos 
fixados no convenio con cargo á Partida orzamentaria  0305/751A/629.99 cód. 
2003P0008  
 
 5.- Tomar coñecemento e ratificar as imputacións orzamentarias realizadas 
pola Comisión de Seguimento do Plan respecto da   cuarta anualidade do plan, que 
figuran relacionadas na columna denominada “compromiso cuarta anualidade”  no 
cadro incorporado no presente acordo” 
 
 



 
 
 
 
 
18.- APROBACIÓN DAS AXUDAS AOS CONCELLOS PARA O 
SOSTEMENTO DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA. 
 
1.- Aprobar o modelo de convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e os concellos  para o sostemento dos Grupos Municipais de Intervención 
Rápida, para o ano 2005.  
 
2.- Conceder unha axuda aos concellos de: Betanzos, Boqueixón,  Brión, Cee, Miño, 
Noia, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba e Vimianzo, por un 
importe máximo de 45.000,- euros por concello, para o sostemento dun Grupo 
Municipal de Intervención Rápida, con cargo á partida  0305/223A/46200, o devandito 
importe deberase dedicar ao pagamento de gastos de persoal e material funxíbel  para 
o funcionamento do Grupo. 
 
3.- Por pedimento do presidente da Comisión modifícase a proposta do Servizo de 
Fomento no senso de ampliar a axuda prevista a todos os concellos que viñan 
funcionando nos anos anteriores que son: Arteixo, Arzúa, Boiro, Carballo, Ordes e 
Santa Comba. Ademais apróbase non reducir a axuda a aqueles concellos nos que se 
prevé a posta en funcionamento en próximas datas dos parques de bombeiros de 
Betanzos e As Pontes de García Rodríguez.  Por parte de Intervención, maniféstase 
que non hai crédito orzamentario suficiente neste momento, polo que é necesaria unha 
modificación orzamentaria na partida 0305/223.A/46200.  
 
4.- Facultar ao presidente da Excma. Deputación para canto proceda en orde á xestión 
e execución do presente acordo. 

 

 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  A 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE       PARA O SOSTEMENTO DUN GRUPO 
MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN RÁPIDA.  
 

A Coruña,        de                de dous mil cinco. 
 
 

REUNIDOS 



 
O Excmo. Sr. Salvador Fernández Moreda, presidente da Excma. 

Deputación Provincial da Coruña,  asistido polo secretario deste organismo, 
D. José Luis Almau Supervía.   

 
O alcalde-presidente do Concello de  
 

EXPOÑEN 
 
1.- Que ambas as partes recoñécense plena capacidade para levar a cabo o 
presente convenio.  
 
2.- Que a Deputación da Coruña, ten entre as súas competencias o fomento e 
a administración dos intereses peculiares da súa provincia, e interésase por 
colaborar cos concellos no sostemento de Grupos Municipais de Intervención 
Rápida (GMIR), este é un corpo, enmarcado dentro da Seguridade Civil dos 
municipios, que ten como principal función a de dispoñer dunha infraestrutura 
altamente operativa que permita dar resposta inmediata a situacións de 
emerxencia que impliquen riscos para as persoas ou os bens materiais das 
áreas dos distintos concellos.  
 
3.- Que a Deputación da Coruña non dispón dos medios persoais nin materiais 
axeitados para afrontar esta tarefa. 
 
4.- Que os GRUMIR levan actuando dende agosto de 1997 coa colaboración 
da  delegación provincial da Consellaría de Familia, Promoción de Emprego, 
Muller e Xuventude e máis a FEGAMP. 
 
5.- Que o presente convenio é consecuente coas liñas de actuación que a 
Deputación realiza nas materias de protección civil e campañas de prevención 
de incendios.  
 
Por todo isto e co fin de estabelecer as condicións de colaboración necesarias 
e acadar o fin proposto, a Deputación da Coruña e o Concello de     acordan 
subscribir o presente convenio segundo as seguintes:  
 

CLÁUSULAS  
 
 
PRIMEIRA .-OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto a colaboración cos concellos no 
sostemento dun Grupo Municipal de Intervención Rápida, co fin de conseguir 



a inmediata resposta a situacións de emerxencia en: incendios forestais e 
urbanos, accidentes de tráfico, inundacións, primeiros auxilios, asistencias 
domiciliarias, apoio en materia de seguridade viaria, actividades ambientais, 
cooperación en axudas humanitarias e cantas outras supoñan dar resposta ás 
emerxencias do municipio. 
 
En ningún caso formarán  parte do obxecto do presente convenio actividades 
ou investimentos que se inclúan noutros plans ou programas provinciais. 
 
 
SEGUNDA.- OBRIGAS 
 
O Concello de         ten creado un Grupo Municipal de Intervención Rápida 
composto por: un responsábel encargado da coordinación técnica, un  xefe de 
grupo, encargado da coordinación dos operativos do Grupo, dous capataces, 
encargados da coordinación das distintas quendas, un dos capataces poderá 
exercer de xefe de grupo, e dez peóns, organizaranse en quendas de mañá, 
tarde e noite, de tal xeito que poidan estar localizábeis as 24 horas do día para 
actuar en calquera emerxencia que poida acontecer nas áreas do seu contorno.  
 
