SESION ORDINARIA DE 31 DE MAIO DE 2022
(Acta número 07)

No Pazo da Excma. Deputación
Presidenta:
Dª. Tareixa Antía Ferreiro Tallón

Provincial de Lugo, sendo as once horas do
día trinta e un de maio de dous mil vinte e

Sres. Deputados:

dous, baixo a Presidencia da Vicepresidenta

Dª. Mª. del Pilar García Porto
D. Pablo Rivera Capón
Dª. Mayra García Bermúdez
D. Roberto Fernández Rico
D. Xosé Mª. Arias Fernández
D. José Luis Raposo Magdalena
Dª. Mónica Freire Rancaño
D. Efrén Castro Caloto
D. Javier Jorge Castiñeira
D. Agustín Baamonde Díaz
D. Roberto García Pernas
Dª. Dolores Castro Ochoa
D. Pablo Taboada Camoira
D. José Jesús Novo Martínez
Dª. María Loureiro García
D. Oscar Poy Franco
D. José Pardo Lombao
D. Francisco Javier Balado Teijeiro
D. José Ángel Santos Sánchez
D. Jesús Manuel Núñez Díaz
Dª. Ana Mª. González Abelleira
D. José Manuel Gómez Puente
D. José Fernández Vázquez

dona Tareixa Antía Ferreiro Tallón, por

Secretario:
D. José Antonio Mourelle Cillero
Interventor:
D. Manuel Roel Hernández-Serrano

ausencia do titular do cargo Ilmo. Sr. D. José
Tomé Roca, reúnense os señores Deputados
na marxe relacionados, co obxecto de
celebrar, en primeira convocatoria, sesión
ordinaria convocada para o efecto.

Actúa de Secretario o titular da
Corporación D. José Antonio Mourelle
Cillero, e asiste como Interventor D. Manuel
Roel

Hernández-Serrano,

adxunto.

Asiste,

de

telemático,

español, a señora deputada dona Mónica
Freire Rancaño.

Non asiste o Ilmo. Sr. Presidente D.
José Tomé Roca.

Fecha y Hora
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Aberta a sesión, adoptáronse en relación cos asuntos incluídos na Orde do Día, os seguintes
acordos:

1.-

APROBACIÓN,

SE

PROCEDE,

DAS

ACTAS

DAS

SESIÓNS

EXTRAORDINARIA URXENTE CELEBRADA O DÍA DOCE DE ABRIL, E ORDINARIA
CELEBRADA O DÍA VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOUS MIL VINTE E DOUS.

O Sr. Presidente pregunta aos Sres. Deputados se teñen que formular algunha observación
ás actas da sesión extraordinaria urxente celebrada o día doce de abril, e ordinaria celebrada o día
vinte e seis de abril de dous mil vinte e dous e, ao on presentarse ningunha emenda, foron
aprobadas por unanimidade dos asistentes.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=1
PARTE RESOLUTIVA

COMISIÓN DE ASUNTOS DO PLENO

2.-

SOLICITUDE

DE

ADHESIÓN

ESPECÍFICA

DESTA

DEPUTACIÓN

PROVINCIAL Ó ACORDO MARCO 20/2021 RELATIVO Ó SUMINISTRO DE PAPEL DE
EQUIPOS

DE

IMPRESIÓN,

FOTOCOPIADORAS,

COPIADORAS

E

MULTICOPIADORAS.

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, do seguinte teor:
“Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor:
“ANTECEDENTES

O sistema de contratación centralizada estatal permite a adhesión das entidades locais ao
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abeiro do artigo 229.3 da lei 9/2017 LCSP.

O procedemento e competencia para a adopción do acordo consta informado en documento
con CSV: IV6RGSA33JE673E36BAXCYSSEA.

A Deputación De Lugo está interesada na adhesión Central de Contratación do Estado de
acordo co disposto nos artigos 228.3 e 229.3 da lei 9/2017, de Contratos do Sector Público así
como nos artigos 7 e 8 da orde EHA/1049/2008, de 10 de abril de declaración de bens e servizos de
contratación centralizada.

Con data de 31 de decembro de 2019 esta Deputación formulou solicitude de adhesión
xenérica á central de contratación do estado, comunicando , o mesmo ao órgano competente do
ministerio de facenda .

Dentro dos trámites establecidos e como fase seguinte formúlase pola presente proposta
para a adhesión específica ao acordo marco 20/21 nos termos indicados por dita central de
contratación como continuación da execución dos acordos da Xunta de goberno de 17 de xaneiro
de 2020, e do pleno de 28 de Xaneiro de 2021, e respecto do acordo marco actualmente vixente
esto é o 20/21.

En consecuencia, de conformidade co disposto polo artigo 205 do texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro,
así como polos artigos 7 e 8 da Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bens e
servizos de contratación centralizada, proponse a adopción de acordo relativo á solicitude de
adhesión específica por parte Deputación ó acordo marco, sinalado na cláusula primeira*, e que nos
termos establecidos pola disposición transitoria primeira da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, rexerase polo texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

Vista a aprobación da solicitude de adhesión especifica pola Xunta de Goberno da
Deputación de Lugo de 17 de xaneiro de 2020 propoño ó pleno provincial a aprobación do dito
acordo nos seguintes termos referidos a adhesión específica desta Deputación provincial ó acordo
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marco, que a continuación se indica, someténdose expresa e voluntariamente ás seguintes
cláusulas:

PRIMEIRA.- Ámbito obxectivo da adhesión

A Deputación Provincial de Lugo adhírese voluntariamente ó acordo marco:

-AM 20/2021 relativo ó Suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras,
copiadoras e multicopiadoras .

