San Marcos, 1, Abegondo
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax 981 673 050
web: www.abegondo.gal
sede electrónica: sede.abegondo.gal
enderezo electrónico: correo@abegondo.gal

ASUNTO: SESIÓN 2021/1 Ordinaria PLENO DO 29 DE XANEIRO 2021
EXPEDIENTE: 2021/G010/000001
ACTA Nº 2021/1 SESIÓN Ordinaria DO PLENO - , xoves 29 de xaneiro de 2021 No día de hoxe, ás 13:33 horas, baixo a presidencia do alcalde, reúnense os concelleiros e concelleiras que se
indican co obxecto de celebrar, en primeira convocatoria, sesión Ordinaria do Pleno que se celebra telemáticamente.
Membros que asisten:
Alcalde-Presidente:
José Antonio Santiso Miramontes
Concelleiros:
Laura C. Calvo Quintela
Alberto Seoane Brandariz
Gustavo Manuel Quindimil Gómez
Francisca Bestilleiro Roel
Marcos Zapata Díaz
José María Caamaño Nogueira
Silvia Taboada Carro
Roberto Gómez Lesta
María Ángeles Vilas Pedreira
Francisco Javier Rodríguez Souto
Fátima Insua López (entra no punto 5º)
Escusan a súa ausencia:
Luís Constante Freire Pérez de Juan
Secretario
Adrián J. Márquez Caramés
Interventora:
Gema Vázquez López
Asiste como secretario Adrián J. Márquez Caramés secretario da Corporación, que dá fe do acto. Unha vez aberto
este pola Presidencia. Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o alcalde,
como Presidente, declara aberta a sesión.
Este Pleno que se realiza de xeito telemático por medios electrónicos, como medida de seguridade ante a
crise derivada polo coronavirus COVID-19 e á vista do Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se
declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. Procédese
a tratar os asuntos incluídos na ORDE DO DÍA:
PARTE I: ADOPCIÓN DE ACORDOS
1. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
2. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DA APROBACIÓN DO PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA
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CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE ABEGONDO
3. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DO CONTRATO DE SERVIZO PARA A PRESTACIÓN,PLANIFICACIÓN,
EXECUCIÓN,CONTROL E AVALIACIÓN DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS DO CONCELLO DE
ABEGONDO
4. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DA SENDA CICLABLE Z.E.C ABEGONDO-CECEBRE
5. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)POS+ADICIONAL 1/2021
6. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+2021
PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO
1.
2.

DECRETOS DA ALCALDÍA
ROGOS E PREGUNTAS

De acordo cos requirimentos establecidos no artigo 2 do Decreto 24/2018, do 15 de febreiro, sobre os libros
de actas e de resolucións das entidades locais galegas, substitúese a transcrición na acta das opinións dos
membros asistentes ao pleno polo rexistro en soporte apto para a gravación e reprodución do son.
Esta acta foi gravada con audio e video. Consta no expediente do Tedec 2021/G010/000001.
A pegada dixital é : DE2010613A6D2D58329711CEAE23599E15BB3DAF0C3824E86BB529C1F51E62E4h