A deputación participará mediante o aboamento dunha subvención ao 
concello dos gastos de sostemento do Grupo por un importe máximo de 
45.000,- euros que se destinarán a financiar os gastos de nóminas de persoal e 
material funxíbel. 
 
O concello, antes da sinatura do convenio, deberá acreditar que está ao 
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,   
 
 
TERCEIRA.- FINANCIAMENTO 
 
A achega da Deputación Provincial da Coruña aboarase con cargo á 
aplicación orzamentaria 0305/223A/46200 do presuposto provincial para o 
ano 2005. 
 
 
CUARTA.- PAGAMENTO 
 
A deputación aboará o 50%, do total previsto, que ascende a 22.500 euros na 
sinatura do convenio. 
 
Para o aboamento do anticipo do 50 %, é necesario ter xustificados os gastos 
realizados no exercicio 2004.   



 
O 50 % restante despois da xustificación dos gastos realizados e mediante a 
presentación dos seguintes documentos: 
 
- Certificación expedida polo secretario/a ou interventor/a do concello no que 
se detallen os conceptos de gasto e o  período de tempo ao que van referidos.  
 
- Certificación acreditativa das subvencións concedidas para o obxecto 
contemplado no presente convenio, e, en todo caso certificación de que os 
gastos que se presentan como xustificantes da achega provincial, non se 
subvencionaron en ningún dos seguintes programas: 
 

Axudas e subvencións para o fomento de emprego da Consellaría de 
Familia, e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude. Ano 2004 
 
Programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos 
durante o 2004 de Medio Ambiente. 

 
Convenio de colaboración na Campaña de actuación contra os 
incendios forestais. 
 
Convenios de Servizos Sociais. 
 
 

QUINTA.- LÍMITE Á  ACHEGA PROVINCIAL. OBRIGAS 
 
No suposto de non xustificar a totalidade do gasto previsto minorarase a 
achega da deputación até a cantidade xustificada. No caso de que os gastos 
xustificados foran superiores, a achega da deputación non superará a 
cantidade indicada na segunda cláusula. En calquera caso a cantidade que se 
ha aboar  poderá acadar até o 100 % do gasto xustificado.  
 
Se se obteñen subvencións doutras entidades públicas ou privadas para o 
mesmo obxecto minorarase a achega provincial de tal xeito que as 
subvencións concorrentes non  superen o custo da actividade xustificada polo 
concello conforme ao estabelecido na cláusula anterior.  
 
A certificación do gasto deberá  ter entrada no Rexistro Xeral da Deputación 
até o 30 de xuño do ano 2006, e deberase referir a gastos efectuados durante o 
período de vixencia do convenio.   
 
Para o pagamento das certificacións do gasto o concello deberá estar ao 
corrente das obrigas fiscais coa deputación, (artº. 170.2 da Lei 39/1988, 



reguladora das facendas locais) situación que determinará de oficio a propia 
deputación.  
 
O incumprimento das obrigas derivadas do presente convenio dará lugar á súa 
resolución e no seu caso, á devolución das cantidades percibidas, xunto cos 
xuros de mora correspondentes. 
 
 
SEXTA.- NATUREZA XURÍDICA 
 
O presente convenio ten natureza administrativa, as cuestións litixiosas que 
poidan xurdir en relación con este serán competencia da xurisdición 
contencioso-administrativa. Para a resolución das dúbidas ou lagoas 
existentes estarase ao disposto no Texto refundido da lei de contratos, decreto 
lexislativo  2/200 do 16 de xuño. 
 
En todo aquilo non previsto no presente convenio estarase ao disposto na Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.  
 
 
SÉTIMA.- VIXENCIA 
 
O presente convenio estenderá a súa vixencia dende o primeiro de xaneiro de 
2005 e rematará unha vez cumprido o seu obxectivo, e en todo caso,  o 31 de 
decembro de 2005. 
 
 
OITAVA.- Resolución do presente convenio 
 
Serán causas de resolución do presente convenio de colaboración as 
seguintes: 
 

a. A denuncia de calquera das partes 
b. O incumprimento dalgunha das cláusulas do convenio 
c. O mutuo acordo das partes 

 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario con  
data do 
 
 
En proba de conformidade, ambas as partes, asinan o presente convenio nun 
só acto e por cuadriplicado exemplar, no lugar e data expresados no seu 
encabezamento.  
 



 
 
 
 
 
19.- PROPOSTA SOBRE O NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA 
DEPUTACIÓN NO CONSELLO GALEGO DE SAÚDE. 
 
 Nomear representantes da Corporación aos deputados que se indican no 
Consello Galego de Saúde: 
 

Titular: D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación Provincial 
da Coruña. 

Suplente: D. Xaime Bello Costa, vicepresidente da Deputación Provincial da 
Coruña. 



 
20.- PROPOSTA SOBRE O NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES NO 
CONSELLO COMARCAL DA COMARCA DE FERROL. 
 
 Nomear representante da Corporación no Consello Comarcal da Comarca de 
Ferrol ao deputado provincial, D. Xaime Bello Costa, vicepresidente da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
 
 