Los organismos destinatarios, que se encontran incluídos no ámbito ámbito desta adhesión,
se corresponden cos órganos ( Presidencia , Xunta de Goberno e pleno) e unidades de xestión da
Deputación Provincial de Lugo.
Serán unidades que especificamente interveñan nas adquisicións de esta adhesión específica as
seguintes :
- Unidade de vixilancia e portería DIR 3 LA0004240 dependente de presidencia.
- Servizo de contratación e fomento DIR 3 LA0004258 dependente de presidencia.

SEGUNDA. - O período de vixencia do presente acordo de adhesión será o do acordo marco
de referencia incluídas as súas posibles prórrogas.

TERCEIRA .- Obrigas do solicitante da adhesión

Mediante a presente adhesión ao acordo marco, indicado na cláusula primeira, A Deputación
Provincial de Lugo obrígase a:

1) Efectuar a contratación da totalidade das subministracións de bens incluídos no mesmo a
través do Sistema Estatal de Contratación Centralizada, nos termos establecidos no respectivo
acordo marco celebrado coas empresas adxudicatarias, así como nas Instrucións ditadas pola
Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.
Excepcionalmente, a contratación destes servizos ou subministracións á marxe sistema
estatal de contratación centralizada poderá ser realizada cando os bens adxudicados ou o réxime de
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prestación dos servizos establecido non reúnan as características indispensables para satisfacer as
concretas necesidades Deputación Provincial de Lugo ). Destas circunstancias, informarase á
Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación con periodicidade trimestral.
2) Realizar as actuacións que lle corresponden no proceso de licitación e na tramitación dos
contratos baseados ata a extinción dos mesmos, e cumprir coas obrigacións derivadas dos contratos
baseados que promova de acordo cos termos establecidos no acordo marco específico ao que agora
se adhire, nos propios contratos baseados e na normativa que, de calquera índole, lle sexa aplicable.
3) Realizar a recepción dos correspondentes bens e efectuar o pago dos mesmos conforme á
normativa vixente.
4) Designar un órgano de contacto para manter as comunicacións que procedan coa
Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación e notificar calquera
modificación que afecte ao mesmo.
5) Proporcionar á Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación,
canta documentación e información lle sexa requirida, en relación con calquera expediente.

Cuarta .- Procedemento para a adxudicación dos contratos baseados .

1) O órgano de contratación para a adxudicación dos contratos baseados en acordos marco
do sistema estatal de contratación centralizada será o previsto nas normas xerais aplicables á
entidade adherida, conforme establece o artigo 229.6 da LCSP.

Así mesmo, corresponde ao órgano competente da entidade adherida a realización de todas
as actuacións relativas ao proceso de licitación daqueles contratos baseados conforme aos pregos
que rexen o acordo marco, as instrucións que a Dirección Xeral de Racionalización e
Centralización da Contratación dite respecto diso e o establecido no documento de licitación.
Cando nas normas e instrucións que rexen o Acordo Marco, se efectúe algunha referencia aos
limiares dos contratos de subministración ou de servizos suxeitos a regulación harmonizada,
entenderase que son os establecidos para o Estado, na Lei de Contratos do Sector Público.

2) Os contratos baseados adxudicaranse de acordo co previsto no artigo 221 da Lei de
Contratos do Sector Público, no acordo marco e nas instrucións que se diten o respecto pola
Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.
5

IV7D6DXOKFVPTT4NYB7BKMT6KY
Normativa

Fecha y Hora

Firmado por

JOSE ANTONIO MOURELLE CILLERO

Firmado por

TAREIXA ANTÍA FERREIRO TALLÓN (Vicepresidenta)

Url de verificación

20/06/2022 12:35:54

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirmalugo/code/IV7D6DXOKFVPTT4NYB7BKMT6KY

Página

5/41

3) O financiamento dos contratos baseados correrá a cargo do organismo destinatario.

4) A presidencia desta Deputación informa que a Deputación de Lugo e tódolos seus
órganos de contratación realizarán toda a súa actividade de licitación de contratos baseados de xeito
electrónico na Plataforma de Contratación do Sector Público .

QUINTA .- Efectos da adhesión.

A adhesión específica a un acordo marco en vigor, producirá efecto desde o día seguinte ao
da adopción, no seu caso, do correspondente acordo pola Dirección Xeral de Racionalización e
Centralización da Contratación. Finalizada a vixencia do acordo marco e no seu caso, a das súas
posibles prórrogas extinguirase a adhesión ao mesmo.

Aínda que finalice a vixencia do acordo marco, incluíndo as súas posibles prórrogas, os
correspondentes contratos baseados continuarán en vigor ata a súa extinción.

SEXTA.-Remitir certificación do presente acordo, segundo modelo de solicitude de adhesión
a Dirección xeral de racionalización e centralización da contratación do Ministerio de Facenda, e
demais organismos no seu caso competentes para coñecer de a presente.

SÉTIMA.- Facultar á Presidencia ou en quen esta delegue para a realización de os trámites
relativos á execución do presente acordo.