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES
De acordo co disposto no art. 91 do ROF o Sr. alcalde-presidente consultou aos concelleiros se desexan facer
algunha observación ás actas de datas 19.11.2020 e 22.12.2020 que estaban pendentes de aprobar.
Unha vez sometido este punto da orde do día a votación ordinaria a Corporación Municipal acordan a aprobación das
actas todos os membros presentes.
2. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DA APROBACIÓN DO PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA
CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE ABEGONDO
Dase conta da seguinte proposta ditaminada favorablemente pola comisión informativa correspondente:
ASUNTO:APROBACIÓN INICIAL DO BORRADOR DO PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS (PMPDIF) DO CONCELLO DE ABEGONDO
EXPEDIENTE: 2020/X999/000320-2020/G006/000231
ANTECEDENTES
PRIMEIRO. A Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial de Galicia núm. 156 do
venres 17 de agosto a Orde do 9 de agosto de 2018 pola que publica o Convenio de colaboración subscrito entre a
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Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o
establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.
SEGUNDO. A dita orde establece que “calquera concello galego poderá, mediante a súa adhesión voluntaria ao
presente convenio, acceder ao sistema público de xestión que se establece mediante o presente convenio e á
colaboración técnica e económica prevista no seu marco, de acordo cos criterios de prioridade que se determinan a
continuación por razóns das dispoñibilidades orzamentarias, atendendo a un maior risco de incendios forestais e por
tanto de maior perigo para as persoas e os bens que voluntariamente se adhiran.”
TERCEIRO.-Por Resolución de Alcaldía núm 427/2018 de 13.09.2018 o Concello de Abegondo solicitou a súa
adhesión ao Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia,a Fegamp e Seaga en materia de
prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa
nas faixas secundarias.
QUINTO.-O 20 de maio de 2019 o Concello recibiu a notificación da Consellería de Medio Rural informando que a
través da Resolución de 08 de maio de 2019 a persoa titular da Consellería do Medio Rural acepta a adhesión do
Concello de Abegondo.
SEXTO.-SEAGA puxo o 11 de setembro de 2020 a disposición do Concello o Plan municipal de prevención e defensa
contra incendios forestais (PMPDIF) en formato dixital no seguinte enlace para a súa descarga: http://descargasxuntarquivos.xunta.es/bd7c684f-81c9-4914-b94a-425140edf7231599819821474
LEXISLACIÓN APLICABLE
A lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:
— A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
— A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas
— A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público
— A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia
— A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
— A Orde do 9 de agosto de 2018 pola que publica o Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de
Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento
dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias (DOG NÚM. 156 do 17 de agosto de 2018)
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
PRIMEIRA.- A Lei 3/2007,do 9 de abril,de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia,entre outras
cuestións,define a rede de faixas secundarias de xestión de biomasa como o conxunto de parcelas lineais do territorio estratexicamente ubicadas onde se garante o control e a eliminación total ou parcial da biomasa forestal mediante
as técnicas silvícolas idóneas con obxectivo principal de reducir o risco de incendio.
Na mesma Lei estruturase a defensa contra os incendios forestais nos Plans de prevención e defensa contra os
incendios forestais a nivel autonómico, de distrito e municipal e establécese que o concello é o competente para
elaborar e aprobar os plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, adoptar as medidas de
prevención de incendios, ordenar a execución das obras necesarias para manter a biomasa vexetal en condicións
axeitadas que eviten incendios e as execucións subsidiarias de faixas de xestión de biomasa.
SEGUNDA.-O plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais integrarase nos plans municipais
de emerxencias,con arranxo ao establecido na lexislación galega de emerxencias.
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A estrutura dos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais axustarase ás directrices que
estableza a normativa aplicable en materia de emerxencias.En todo caso,incluirá a rede de pistas,vías,camiños,estraa normativa aplicable en materia de emerxencias.En todo caso,incluirá a rede das pistas,vías,camiños,estradas e
montes de titularidade municipal e a definición das redes de faixas secundarias,así como o análise de propiedade
destas redes faixas .Poderán incluír ordenanzas de prevención concordantes co obxecto da presente lei en solo
urbano,de núcleo rural e urbanizable situado a menos de 400 metros do monte.
A dirección xeral competente en materia forestal emitirá informe preceptivamente e con carácter vinculante sobre os
plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais antes da súa aprobación.
O ámbito do plan poderá ser todo o concello ou ir desenvolvéndoo por zonas.
TERCEIRA.-O artigo 16 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
regula o planeamento municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais.
O artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
(BOE núm. 236, do 02.10.2016), regula o trámite de audiencia
CUARTA.-A coordinación e a xestión do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais
compete aos alcaldes ou alcaldesas. A elaboración,execución e actualización deste plan ten carácter obrigatorio.
QUINTA.-Con data de 14 de decembro de 2020, en cumprimento do establecido no artigo 172.1 do Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xu rídico das Entidades Locais, a Técnica de Medio Ambiente do Concello, emitiu ao respecto o informe que se transcribe a continuación (e que serve de motivación de este acto, de acordo co establecido no artigo 88.6 da Lei39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas ), para atender ao primeiro paso
establecido no devandito manual básico do procedemento (validación das faixas secundarias establecidas no devan dito borrador do plan):
“INFORMO
Que a Alcaldía do Concello de Abegondo acordou, con data do 13 de setembro de 2018, solicitar a adhesión ao
Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa
contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.
Sendo ésta aceptada a través da Resolución do 8 de maio de 2019 pola Consellería de Medio Rural.
A lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, na súa disposición derradeira primeira modifica a Lei 3/2007, do 9
de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, establecendo no artigo 20. Redes de faixas
de xestión de biomasa, apartado 4. que estas redes secundarias teñen un ámbito municipal e posúen a función
prioritaria de protección dos núcleos poboacionais, das infraestruturas, dos equipamentos sociais, das zonas
edificadas, dos parques e dos polígonos industriais.
Sendo competencia dos concellos elaborar e aprobar os plans municipais de prevención e defensa contra os
incendios forestais no seu territorio.
O Concello de Abegondo ao adherirse ao Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e
SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para o establecemento dun sistema público
de xestión de biomasa nas faixas secundarias, tivo a colaboración SEAGA para a elaboración do Plan municipal de
prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Abegondo.
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Este plan ten como obxectivo, en cumprimento do establecido na lei 7/2012 de montes de Galicia e na lei 3/2007 de
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia referido ás redes de faixas secundarias de xestión de
biomasa, garantir o control e a eliminación total ou parcial da biomasa forestal, mediante técnicas silvícolas
axeitadas, coa finalidade de reducir o risco de incendio e protexer a seguranza das persoas.
Este plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de Abegondo cumpre coa