OITAVA.-. Facultar ao servizo de contratación e fomento para remitir a documentación
relativa á adhesión”.

A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por unanimidade dos asistentes, acorda
ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se
procede”.
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O Pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á
proposta presentada e anteriormente transcrita.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=2

3.- PROPOSTA RELATIVA Á SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE
DUN TREITO DA VÍA PROVINCIAL LU-P-0801 A FAVOR DO CONCELLO DE
BEGONTE.

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, do seguinte teor:
“Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor:
“O Concello de Begonte, mediante escrito presentado no rexistro provincial o 27 de abril
de 2022 con entrada nº 2022RT005656, solicita a cesión gratuíta da titularidade dun treito urbano
da rede viaria provincial que pertence á estrada LU-P-0801 Begonte-Veigas-Baltar con referencia
catastral 27007A065090200000GW, situado no termo municipal de Begonte, para poder dispoñer
de todas as facultades para intervir no dito treito viario e poder dotalo de tódolos servizos urbanos.

A solicitude delimita a estrada que vai dende a N-VI-A Coruña-Madrid e avanza pola
localidade de Quimitil no casco urbán de Begonte ata chegar ó cruce coa Autovía do Noroeste para
desembocar na estrada autonómica C 641 de Rábade a Vilalba. As coordenadas do treito obxecto de
cesión son, inicio do treito urbano X=606668.7533 Y=4778562.4375 e final X=607128.2268
Y=4778624.1116.

Consta no expediente informe do Servizo Provincial de Vías e Obras que baixo o
CSVIV7DSTADPVOL5CXC6MOHHYXRH4

informa o 20 de maio de 2022

que da

documentación aportada polo Concello identifícase que a solicitude recae sobre a estrada provincial
que se desenvolve íntegramente no dito termo municipal.
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Asi mesmo expresa que de acordo co Catálogo da Rede Viaria Provincial, o tramo conta
cunha lonxitude de 475,00 m, entre os pq 0+000 e 0+475, e presenta un firme en mezclas
bituminosas en quente, con anchura variable, non contando con beirarrúas e sí con cunetas. O
estado xeral da estrada é bo.

Tendo en conta que a lexislación sectorial está presidida pola Lei 8/2013, do 28 de xuño, de
estradas de Galicia, e o Regulamento xeral de estradas de Galicia aprobado por Decreto 66/2016 do
26 de maio.

Tendo en conta que o cambio de titularidade podrá comprender carreteras, tramos de
éstas, elementos funcionales y/o espacios de la zona de dominio público adyacente e que se
realizará conforme o teor do artigo 9.4 da citada Lei: “Los cambios de titularidad de carreteras o
de tramos de éstas, cuando no se trate de travesías urbanas o tramos de éstas que estén incluidos
en el inventario de travesías de su administración titular, deberán ser aprobados por decreto de la
Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente en materia de carreteras y previo
acuerdo entre las administraciones afectadas”.

Así mesmo, e en relación ao procedemento para o cambio de titularidade das estradas o
Decreto 66/2016 de 26 de maio do Regulamento xeral de estradas de Galicia esixe no seu artigo
18.11: “Los cambios de titularidad de tramos de carreteras a favor de administraciones de menor
ámbito territorial sólo se llevarán a cabo cuando se trate de tramos terminales o cuando no
impliquen la interrupción de ninguno de los itinerarios de los que forme parte sin que exista una
alternativa viaria, existente o planificada, para todos ellos que proporcione un nivel de servicio al
menos equivalente, a través de la red de carreteras de la Administración cedente o de las redes de
carreteras de titularidad de administraciones de mayor ámbito territorial”.

Consta no expediente o dito informe favorable do Servizo de Vías e Obras concordado pola
Presidencia desta Deputación Provincial de data 20 maio de 2022 que, acompañado da súa
planimetría, que literalmente di:
“O tramo en cuestión trátase do tramo inicial da estrada que discorre pola delimitación
de solo urbano do núcleo de Begonte, entre o pq 0+000 e o pq 0+475, e existe
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alternativa viaria a través da estrada N-VI, pertencente á Rede de Carreteras del Estado,
e da LU-P-1611 “Cinturón Comarcal” da Rede de Estradas da Deputación Provincial de
Lugo.

O tramo da estrada LU-P-0801, comprendida entre as coordenadas UTM29 ETRS89
X=606667 Y=4778559 e X=607128 Y=4778624, que discorre íntegramente polo
termo municipal de Begonte é susceptible de cesión de titularidade.

É polo que este Servizo de Vías e Obras

informa favorablemente o cambio de

titularidade ao Concello de Begonte do tramo da estrada provincial LU-P-0801
“Begonte (N-VI)-Veigas de Baltar (LU-541)”, de lonxitude total 475 m.”.

Baixo o CSV IV7DSTLLNHW6WXZ7CP5GF5PEMM

consta no expediente informe

favorable da Secretaría Xeral de 20 de maio de 2022 á solicitude de cambio de titularidade da
estrada provincial mencionada a favor do Concello solicitante que conta coa conformidade da
Intervención segundo o contido dos artigos 54 do RDL 781/86 de 18 de abril e 173 do RD 2568/86
de 28 de novembro, en relación co artigo 47.2.ñ) da Lei 7/85 de 2 de abril, ademais do establecido
nos artigos 3 e 4 do RD 128/2018 de 16 de marzo polo que se regula o Réxime Xurídico dos
Funcionarios da Administración Local con Habilitación Nacional.