estrutura e as directrices que marca a lexislación aplicable e vixente na actualidade.
Tívose en conta para a súa elaboración o instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo, aprobado
definitivamente por acordo do pleno de data 28.03.2019, de conformidade cos artigos 84 e seguintes da Lei 2/2017
de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (BOP núm 66, do venres 5 de abril de 2019 )
Por todo o exposto, proponse ao Pleno do Concello de Abegondo a aprobación inicial do borrador do Plan municipal
de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de Abegondo e a súa posterior información pública
por un período de 20 días hábiles.
Transcorrido o período de información pública enviarase á Dirección Xeral de Defensa do Monte a solicitude para o
seu informe en base ás alegación presentadas, se has houbese, e o borrador do plan municipal de prevención e
defensa contra os incendios forestais de Abegondo.
E para que así conste para os efectos oportunos asino a presente dixitalmente na data que figura na marxe.
“
Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable
procedendo a súa aprobación,en uso das atribucións que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local. PROPOÑO
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o borrador do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais
do Concello de Abegondo e sometelo a información pública,en cumprimento do establecido no artigo 83 da Lei
39/2015,do 1 de outubro do Procedemento Administrativo das Administracións Públicas,durante o período de vinte
días hábiles mediante a publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Durante devandito prazo quedará o expediente a disposición a disposición de calquera persoa ao obxecto de que poidan formular as observacións,suxestións e alegacións que estimen pertinentes-.
SEGUNDO.-Continuar o procedemento segundo o establecido na normativa aplicable.
TERCEIRO.-Remitir este acordo e as alegación se has houbese durante o período de información pública á Dirección
Xeral de Montes.
CUARTO.- Publíquese Anuncio do presente Acordo no Taboleiro de Anuncios e portal de transparencia Municipal, en
publicidade activa da información municipal, de conformidade coa lexislación estatal e autonómica.
Tras unha breve exposición por parte do alcalde-presidente, procedese á votación da proposta presentada, co
seguinte resultado:
Votos a favor: 11 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
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Manuel Quindimil Gómez, Marcos Zapata Díaz, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, e Silvia
Taboada Carro, Roberto Gómez Lesta, María Ángeles Vilas Pedreira e Francisco Javier Rodríguez Souto)
Abstencións: 0
Votos en contra: 0
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.
3. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DO CONTRATO DE SERVIZO PARA A PRESTACIÓN,PLANIFICACIÓN,
EXECUCIÓN,CONTROL E AVALIACIÓN DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS DO CONCELLO DE
ABEGONDO
Dase conta da seguinte proposta ditaminada favorablemente pola comisión informativa correspondente:
ASUNTO: APROBACION EXPEDIENTE CONTRATO DE SERVICIO PARA LA PRESTACION ,PLANIFICCION,
EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL
AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO
EXPEDIENTE: 2020/C004/000005
ANTECEDENTES
PRIMEIRO. Informouse sobre a necesidade de realizar a contratación indicando a necesidade á que se pretende dar
satisfacción mediante a contratación.
SEGUNDO. Pola Intervención emitiuse informe sobre a porcentaxe que supón a contratación en relación cos
recursos ordinarios do orzamento vixente, aos efectos de determinar o órgano competente para contratar .
TERCEIRO. Pola secretaría municipal emitiuse informe sobre o procedemento a seguir.
CUARTO. O alcalde-presidente iniciou o expediente para a contratación descrita nos antecedentes mediante
procedemento aberto simplificado.
QUINTO. Pola Intervención municipal fíxose a retención de crédito, que acredita que existe crédito suficiente e
axeitado para financiar o gasto que comporta a celebración do contrato.
SEXTO. Consta o informe proposta de secretaría informando os pregos e o procedemento.
LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación aplicable é a seguinte:
— Os artigos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 e 131 a 159 e as Disposicións Adicionais Segunda, Terceira e Décimo
quinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento
xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de
2014 (en diante LCSP).
— Os artigos 4 a 6, 18 a 24, 27 e 48 a 64 da Directiva 2014/24/UE, do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de
febreiro de 2014, sobre Contratación Pública e pola que se derroga a Directiva 2004/18/CE (en diante Directiva de
Contratación).
— O Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público.
— O Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
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Administracións Públicas. (Artigos vixentes tras a entrada en vigor do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio).
CONSIDERACIÓNS
PRIMEIRO. Os contratos que celebren as Administracións Públicas adxudicaranse con arranxo ás normas da Lei
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español
as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en diante,
LCSP).
Están suxeitos a regulación harmonizada as contratacións cuxa valor estimado, imposto sobre o valor engadido
excluído, sexa igual ou superior aos seguintes limiares:
a) 5.350.000 euros nos contratos de obras.
b) 214.000 euros nos contratos de subministración e de servizos adxudicados por entidades do sector público
distintas á Administración Xeral do Estado, os seus Organismos Autónomos ou as Entidades e Xestoras e Servizos
Comúns da Seguridade Social.
c) 139.000 euros nos contratos de subministración e de servizos adxudicados pola Administración Xeral do Estado,
os seus Organismos Autónomos ou as Entidades e Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social.
d) 750.000 euros cando se trate de contratos que teñan por obxecto os servizos sociais e outros servizos específicos
enumerados no anexo IV da LCSP.
A adxudicación realizarase, ordinariamente utilizando una pluralidade de criterios de adxudicación baseados no
principio de mellor relación calidade-prezo, e utilizando o procedemento aberto ou o procedemento restrinxido.
No procedemento aberto todo empresario interesado poderá presentar una proposición, quedando excluída toda
negociación dos termos do contrato cos licitadores.
SEGUNDO. A celebración de contratos por parte das Administracións Públicas requirirá a previa tramitación do
correspondente expediente, que se iniciará polo órgano de contratación motivando a necesidade do contrato e que
deberá ser publicado no perfil de contratante.
No expediente xustificarase adecuadamente:
a) A elección do procedemento de licitación.
b) A clasificación que se esixa aos participantes.
c) Os criterios de solvencia técnica ou profesional, e económica e financeira, e os criterios que se terán en
consideración para adxudicar o contrato, así como as condicións especiais de execución do mesmo.
d) O valor estimado do contrato cunha indicación de todos os conceptos que o integran, incluíndo sempre os custos
laborais se existisen.
e) A necesidade da Administración á que se pretende dar satisfacción mediante a contratación das prestacións
correspondentes; e a súa relación co obxecto do contrato, que deberá ser directa, clara e proporcional.
f) Nos contratos de servizos, o informe de insuficiencia de medios.
g) A decisión de non dividir en lotes o obxecto do contrato, no seu caso.
TERCEIRO. De conformidade co artigo 63 da LCSP, no caso da información relativa aos contratos, deberá publicarse
no perfil de contratante polo menos a seguinte información:
a) A memoria xustificativa do contrato, o informe de insuficiencia de medios no caso de contratos de servizos, a
xustificación do procedemento utilizado para a súa adxudicación cando se utilice un procedemento distinto do aberto
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [https://sede.abegondo. gal]
mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común e artigo 42 da Lei
40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público.