Terase en conta que por imperativo legal, contido no nº 4 do artigo 9 da referida Lei 8/2013,
de 28 de xuño, de estradas de Galicia, o pretendido cambio de titularidade aprobarase por Decreto
da Xunta de Galicia previo acordo das administracións afectadas, a cuxos efectos darase conta do
acordo plenario provincial ao Concello interesado para a súa aceptación, se procedese. Os citados
acordos remitiranse á Consellería competente en materia de estradas para a súa proposta de
aprobación. A resolución ou decreto polo que se aprobe o cambio de titularidade das estradas
deberán ser publicados no DOG e serán efectivos ao día seguinte da súa publicación (nº 6 do citado
artigo 9).

Unha vez aprobado o cambio de titularidade formalizarase mediante acta de entrega
subscrita entre as administracións interesadas segundo a esixencia expresada no artigo 18 números
6.7.e 8 do Decreto 66/2016 do Regulamento xeral de estradas de Galicia.
9

IV7D6DXOKFVPTT4NYB7BKMT6KY
Normativa

Fecha y Hora

Firmado por

JOSE ANTONIO MOURELLE CILLERO

Firmado por

TAREIXA ANTÍA FERREIRO TALLÓN (Vicepresidenta)

Url de verificación

20/06/2022 12:35:54

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirmalugo/code/IV7D6DXOKFVPTT4NYB7BKMT6KY

Página

9/41

De conformidade ao exposto e en aplicación do nº 23 do artigo 57 do noso Regulamento
Orgánico proponse ao Pleno:

Primeiro. Aprobar o cambio de titularidade a favor do Concello de Begonte do tramo da
estrada provincial LU-P-0801 “Begonte (N-VI)-Veigas de Baltar (LU-541)”, de lonxitude total 475
m.

Segundo. Remitir este acordo ao Concello de Begonte para a súa aceptación polo Pleno
Municipal.

Terceiro. Someter a aprobación á Xunta de Galicia o cambio de titularidad do referido tramo
da estrada provincial”.

A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por unanimidade dos asistentes, acorda
ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se
procede”.

O Pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes, e polo tanto por maioría absoluta,
acorda prestar aprobación á proposta presentada e anteriormente transcrita.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=3

4.- PROPOSTA RELATIVA Á SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE
DUN TREITO DA VÍA PROVINCIAL LU-P-2405 A FAVOR DO CONCELLO DE
GUNTÍN.

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, do seguinte teor:
“Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor:
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“O Concello de Guntín mediante escrito presentado no rexistro provincial o 07 de abril de
2022 con entrada nº 2022RPE006027, solicita a cesión gratuíta do treito de estrada, situada no
termo municipal de Guntín, LU-P-2405 Guntín (N-540) - Entambasaugas–San Román–As
Pardellas (LU-231.) p.q inicial 8+433 p.q final 9+004, Coordenadas UTM ETRS89 inicial
X=603.552 Y=4.756.376 y final X=603.209 Y=4.756.514

Expresa o interese pola dita transferencia de titularidade atendendo a que na actualidade
está en desuso para a circulación dado que os vehículos que circulan pola LU-P-2405 no punto
kilométrico 8+433 abandonan a vía para xa enlazar co cinturón comarcal 1611, ocorrendo o mesmo
cos vehículos que acceden á LU-P-2405 dende o cinturón comarcal, así mesmo o tramo
actualmente só se emprega para o acceso ás fincas de particulares que se atopan á beira da mesma.

Baixo o CSV IV7DSTB2LZEYRHEIAJVWKIHDEQ o Servizo Provincial de Vías e
Obras informa o 20 de maio de 2022 que da documentación aportada polo Concello identifica que a
solicitude recae sobre a estrada provincial que se desenvolve íntegramente no dito termo municipal.

Asi mesmo expresa que de acordo co Catálogo da Rede Viaria Provincial, o treito conta
cunha lonxitude de 500,00m entre os pq 8+407 e 8+907, e presenta un firme de tratamentos
superficiais, con anchura variable entre 3,00 e 4,00 m, non contando con beirarrúas e sí con
cunetas. O estado xeral da estrada é aceptable.

Tendo en conta que a lexislación sectorial está presidida pola Lei 8/2013, do 28 de xuño, de
estradas de Galicia, e o Regulamento xeral de estradas de Galicia aprobado por Decreto 66/2016 do
26 de maio.

Tendo en conta que o cambio de titularidade podrá comprender carreteras, tramos de
éstas, elementos funcionales y/o espacios de la zona de dominio público adyacente e que se
realizará conforme o teor do artigo 9.4 da citada Lei: “Los cambios de titularidad de carreteras o
de tramos de éstas, cuando no se trate de travesías urbanas o tramos de éstas que estén incluidos
en el inventario de travesías de su administración titular, deberán ser aprobados por decreto de la
Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente en materia de carreteras y previo
acuerdo entre las administraciones afectadas”.
11
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Ademais o seu número 6 dispón que “Las resoluciones o los decretos por los que se
aprueben los cambios de titularidad de las carreteras objeto de esta ley deberán ser publicados en
el Diario Oficial de Galicia y serán efectivos al día siguiente de su publicación en aquél.”