San Marcos, 1, Abegondo
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax 981 673 050
web: www.abegondo.gal
sede electrónica: sede.abegondo.gal
enderezo electrónico: correo@abegondo.gal

ou do restrinxido, o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas que deban rexer o
contrato ou documentos equivalentes, no seu caso, e o documento de aprobación do expediente.
b) O obxecto detallado do contrato, a súa duración, o orzamento base de licitación e o importe de adxudicación,
incluído o Imposto sobre o Valor Engadido.
c) Os anuncios de información previa, de convocatoria das licitacións, de adxudicación e de formalización dos
contratos, os anuncios de modificación e a súa xustificación, os anuncios de concursos de proxectos e de resultados
de concursos de proxectos, coas excepcións establecidas nas normas dos negociados sen publicidade.
d) Os medios a través dos que, no seu caso, publicitouse o contrato e enlácelos a esas publicacións.
e) O número e identidade dos licitadores participantes no procedemento, así como todas as actas da mesa de
contratación relativas ao procedemento de adxudicación ou, no caso de non actuar a mesa, as resolucións do servizo
ou órgano de contratación correspondente, o informe de valoración dos criterios de adxudicación cuantificables
mediante un xuízo de valor de cada una das ofertas, no seu caso, os informes sobre as ofertas incursas en
presunción de anormalidad a que se refire o artigo 149.4 e, en todo caso, a resolución de adxudicación do contrato.
Igualmente serán obxecto de publicación no perfil de contratante a decisión de non adxudicar ou celebrar o contrato,
o desistimiento do procedemento de adxudicación, a declaración de deserto, así como a interposición de recursos e a
eventual suspensión dos contratos con motivo da interposición de recursos.
CUARTO. A presentación de ofertas e solicitudes de participación levará a cabo utilizando medios electrónicos, de
conformidade cos requisitos establecidos na Disposición Adicional décimo quinta.
QUINTO. O procedemento a seguir é o seguinte:
A. Informarase sobre a necesidade de realizar a contratación indicando a necesidade á que se pretende dar
satisfacción mediante a contratación.
B. Pola Intervención emitirase informe sobre a porcentaxe que supón a contratación en relación cos recursos
ordinarios do orzamento vixente, aos efectos de determinar o órgano competente para contratar [Alcalde/Pleno].
C. O órgano de contratación, motivando a necesidade do contrato, iniciará o expediente de contratación e ordenará a
redacción dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e Prescricións Técnicas.
[NOTA: De conformidade co establecido no artigo 122.2 da LCSP, nos pregos de cláusulas administrativas
particulares incluiranse os criterios de solvencia e adxudicación do contrato; as consideracións sociais, laborais e
ambientais que como criterios de solvencia, de adxudicación ou como condicións especiais de execución se
establezan; os pactos e condicións definidores dos dereitos e obligación das partes do contrato; a previsión de cesión
do contrato salvo nos casos en que a mesma non sexa posible de acordo co establecido no segundo parágrafo do
artigo 214.1; a obligación do adxudicatario de cumprir as condicións salariais dos traballadores conforme ao
Convenio Colectivo sectorial de aplicación; e as demais mencións requiridas por esta Lei e as súas normas de
desenvolvemento. No caso de contratos mixtos, detallarase o réxime xurídico aplicable aos seus efectos,
cumprimento e extinción, atendendo ás normas aplicables ás diferentes prestacións fusionadas neles.]
D. Pola Intervención realizarase a retención de crédito correspondente, así como o Informe de Fiscalización Previa,
valorando as repercusións da contratación no cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [https://sede.abegondo. gal]
mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común e artigo 42 da Lei
40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público.