Así mesmo, e en relación ao procedemento para o cambio de titularidade das estradas o
Decreto 66/2016 de 26 de maio do Regulamento xeral de estradas de Galicia esixe no seu artigo
18.11: “Los cambios de titularidad de tramos de carreteras a favor de administraciones de menor
ámbito territorial sólo se llevarán a cabo cuando se trate de tramos terminales o cuando no
impliquen la interrupción de ninguno de los itinerarios de los que forme parte sin que exista una
alternativa viaria, existente o planificada, para todos ellos que proporcione un nivel de servicio al
menos equivalente, a través de la red de carreteras de la Administración cedente o de las redes de
carreteras de titularidad de administraciones de mayor ámbito territorial”.

Asi mesmo consta no expediente o citado informe favorable do Servizo de Vías e Obras
concordado pola Presidencia desta Deputación Provincial de data 20 de maio de 2022 que,
acompañado da súa planimetría, literalmente di:
A continuidade do itinerario está garantida pola LU-P-1611 “Cinturón Comarcal”,
xa que entronca na mesma no pq 35+500, coincidente co pq 8+407 do tramo
solicitado e no 35+860, entronque co pq 8+907 da LU-P-2405.
“(...) considera que o tramo da estrada LU-P-2405, comprendida entre as
coordenadas UTM29 ETRS89 X=603208 Y=4756517 e X=603552 Y=4756376, que
discorre íntegramente polo termo municipal de Guntín é susceptible de cesión de
titularidade.
É polo que este Servizo de Vías e Obras informa favorablemente o cambio de
titularidade ao Concello de Guntín do tramo da estrada provincial LU-P-2405
“Guntín (N-540)-Entrambasaguas-San Román-As Pardellas (LU-231)”, de lonxitude
total 500,00 m.

Baixo o CSV IV7DSTLLJ7U4RLXDSIUBMEIC64 consta no expediente informe
favorable da Secretaría Xeral de 20 de maio de 2022 á solicitude de cambio de titularidade da
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estrada provincial mencionada a favor do Concello de Guntín. Asi mesmo conta coa conformidade
da Intervención segundo o contido dos artigos 54 do RDL 781/86 de 18 de abril e 173 do RD
2568/86 de 28 de novembro, en relación co artigo 47.2.ñ) da Lei 7/85 de 2 de abril, ademais do
establecido nos artigos 3 e 4 do RD 128/2018 de 16 de marzo polo que se regula o Réxime
Xurídico dos Funcionarios da Administración Local con Habilitación Nacional.

Por imperativo legal, contido no nº 4 do artigo 9 da referida Lei 8/2013, de 28 de xuño, de
estradas de Galicia, o pretendido cambio de titularidade aprobarase por Decreto da Xunta de
Galicia previo acordo das administracións afectadas, a cuxos efectos darase conta do acordo
plenario provincial ao Concello interesado para a súa aceptación, se procedese. Os citados acordos
remitiranse á Consellería competente en materia de estradas para a súa proposta de aprobación. A
resolución ou decreto polo que se aprobe o cambio de titularidade das estradas deberán ser
publicados no DOG e serán efectivos ao día seguinte da súa publicación (nº 6 do citado artigo 9).

Unha vez aprobado o cambio de titularidade formalizarase mediante acta de entrega
subscrita entre as administracións interesadas segundo a esixencia expresada no artigo 18 números
6.7.e 8 do Decreto 66/2016 do Regulamento xeral de estradas de Galicia.

De conformidade ao exposto e en aplicación do nº 23 do artigo 57 do noso Regulamento
Orgánico proponse ao Pleno:

Primeiro.- Aprobar o cambio de titularidade a favor do Concello de Guntín do treito da
estrada provinvial LU-P-2405 “Guntín (N-540)-Entrambasaguas-San Román-As Pardellas (LU231)”, entre os pq 8+407 e 8+907, comprendido entre as coordenadas UTM29 ETRS89 X=603208
Y=4756517 e X=603552 Y=4756376, de lonxitude total 500,00 m, que discorre íntegramente polo
termo municipal de Guntín..

Segundo.- Remitir este acordo ao Concello de Guntín para a súa aceptación polo Pleno
Municipal.
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Terceiro.- Someter a aprobación á Xunta de Galicia o cambio de titularidade do referido
tramo da estrada provincial”.

A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por unanimidade dos asistentes, acorda
ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se
procede”.

O Pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes, e polo tanto por maioría absoluta,
acorda prestar aprobación á proposta presentada e anteriormente transcrita.

Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=4

5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, do seguinte teor:
“Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor:
“ANTECEDENTES
“O Ministerio de Hacienda y Función Pública publica a Orde HFP/1030/2021, do 29 de
setembro, pola que se configura o sistema de xestión do PRTR- Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia (BOE núm. 234 do 30.09.2021).

Esta Orde establece no seu artigo 6.1 que, coa finalidade de protexer os intereses
financeiros da Unión Europea (artigo 22 do Regulamento-UE 241/2021 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 12 de febreiro de 2021), toda entidade, decisoria ou executora, que participe na
execución das medidas do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia, deberá dispoñer
dun «Plan de medidas antifraude» que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito
de actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en
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particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os
conflitos de intereses. O artigo 6.5 de dita orde, establece que este plan de medidas antifraude
deberá estar aprobado pola entidade decisoria ou executora, nun prazo inferior a 90 días desde a
entrada en vigor da devandita Orde ou, no seu caso, desde que se teña coñecemento da
participación na execución do PRTR.

Como sinala a súa disposición final primeira, o contido íntegro da Orde ten carácter básico,
sendo por tanto de obrigado cumprimento por todas as Administracións Públicas que executen
fondos procedentes do PRTR.

A esixencia de contar cun Plan de medidas antifraude ten moitas similitudes cos
denominados programas de cumprimento (Compliance), aínda que na

mencionada Orde

HFP/1030/2021, non se configura con alcance xeral para todas as actuacións das entidades senón
que só aplica á execución das medidas do PRTR. Supón un paso máis introdución de técnicas de
Compliance no Sector Público, xa presentes noutros ámbitos de actuación como a contratación
pública.

A Deputación de Lugo ten xa iniciado este camiño mediante a a introdución no
Regulamento de Organización e Funcionamento da Asesoría Xurídica provincial dun título enteiro
dedicado ao Compliance público así como -e sinaladamente- a sinatura co Consello de Contas de
Galicia dun Protocolo de Colaboración no ano 2019, para que este Órgano Estatutario con
competencias na materia acompañe na implantación das medidas concretas a adoptar.

Así mesmo, o Pleno da Deputación de Lugo do 25.01.2022 aprobou por unanimidade unha
declaración institucional na que manifestaba o compromiso desta Entidade na loita contra a fraude
e a corrupción.

Compre sinalar que na actualidade, a Deputación de Lugo non está a executar ningunha
actuación financiada con cargo aos fondos do PRTR. Non obstante o anterior, a entidade provincial
participou nalgunhas Manifestacións de Interese convocadas polos diferentes Ministerios para a
elaboración do PRTR, así como tamén nalgunha convocatoria de axudas no marco de dito Plan de
Recuperación Transformación e Resiliencia. Así mesmo, existe a firme vontade por parte da
15
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Deputación de Lugo, de seguir concorrendo ás convocatorias que o Goberno de España poña en
marcha para a execución do PRTR.

Esta norma obriga á avaliar os riscos de fraude, á cumprimentación da declaración de
ausencia de conflito de intereses (DACI) e a dispor dun procedemento para abordar conflitos de
intereses.

Dada a relevancia e complexidade da posta en marcha deste tipo de medidas por parte de
entidades que, como a Deputación de Lugo, poidan participar na execución das medidas do Plan
de Recuperación Transformación e Resiliencia, considerouse oportuno solicitar a emisión de
informe por parte da Asesoría Xurídica da entidade provincial, por ser o servizo máis capacitado
para pronunciarse sobre todas estas cuestións.

O Director da Asesoría Xurídica emite informe no que, ademais das oportunas
consideracións xurídicas, conclúe nos seguintes termos:
(...)CUARTA.- Debido á urxencia da implantación das medidas antifraude derivadas da Orde
HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), e dada a limitación de medios e
tempos, e sendo evidente que é necesario actuar coa máxima celeridade e dilixencia para
obter non só os documentos sinalados no apartado anterior, senón tamén para despregar
todas as medidas antifraude precisas, é polo que tal e como recolle no Observatorio de
Contratación Pública, o Profesor de Dereito Administrativo Don ANGEL BERNAL BLAY,
podería a Entidade valorar externalizar parte das medidas antifraude no marco da Orde
Ministerial Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de
xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) de urxente
implantación., de facelo de este xeito, o adxudicatario dun destes contratos que terían por
obxecto o establecemento e eventual control de medidas antifraude tería vedado por
incompatibilidade participar en calquera adxudicación de contratos de asesoramento ou
xestión de proxectos ou actuacións do PRTR para esta entidade.

Con base no informe da Asesoría Xurídica procedeuse á externalización da elaboración do
Plan de medidas antifraude para a execución de fondos procedentes do Plan de Recuperación
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Transformación e Resiliencia en cumprimento da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola
que se configura o sistema de xestión do PRTR.

CONSIDERACIÓNS

PRIMEIRA.- Elaborado o Plan de Medidas Antifraude, este inclúe unha avaliación de risco
de fraude, a cumprimentación da Declaración de Ausencia de Conflitos de Intereses (DACI) e a
posta a disposición do procedemento para abordar os conflitos de intereses na xestión dos fondos
PRTR. O Plan está conformado pola suma de tres documentos:



documento 1: Plan de Medidas Antifraude



documento 2: Código de Conduta



documento 3:Modelos e Formularios do Plan de Medidas Antifraude

O Plan elaborado cumpre cos requisitos establecidos na Orde Ministerial e aborda, entre
outras, as seguintes cuestións:

 Estrutura as medidas antifraude de maneira proporcionada e ao redor dos catro elementos
crave do denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección e persecución.
Realiza unha avaliación do risco, impacto e probabilidade de risco de fraude nos procesos
crave da execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e a súa revisión
periódica segundo o risco de fraude e, en todo caso, cando se detecte algún caso de fraude
ou haxa cambios significativos nos procedementos ou no persoal.
Define medidas preventivas axustadas ás situacións concretas, para reducir o risco residual de
fraude a un nivel aceptable.
Prevé a existencia de medidas de detección axustadas aos sinais de alerta e define o
procedemento para a súa aplicación efectiva.
Define as medidas correctivas pertinentes cando se detecta un caso sospeitoso de fraude, con
mecanismos claros de comunicación das sospeitas de fraude.
Establece procesos adecuados para o seguimento dos casos sospeitosos de fraude.
Define procedementos de seguimento para revisar os procesos e procedementos e controis
relacionados coa fraude efectiva ou potencial, que se transmiten á correspondente revisión
da avaliación do risco de fraude.