San Marcos, 1, Abegondo
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax 981 673 050
web: www.abegondo.gal
sede electrónica: sede.abegondo.gal
enderezo electrónico: correo@abegondo.gal

sustentabilidade financeira.
E. Completado o expediente de contratación, ditarase resolución motivada polo órgano de contratación aprobando o
mesmo, e dispondo a apertura do procedemento de adxudicación. Dita resolución implicará tamén a aprobación do
gasto.
Esta Resolución deberá ser obxecto de publicación no perfil de contratante.
F. O procedemento de adxudicación iniciarase coa convocatoria da licitación. O anuncio de licitación para a
adxudicación do contrato publicarase no perfil de contratante.
A licitación deberá publicarse, ademais, no «Diario Oficial da Unión Europea».
O anuncio de licitación conterá a información recollida no anexo III da LCSP.
[A Oficina de publicacións da Unión Europea confirmará ao poder adxudicador a recepción do anuncio e a publicación
da información enviada, indicando a data de devandita publicación, Esta confirmación constituirá proba da
publicación].
F. As proposicións dos interesados, que deberán axustarse ao previsto no prego de cláusulas administrativas,
implican a aceptación incondicionada do contido de devanditas condicións, e presentaranse polos interesados no
prazo non inferior a trinta e cinco días desde o día da data de envío do anuncio de licitación á Oficina de Publicacións
da Unión Europea.
[De conformidade co artigo 156 da LCSP o prazo de presentación de proposicións non será inferior a trinta e cinco
días, contados desde a data de envío do anuncio de licitación á Oficina de Publicacións da Unción Europea. O prazo
xeral poderá reducirse nos seguintes casos:
a) Se o órgano de contratación enviase un anuncio de información previa, o prazo xeral de presentación de
proposicións poderá reducirse a quince días. Esta redución do prazo só será admisible cando o anuncio voluntario de
información previa enviouse para a súa publicación cunha antelación máxima de doce meses e mínima de trinta e
cinco días antes da data de envío do anuncio de licitación, sempre que nel incluíuse, de estar dispoñible, toda a
información esixida para leste.
b) Cando o prazo xeral de presentación de proposicións sexa impracticable por tratarse dunha situación de urxencia,
nos termos descritos no artigo 119 da LCSP, o órgano de contratación poderá fixar outro prazo que non será inferior a
quince días contados desde a data do envío do anuncio de licitación.
c) Se o órgano de contratación aceptase a presentación de ofertas por medios electrónicos, poderá reducirse o prazo
xeral de presentación de proposicións en cinco días].
As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e documentación que rexen a licitación, e a súa
presentación supón a aceptación incondicionada polo empresario do contido da totalidade das súas cláusulas ou
condicións, sen excepción ou reserva algunha, así como a autorización á mesa e ao órgano de contratación para
consultar os datos recollidos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou nas
listas oficiais de operadores económicos dun Estado membro da Unión Europea.
G. O órgano de contratación estará asistido por unha Mesa de Contratación. Os membros da mesa serán nomeados
polo órgano de contratación.
De conformidade co punto 7 da Disposición adicional segunda da LCSP, a mesa de contratación estará presidida por
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un membro da Corporación ou un funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vogais, o Secretario ou, no seu
caso, o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico, e o Interventor, ou, no seu caso, o
titular do órgano que teña atribuídas a función de control económico-orzamentario, así como aqueloutros que se
designen polo órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da
Corporación, ou membros electos da mesma, sen que o seu número, en total, sexa inferior a tres. Os membros
electos que, no seu caso, formen parte da Mesa de contratación non poderán supor máis dun terzo do total de
membros da mesma. Actuará como Secretario un funcionario da Corporación.
H. De conformidade co punto 7 da Disposición adicional segunda da LCSP e co artigo 21.4 do Real Decreto
817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público, a composición da Mesa de contratación publicarase no Perfil de Contratante cunha antelación mínima
de sete días con respecto á reunión que deba celebrarse para a cualificación da documentación referida no artigo
140.1 da LCSP.
I. De acordo co artigo 157.1 da LCSP, a Mesa de contratación cualificará previamente a documentación a que se
refire o artigo 140.1, que deberá presentarse polos licitadores en sobre distinto ao que conteña a proposición
(SOBRE «A»).
Cando se utilicen una pluralidade de criterios de adxudicación, os licitadores deberán presentar a proposición en
dous sobres: uno coa documentación que deba ser valorada conforme aos criterios cuxa ponderación depende dun
xuízo de valor (SOBRE «C»), e o outro coa documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables
mediante a mera aplicación de fórmulas (SOBRE «B»).
Se a mesa aprecie defectos subsanables, dará un prazo de tres días ao empresario para que os corrixa.
J. A apertura das proposicións deberá efectuarse no prazo máximo de vinte días contado desde a data de finalización
do prazo para presentar as mesmas.
Se a proposición se contivese en máis dun sobre, de tal forma que estes deban abrirse en varios actos
independentes, o prazo anterior entenderase cumprido cando se abriu, dentro do mesmo, o primeiro dos sobres que
compoñen a proposición.
En todo caso, a apertura da oferta económica realizarase en acto público.
K. Segundo a regulación establecida no Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, deberán presentarse, en todo caso, en
sobre independente do resto da proposición, os criterios cuxa ponderación dependa dun xuízo de valor (SOBRE
«C»). A estes efectos, a apertura deste sobre levará a cabo nun acto público, cuxa celebración debe ter lugar nun
prazo non superior a sete días a contar desde a apertura da documentación administrativa a que se refire o artigo
140.1 da LCSP.
Neste acto só abrirase o sobre correspondente aos criterios non cuantificables automaticamente (sobre «C»)
entregándose ao órgano encargado da súa valoración a documentación contida no mesmo; así mesmo, deixarase
constancia documental de todo o actuado.
[De conformidade co establecido no artigo 146.2 da LCSP, a valoración dos criterios cuxa cuantificación dependa dun
xuízo de valor corresponderá, nos casos en que proceda por ter atribuída una ponderación maior que a
correspondente aos criterios avaliables de forma automática, a un comité formado por expertos con cualificación
apropiada, que conte cun mínimo de tres membros, que poderán pertencer aos servizos dependentes do órgano de
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contratación, pero en ningún caso poderán estar adscritos ao órgano propoñente do contrato, ao que corresponderá
realizar a avaliación das ofertas; ou encomendar está a un organismo técnico especializado, debidamente
identificado nos pregos].
A ponderación asignada aos criterios dependentes dun xuízo de valor darase a coñecer no acto público de apertura
do resto da documentación que integra a proposición (sobre «B»).
A valoración dos criterios cuantificables de forma automática (sobre «B»), efectuarase sempre con posterioridade á
daqueles cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor (sobre «C»).
L. A mesa de contratación ou, na súa falta, o órgano de contratación clasificará, por orde decrecente, as proposicións
presentadas para posteriormente elevar a correspondente proposta ao órgano de contratación, no caso de que a
clasificación se realice pola mesa de contratación.
Cando para a valoración das proposicións deban terse en conta criterios distintos ao do prezo, o órgano competente
para iso poderá solicitar, antes de formular a súa proposta, cantos informes técnicos considere precisos. Igualmente,
poderán solicitarse estes informes cando sexa necesario verificar que as ofertas cumpren coas especificacións
técnicas do prego.
Cando o único criterio a considerar sexa o prezo, entenderase que a mellor oferta é a que incorpora o prezo máis
baixo.
M. De conformidade co disposto no artigo 150.2 da LCSP, una vez aceptada a proposta da mesa polo órgano de
contratación, os servizos correspondentes requirirán ao licitador que presente a mellor oferta, para que, dentro do
prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a
documentación xustificativa das circunstancias ás que se refiren as letras a) a c) do apartado 1 do artigo 140 se non
se achegou con anterioridade, tanto do licitador como daqueloutras empresas a cuxas capacidades se recorra; de
dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato e de constituír
a garantía definitiva que sexa procedente. Os correspondentes certificados poderán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos ou telemáticos, salvo que se estableza outra cousa nos pregos.
[De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa
oferta, procedéndose a esixirlle o importe do 3 por cento do orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto
de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía provisional, se se constituíu].
O órgano de contratación adxudicará o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación.
N. Cando o único criterio para seleccionar ao adxudicatario do contrato sexa o do prezo, a adxudicación deberá
recaer no prazo máximo de quince días a contar desde o seguinte ao de apertura das proposicións.
Cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta una pluralidade de criterios, ou utilizándose un único
criterio sexa leste o do menor custo do ciclo de vida, o prazo máximo para efectuar a adxudicación será de dous
meses a contar desde a apertura das proposicións, salvo que se estableceu outro no prego de cláusulas
administrativas particulares.
Se a proposición se contivese en máis dun sobre, de tal forma que estes deban abrirse en varios actos
independentes, o prazo anterior computarase desde o primeiro acto de apertura do sobre que conteña una parte da
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proposición.
Ñ. A resolución de adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos e licitadores, debendo ser
publicada no perfil de contratante no prazo de 15 días.
A notificación realizarase por medios electrónicos de conformidade coa Disposición adicional décimo quinta.
A notificación e a publicidade deberán conter a información necesaria que permita aos interesados no procedemento
de adxudicación interpor recurso suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación, e entre ela en todo caso
deberá figurar a seguinte:
a) En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que se desestimou a súa
candidatura.
b) Con respecto aos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación, os motivos polos que non se admitiu a
súa oferta, incluídos, nos casos contemplados no artigo 126, apartados 7 e 8, os motivos da decisión de non
equivalencia ou da decisión de que as obras, as subministracións ou os servizos non se axustan aos requisitos de
rendemento ou ás esixencias funcionais; e un desglose das valoracións asignadas aos distintos licitadores, incluíndo
ao adxudicatario.
c) En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da proposición dos adxudicatario
determinantes de que sexa seleccionada a oferta de leste con preferencia respecto das que presenten os restantes
licitadores cuxas ofertas sexan admitidas; e, no seu caso, o desenvolvemento das negociacións ou o diálogo cos
licitadores.
Na notificación indicarase o prazo en que debe procederse á formalización do contrato.
[Téñase en conta que naqueles contratos cuxa execución requira o tratamento polo contratista de datos persoais por
conta do responsable do tratamento, con anterioridade á formalización do contrato a empresa adxudicataria deberá
presentar una declaración na que poña de manifesto onde van estar situados os servidores e desde onde se van a
prestar os servizos asociados aos mesmos.
Así mesmo, o contratista deberá comunicar calquera cambio que se produza, ao longo da vida do contrato, na
información facilitada na declaración].
O. De conformidade co artigo 153 da LCSP, o contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se
axuste con exactitude ás condicións da licitación, constituíndo devandito documento título suficiente para acceder a
calquera rexistro público.
Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme ao artigo 44, a formalización
non poderá efectuarse antes de que transcorran quince días hábiles desde que se remita a notificación da
adxudicación aos licitadores e candidatos. As Comunidades Autónomas poderán incrementar este prazo, sen que
exceda dun mes.
Os servizos dependentes do órgano de contratación requirirán ao adxudicatario para que formalice o contrato en
prazo non superior a cinco días a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, una vez
transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sen que se interpuxese recurso que leve aparellada a suspensión
da formalización do contrato. De igual forma procederá cando o órgano competente para a resolución do recurso
levantase a suspensión.
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Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes
a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos na forma prevista no artigo 151.
P. De conformidade co artigo 154 da LCSP, a formalización do contrato deberá publicarse, xunto co correspondente
contrato, nun prazo non superior a quince días tras o perfeccionamento do contrato no perfil de contratante do órgano
de contratación.
O anuncio de formalización deberá publicarse, ademais, no «Diario Oficial da Unión Europea».
[O órgano de contratación enviará o anuncio de formalización ao «Diario Oficial da Unión Europea» como moi tarde
10 días despois da formalización do contrato.
Os anuncios de formalización non se publicarán no perfil de contratante antes da súa publicación no «Diario Oficial
da Unión Europea» debendo indicar a data de envío, da que se deberá deixar proba suficiente no expediente. No
entanto, poderase publicar se o órgano de contratación non recibiu notificación da súa publicación ás 48 horas da
confirmación da recepción do anuncio enviado].
Q. De conformidade co artigo 346 da LCSP, comunicarase ao Rexistro de Contratos do Sector Público os datos
básicos do contrato adxudicado, entre os que figurará a identidade do adxudicatario, o importe de adxudicación dos
mesmos, xunto co desglose correspondente do Imposto sobre o Valor Engadido.
R. De conformidade co artigo 335.1 da LCSP, dentro dos tres meses seguintes á formalización do contrato, deberá
remitirse ao Tribunal de Contas ou órgano externo de fiscalización da Comunidade Autónoma una copia certificada do
documento no que se formalicei aquel, acompañada dun extracto do expediente, sempre que o prezo de
adxudicación do contrato ou no caso de acordos marco, o valor estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de
obras, de 450.000 euros, tratándose de subministracións; e de 150.000 euros, tratándose de servizos.
[Fóra destes casos, remitirase una relación do resto de contratos celebrados incluíndo os contratos menores, excepto
aqueles que sendo o seu importe inferior a cinco mil euros satisfáganse a través do sistema de anticipo de caixa fixa
ou outro sistema similar para realizar pagos menores, onde se consignará a identidade do adxudicatario, o obxecto
do contrato e a súa contía. Ditas relacións ordenaranse por adxudicatario. Esta remisión poderá realizarse
directamente por vía electrónica pola Plataforma de Contratación onde teña situado o seu perfil do contratante o
correspondente órgano de contratación].
SEXTO. Os criterios de solvencia, valoración das ofertas, así como o resto dos pregos considéranse axustados a
dereito, toda vez que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable procedendo a súa
aprobación polo Alcalde de conformidade co disposto na Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe de Secretaría, e de conformidade co establecido na
Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, PROPOÑO:
PRIMEIRO. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento ordinario aberto harmonizado e varios
criterios de adxudicación, para CONTRATO DE SERVICIO PARA LA PRESTACION ,PLANIFICCION, EJECUCIÓN,
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [https://sede.abegondo. gal]
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ABEGONDO, convocando a súa licitación.
SEGUNDO. Aprobar o gasto correspondente en caso de conformidade do informe de fiscalización que se emita pola
Intervención.
TERCEIRO. Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas que rexerán o
contrato.
CUARTO. Publicar o anuncio de licitación no perfil de contratante co contido contemplado no anexo III da Lei 9/2017
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Publicar1 o anuncio de licitación no «Diario Oficial da Unión
Europea», deixando constancia no expediente da data de envío do anuncio de licitación.
QUINTO. Publicar no perfil de contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación, en
particular o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas, así como os membros da
mesa de contratación e publicar a súa composición no perfil de contratante:. A documentación necesaria para a
presentación das ofertas ten que estar dispoñible o mesmo día de publicación do anuncio de licitación.
SEXTO. Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación.
Tras unha breve exposición por parte do alcalde-presidente indicando que o título do punto da orde do día e a
aprobación do expediente, procedese á votación da proposta presentada, co seguinte resultado:
Votos a favor: 8 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
Manuel Quindimil Gómez, Marcos Zapata Díaz, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira e Silvia
Taboada Carro)
Abstencións: 3 (Roberto Gómez Lesta, María Ángeles Vilas Pedreira e Francisco Javier Rodríguez Souto)
Votos en contra: 0
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.
4. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DA SENDA CICLABLE Z.E.C ABEGONDO-CECEBRE
Dáse conta da seguinte proposta ditaminada favorablemente pola comisión informativa correspondente:
ASUNTO:SENDA CICLABLE Z.E.C ABEGONDO-CECEBRE
EXPEDIENTE: 2020/G006/000237
ANTECEDENTES
PRIMEIRO.-O Pleno da Deputación provincial da Coruña en sesión plenaria ordinaria celebrada o 27/10/2017
ratificou a Resolución da Presidencia núm. 32005/2017, do 16/10, en cuxa virtude se aprobaba solicitar financiamento
FEDER no marco da convocatoria aprobada por Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, do Ministerio de Enerxía,
Turismo e Axenda Dixital (BOE núm. 144, do 17.06.2017), pola que se regula a concesión directa de subvencións a
proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono, no marco do
Programa Operativo de Crecemento Sustentable 2014-2020, para as propostas de actuacións que nesta resolución
se detallan, entre as que figuran as seguintes:
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DENOMINACIÓN DO PROXECTO
SENDA CICLABLE Z.E.C.
TRAMO 1
SENDA CICLABLE Z.E.C.
TRAMO 2
SENDA CICLABLE Z.E.C.
CONEXIÓN CON CARRAL

ABEGONDO–CECEBRE,
ABEGONDO–CECEBRE,
ABEGONDO–CECEBRE,

CUSTE
ELIXIBLE

AXUDA
FEDER

837.091,61 €

669.673,29 €

802.924,56 €

642.339,65 €

572.297,31 €

457.837,85 €

SEGUNDO.-.As obras consisten na implantación dun conxunto de sendas ciclistas no contorno do encoro de
Cecebre. Este conxunto de sendas ciclistas executarase sobre o viario existente na actualidade, coa mínima creación
de novos viarios polo valor ambiental e paisaxístico do contorno do encoro de Cecebre, declarado como Zona de
Especia Conservación da Rede Natura 2000.
TERCEIRO.- Con data do 17/12/2020 foi remitida solicitude por parte da Deputación Provincial de A Coruña ó
Concello de Abegondo,para cumprir os trámites de xestión administrativa indispensables para que a Deputación
poida contratar a realización da devandita obra.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
PRIMEIRA E ÚNICA.-Con motivo da próxima contratación por parte da Deputación provincial da Coruña dos
proxectos de obra de “SENDA CICLABLE Z.E.C ABEGONDO-CECEBRE”,financiados pola Deputación e o fondo
FEDER,a través da convocatoria aprobada por Real Decreto 616/2017,do 16 de xuño,do Ministerio de
Enerxía,Turismo e Axencia Dixital (BOE núm.144,do 17.06.2017),pola que se regula a concesión directa de
subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono,no
marco do Programa Operativo de Crecemento Sustentable 2014-2020,xestionada polo Instituto para a Diversificación
e Aforro da Enerxía (IDAE),o alcalde-presidente do Concello de Abegondo.
Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable de
acordo co artigo 61.1.o) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, en concordancia co artigo
21.1.q) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local a Xuntade Goberno Local PROPONSE
a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.-Aprobar os proxectos de obra que se detallan, condicionados a obtención das autorizacións sectoriais
correspondentes ase como calquera outra necesaria para cada proxecto
SEGUNDO.- Asumir o compromiso de someter ao próximo pleno do concello a solicitude de encomenda de xestión
coa Deputación de A Coruña para a contratación e execución das obras incluídas no cadro anterior,facultando ao
alcalde-presidente para a sinatura do correspondente convenio.
TERCEIRO.- Asumir o compromiso de proceder ao mantemento e conservación daqueles tramos cuxa titularidade
pertenza ao Concello de Abegondo,a partir da data da acta de entrega das obras.
Acórdase por tanto a asunción da solicitude da encomenda de xestión.
Tras unha breve exposición por parte do alcalde-presidente, procedese á votación da proposta presentada, co
seguinte resultado:
Votos a favor: 11 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
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Manuel Quindimil Gómez, Marcos Zapata Díaz, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, Silvia
Taboada Carro, Roberto Gómez Lesta)
Abstencións: 0
Votos en contra: 0
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.
5. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)POS+ADICIONAL 1/2021
Dase conta da seguinte proposta ditaminada favorablemente pola comisión informativa correspondente:
“APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+ ADICIONAL 1/2021”
Por parte do alcalde-presidente dáse conta dunha proposta, que indica o seguinte:
ASUNTO: PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+ ADICIONAL 1/2021”
EXPEDIENTE: 2021/G006/000015
PRIMEIRO.-Vista as BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E
SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+ ADICIONAL 1/2021)
O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 30 de decembro de 2020, aprobou modificar as Bases
reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) “POS+2021”, para ampliar o obxecto do POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos socias extraordinarios do
exercicio 2021 en dous dos apartados da Base 12, de xeito que se inclúe específicamente ás mulleres vítimas de
violencia de xénero na Base 12.1.b) e tamén se inclúe na Base 12.1.d), entre os gastos financiados, a parte que
corresponde aos concellos no servizo de axuda a domicilio na modalidade de dependencia, aínda que non supoña
ampliación.
SEGUNDO.-Contan cos informes técnicos e xurídicos necesarios
Visto os antecedentes expostos, esta alcaldía propón ao Pleno, a aprobación do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2021” da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos
sociais extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega
provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola Intervención ou a SecretaríaIntervención do concello, segundo se indica a continuación:

Achega provincial asignada aplicada ao financiamento dos gastos sociais
extraordinarios

151.116,77 €
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GASTOS SOCIAIS
EXTRAORDINARIOS

PREVISIÓN DE
GASTOS 2021

(A)

ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS

ESTIMACIÓN DO GASTO A
FINANCIAR POLO CONCELLO

(B)

(A-B)

(Pode ser superior ao importe
solicitado)

a) Reforzo de persoal, técnico e/ou
administrativo, adscrito aos servizos
sociais, co obxecto de apoiar aos
equipos
actuais,
e
facilitar
a
tramitación urxente das prestacións
obxecto deste plan.

(O importe non pode ser destinado a
cubrir a achega municipal no Plan de
Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS, o gasto vai
dirixido a nova contratación)
b) Ampliar e dotar as partidas
destinadas
a
garantir
ingresos
suficientes ás persoas soas ou
familias,
maiores,
persoas
con
diversidade funcional, mulleres en
risco de exclusión social ou vítimas de
violencia de xénero, con baixos ou
nulos ingresos económicos, mediante
axudas económicas para asegurar a
cobertura das necesidades básicas:
vivenda, alimentación, electricidade,
gastos médicos ou farmacéuticos,
transporte,
que
favorezan
a
integración.

30,000,00

30.000,00

c) Axudas as familias para gastos que
faciliten a escolarización, material
informático, acceso aos medios
dixitais valoradas por os profesionais
dos servizos sociais comunitarios.

17.000,00

17,000,00
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GASTOS SOCIAIS
EXTRAORDINARIOS

PREVISIÓN DE
GASTOS 2021

ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS

ESTIMACIÓN DO GASTO A
FINANCIAR POLO CONCELLO

211.500

133.500

(Pode ser superior ao importe
solicitado)

d) Ampliar o servizo de axuda a
domicilio
en
todas
as
súas
modalidades, e calquera outro de
análoga natureza que se preste no
domicilio
da
persoa,
como
rehabilitación, perruquería, podoloxía,
comedor sobre rodas, etc.
(O importe non pode ser destinado a
cubrir a achega municipal no Plan de
Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS)

345.000

Excepcionalmente o importe poderá
destinarse a cubrir a parte de
aportación municipal ao servizo de
axuda a domicilio na modalidade de
dependencia, incluíndo aquela que
corresponde a horas xa concedidas.
e) Reforzo dos servizos e axudas
económicas para respiro familiar e
medidas de conciliación.
f) Reforzo dos dispositivos e axudas
económicas de atención a persoas
sen fogar.
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GASTOS SOCIAIS
EXTRAORDINARIOS

PREVISIÓN DE
GASTOS 2021

g) Adquisición de medios de
prevención
(EPIS)
destinados
exclusivamente aos profesionais dos
servizos sociais e persoas usuarias
dos programas que non conten con
medios para adquirir os mesmos, a
criterio do persoal técnicos dos
servizos sociais.

ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS

12.000,00

ESTIMACIÓN DO GASTO A
FINANCIAR POLO CONCELLO
(Pode ser superior ao importe
solicitado)
12.000,00

h) Outras medidas que os servizos
sociais
das
entidades
locais,
consideren imprescindibles e urxentes
para
atender
as
persoas
especialmente vulnerables, así como
os servizos e centros de carácter
municipal, con motivo desta crise e
sexan debidamente xustificadas.
T O T A L

404.000

211.500

192.500

SEGUNDO.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo
e o correspondente expediente.”
Nestre intre entra na sesión Fátima Insua López.
Tras unha breve exposición por parte do alcalde-presidente, procedese á votación da proposta presentada, co
seguinte resultado:
Votos a favor: 9 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
Manuel Quindimil Gómez, Marcos Zapata Díaz, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, Silvia
Taboada Carro, Roberto Gómez Lesta )
Abstencións: 3 (Fátima Insua López, María Ángeles Vilas Pedreira e Francisco Javier Rodríguez Souto)
Votos en contra: 0
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.
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6. APROBACIÓN,SE PROCEDE,DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+2021
Dase conta da seguinte proposta ditaminada favorablemente pola comisión informativa correspondente:
PROPOSTA DA ALCALDÍA
“APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS + 2021”
Por parte do alcalde-presidente dáse conta dunha proposta, que indica o seguinte:
ASUNTO: PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “ POS + 2021”
EXPEDIENTE: 2021/G006/000016
PRIMEIRO.-Vista as BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E
SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL ( PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS + 2021”, plan da Deputación
provincial da Coruña para o exercicio 20201 que se elabora no marco do previsto no artigo 36.2 a) da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases de réxime local (BOE núm. 80, do 3 de abril), tendo en conta as modificacións
introducidas pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local (BOE
núm. 312 do 30 de decembro de 2013) e nos artigos 32 e 33 do Real decreto lexislativo 781/86, do 18 de abril, polo
que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (BOE núm. 96 do 22 de
abril), no que se regula a obriga das deputacións provinciais de aprobar anualmente o dito Plan en colaboración cos
concellos da provincia.
Por iso, a finalidade do POS 2021 é dobre: en primeiro lugar a realización de novos investimentos nos concellos
contribuíndo con iso a garantir a prestación dos servizos municipais e á reactivación da economía, e en segundo
lugar a axuda ao financiamento dos gastos correntes municipais, dado que os concellos teñen menos ingresos para o
financiamento dos mesmos ou máis gastos correntes que os pasados anos. Trátase polo tanto, dun plan de marcado
carácter excepcional e conxuntural, motivado pola situación actual da economía.
En bases ao antedito elabóranse proxectos de:
7. Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo
8. Reparación de camiños na parroquia de Sarandos
9. Reparación de camiños nas parroquias de Mabegondo,Cerneda,Abegondo,Cabanas, Sarandos, Montouto,
Cos, Leiro, Vilacoba e Vizoño
10. Humanización calle en San Marcos- Abegondo
SEGUNDO.-Contan cos informes técnicos e xurídicos necesarios
Visto os antecedentes expostos, esta alcaldía propón ao Pleno, a aprobación do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ 2021” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa
totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a
continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2021”,”achega provincial 2020” e
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“préstamo provincial 2021”:
A) Financiamento do pago a provedores:
Achega provincial 2020 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2021 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

Capítulo II
---

Capítulo VI
----

Total
----

---

---

----

---

---

---º

B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación
116.636,8
----116.636,8

Achega provincial 2021 aplicada ao financiamento de gastos correntes
Achega provincial 2020 (Excepción da Base 2.2 final)
Subtotal gasto corrente
C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2021
Denominación da obra ou subministración
Reparación camiños nas parroquia de Mabegondo
Reparación camiños na parroquia de Sarandos
Reparación
camiños
nas
parroquias
de
Mabegondo,Cerneda,Abegondo,Cabanas, Sarandos,
Montouto,Cos, Leiro, Vilacoba e Vizoño
Subtotal investimentos achega provincial 2021

ACHEGA PROVINCIAL 2020
(Investimentos financeiramente sostibles)
Denominación da obra ou subministración
Humanización calle en San Marcos-Abegondo
Subtotal investimentos achega provincial 2020

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento total
41.083,95
--41.083,95
41.105,54
--41.105,54
50.516,37
--50.516,37
132.725,86

---

132.705,86

Financiamento do investimento
Deputación
116.936,45
116.936,45

Concello
------

Orzamento total
116.936,45
116.936,45

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nestas táboas.
D) Redución de débeda con entidades financeiras:
Entidade financeira
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2021
aplicado á redución da débeda
----------
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E) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación
Achega 2020

A- PAGO A PROVEDORES
Achega 2021
Achega 2021
B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS
D- REDUCIÓN DÉBEDA

TOTAL

Achega 2020
(Excep. Base
2.2)
Achega 2021
Achega 2020
Préstamo
2021
Achega 2021
Achega 2020
Préstamo
2021
TOTAL

Concello
---

Total
-----

---

-----

---

116.636,8

---

----

132.705,86

---

132.705,86

116.936,45

----

116.936,45

----

-----

---------

249.342,66
116.936,45
----

---

366.279,11

------116.636,8
----

---249.342,66
116.936,45
---366.279,11

SEGUNDO.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2021 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado)
Reparación camiños na parroquia de abegondo
Construción estación depuradora de augas residuais de Cabanas e Montouto
TOTAIS

Orzamento
59.367,30
292.375,72
351.743,02

TERCEIRO.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente
sexan necesarias.
CUARTO.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2021 os fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS+2021 Base, se a houbera.
QUINTO.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución das
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obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.
SEXTO.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas
para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións
concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total
non supera o 100% do seu importe.
SÉTIMO.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente
nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
OITAVO.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o
correspondente expediente.”
Tras unha breve exposición por parte do alcalde-presidente, procedese á votación da proposta presentada, co
seguinte resultado:
Votos a favor: 9 (José Antonio Santiso Miramontes, Laura C. Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo
Manuel Quindimil Gómez, Marcos Zapata Díaz, Francisca Bestilleiro Roel, José María Caamaño Nogueira, Silvia
Taboada Carro, Roberto Gómez Lesta)
Abstencións: 3 (Fátima Insua López, María Ángeles Vilas Pedreira e Francisco Javier Rodríguez Souto)
Votos en contra: 0
Polo que o Pleno da Corporación, acorda aprobar a proposta.
PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO
1. DECRETOS DA ALCALDÍA
Dase conta.
2. ROGOS E PREGUNTAS
O voceiro Roberto Gómez Lesta fai un rogo para que se lles tome en conta en relación coas propostas que teñan
especialmente interese para a veciñanza.
O alcalde indica que lles terá en conta e que en calquera momento poden solicitar que se engadan propostas de
mellora se así o solicitan.
Á pregunta de cómo está o estado do Concello co COVID, o alcalde contesta que parece que mellorou un pouco a
situación, habendo sete contaxios menos e que se están a suspender actividades e hai que extremar as medidas.
Á pregunta de cando van estar os orzamentos a interventora quere que estean par ao pleno de marzo, a máis tardar.
Ás 14:01 horas non hai máis asuntos que tratar, polo que, por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se
estende a presente acta, da que eu dou fe.
O alcalde

O secretario
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José Antonio Santiso Miramontes

Adrián J. Márquez Caramés
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