17
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Establece un código de conduta, norma ética de autorregulación na que se determinan as regras
básicas e esenciais de comportamento e principios que todo empregado e integrante da
Deputación de Lugo debe seguir cando actúe nos procedementos nos que se xestionen
fondos PRTR.
Regula as bandeiras vermellas. As bandeiras vermellas son indicadores de riscos, sinais de
alarma, pistas ou indicios que permiten detectar de xeito preventivo se se está a producir
algún tipo de irregularidade no seo da Entidade.
Inclúe os modelos de documentos a cubrir na xestión interna de fondos así como aqueles de
autoavaliación de indicadores bandeiras vermellas.

Establécese como obrigatoria a

subscrición dunha DACI por quen participe nos procedementos de execución do PRTR, a
comunicación ao superior xerárquico da existencia de calquera potencial conflito de
intereses e a adopción por este da decisión que, en cada caso, corresponda.

SEGUNDA.- A Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema
de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, no seu artigo 6.5.a) establece
que o Plan de medidas antifraude (PMA) deberá ser aprobado pola entidade decisoria ou executora,
nun prazo inferior a 90 días desde a entrada en vigor da Orde ou, no seu caso, desde que se teña
coñecemento da participación na execución do PRTR.

O Servizo Nacional do Ministerio de Hacienda publica o 24.02.2022 a Guía para a
aplicación de medidas antifraude na execución do PRTR. Na mesma expón que dado que Orde non
concreta o órgano ou autoridade que debe aprobalos, en aras de garantir a homoxeneidade e a
coherencia nos seus respectivos ámbitos competenciais, recomenda que no ámbito das entidades
que integran a Administración Local o órgano encargado da aprobación dos plans sexan os
máximos órganos ou autoridades de goberno na respectiva Entidade Local.

Por outra banda, o artigo 33.2, letra a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, establece que lle corresponde aos Plenos das Deputacións Provinciais á
organización da Deputación, sendo os Plans de medidas antifraude, normas de carácter
eminentemente organizativo. Nos mesmos termos exprésase o artigo 57.1 do Regulamento
Orgánico da Deputación de Lugo publicado no BOP de Lugo nº 202 de 03.09.2020
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Doutra banda, na sinalada guía maniféstase que o Servizo Nacional de Coordinación
Antifraude iniciou o proxecto de elaboración da Estratexia Nacional Antifraude no ámbito da
protección do interese financeiros da Unión Europea fronte á fraude, a corrupción e outras
actividades ilegais, polo que recomenda que os plans aprobados polas entidades decisorias e
executoras sexan remitidos ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, así como calquera
actualización ou revisión que se produza dos mesmos, aos sós efectos de lograr a incardinación dos
citados plans nos obxectivos da Estratexia, sen que esta remisión implique que vaian ser sometidos
a avaliación ou revisión polo SNCA.

CONCLUSIÓNS

Continuando co compromiso da Deputación de Lugo de tolerancia cero fronte ao fraude e a
corrupción e de establecer os sistemas axeitados para previr e detectar calquera actuación
fraudulenta e corrixir o seu impacto, de producirse e para acadar o obxectivo de adopción do PMA
ao máis alto nivel e á vista de canto antecede, propoño elevar ao Pleno da Deputación de Lugo a
seguinte proposta acordo:

1º.- Aprobar o Plan de Medidas Antifraude da Deputación Provincial de Lugo así como os
seus modelos e formularios. Este plan foi elaborado de conformidade co previsto na Orde
HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do PRTR- Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia.

2º.- Aprobar ó Código de Conduta do Plan de Medidas Antifraude da Deputación
Provincial de Lugo.

3º.- Ordenar que se realicen as actuacións administrativas oportunas para publicar o Plan de
Medidas Antifraude da Deputación Provincial de Lugo e ó Código de Conduta na páxina web e no
Portal de Transparencia da Deputación de Lugo, así como calquera outra actuación que a
lexislación aplicable dispoña”.

A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores
deputados don Francisco Balado Teijeiro, don José Pardo Lombao e don José Angel Santos
19
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Sánchez, representantes do Grupo Provincial do Partido Popular, acorda ditaminar favorablemente
a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede”.

Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Deputado D. José Manuel Gómez Puente.

Efectuada a votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: votos válidos
emitidos, 24; votos a favor, 12 (emitidos polos/as señores/as deputados/as do Grupo Provincial
Socialista e do Grupo Provincial do BNG); abstencións, 12 (correspondentes ós/ás señores/as
deputados/as do Grupo Provincial do Partido Popular). Polo que a Presidenta declara aprobada por
maioría a proposta presentada e anteriormente transcrita.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=5

--oo0oo--

6.- PROPOSTA DE GOBERNO EN RELACIÓN COA POSIBLE IMPLANTACIÓN
NA GALIZA DA ENERXÍA EÓLICA MARIÑA.

Logo de ver a proposta de Goberno sinalada no epígrafe, do seguinte teor:
“O Deputado Provincial Don Efrén Castro Caloto, en representación do BNG na
Deputación de Lugo e a deputada Provincial, Dona Pilar García Porto, na súa condición de voceira
do Grupo Provincial Socialista na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan
á consideración do Pleno da Corporación a seguinte Proposta de Goberno en relación coa posible
implantación na Galiza da enerxía eólica mariña.

Exposición de Motivos:

Unha ampla representación da frota que faena no caladoiro do Cantábrico Noroeste ten
expresado o seu rexeitamento á instalación de parques e complexos eólicos na plataforma
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continental galega, pola afectación a bancos pesqueiros e espazos mariños protexidos. A través do
chamado “Manifesto de Burela na defensa do sector pesqueiro do Cantábrico Noroeste”,
asociacións e federacións de confrarías, así como armadores e outras organizacións están alertando
sobre os diferentes proxectos de implantación de enerxía eólica mariña que poñen en perigo a
actividade pesqueira, xa que as instalacións preténdense situar en caladoiros de pesca e tamén preto
de espazos mariños que desfrutan dalgún tip o de protección.
Nomeadamente, o “Manifesto de Burela na defensa do sector pesqueiro do Cantábrico
Noroeste” que os asinantes fixeron público exprésase nos seguintes termos:
“Os pescadores, igual que a maioría da sociedade civil, estamos moi alarmados pola
situación actual xerada polo cambio climático, que nos afecta dun xeito dobre, tanto como
membros desa sociedade civil, como traballadores que dependen do bo estado dos ecosistemas
mariños para seguir vivindo da pesca e proporcionando alimento á poboación.

Os pescadores estamos a favor da descarbonización e a implantación de enerxías
renovábeis limpas que reduzan as emisións de CO2, que tanto afectan á saúde do planeta, das
persoas e do medio mariño, sempre que se instalen fóra dos caladoiros de pesca e conten coas
avaliacións de impacto a todos os niveis, previas á súa implantación, en coherencia coas políticas
ambientais e directivas de protección de hábitats.

A costa Atlántica e do Cantábrico non só contan cunha das frotas de pesca máis
importantes de to da a Unión Europea, senón que é unha das costas máis ricas en caladoiros de
pesca, contando por exemplo coa costa asturiana e galega, con máis de 200 caladoiros catalogados,
caladoiros que están nunhas condicións inmellorábeis de conservación, como amosa a gran
superficie cuberta por espazos mariños protexidos en ambas as dúas Comunidades Autónomas.

Os pescadores somos os principais defensores dos nosos ecosistemas (alguén definíanos
hai pouco tempo como os “gardiáns do mar”) e levamos séculos traballando de xeito sostíbel nestes
mares. A pesca é unha das actividades máis antigas que leva a cabo o ser humano, é fonte de
proteína de primeira calidade, xeradora de emprego e dota de cohesión ás zonas costeiras evitando
o desemprego e o illamento destas comunidades, evitando que se produza o efecto de “baleirado”
21
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como ocorre nos pobos do interior da Península. Non queremos converternos en “zonas costeiras
baleiradas”.

Os proxectos de implantación de enerxía eólica mariña nas nosas costas non son
compatíbeis cos usos existentes, nin coa escasa plataforma continental destas costas, que difire
totalmente doutras zonas marítimas como o Mar do Norte ou o Mar Báltico, nin coa riqueza dos
nosos ecosistemas, nin coa preservación da biodiversidade, nin co mantemento da actividade
pesqueira, máxime cando as zonas de prioridade de instalación das instalacións eólicas sitúanse nos
caladoiros de pesca, e nalgúns casos preto de espazos mariños que desfrutan dalgún tipo de
protección.

Os devanditos proxectos son tamén incompatíbeis co mantemento da biodiversidade nos
ecosistemas mariños, destacamos como principais impactos acumulativos no medio mariño:

a) a contaminación acústica, coas graves consecuencias para aves e mamíferos mariños,
incluíndo a xeración de ruído impulsivo que segundo os expertos poden producir incluso a morte
de mamíferos mariños.
b) os cambios na rapidez e dirección das ondas, así como os posíbeis efectos de alteración
das correntes mariñas e a súa afectación aos substratos e á biodiversidade e co consecuente impacto
nos hábitats das especies de interese comercial para a nosa frota e a alteración dos ecosistemas
existentes.

Ademais de todas as grandes incógnitas aínda pendentes de estudo sobre como afectan
estas instalacións aos ecosistemas, fai que, dende o sector invoquemos o PRINCIPIO DE
PRECAUCIÓN antes de proceder a calquera desenvolvemento desta industria nos nosos mares,
pois non se pode xogar coa natureza nin co futuro de moitas familias antes de coñecer as súas
consecuencias.

Non aceptamos este cambio de paradigma, que poderosos grupos de presión con anuencia
en moitos casos das nosas administracións, pretenden impoñernos, de ir cara unha industrialización
do mar como fonte de enerxía renovábel, en detrimento da produción de alimentos sostíbeis e
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saudábeis, en detrimento do sector pesqueiro, das súas familias, das comunidades pesqueiras e
ademais nestas costas en zonas altamente dependentes da pesca, sen que se teña feito ningunha
avaliación sensata de como afectan aos nosos ecosistemas esas industrias, pois o propio IEO
manifestou que descoñece a afectación por exemplo en relación aos stocks dos nosos peláxicos
como a sardiña, anchoa ou xurelo, por poñer uns exemplos.

O dano que se pode facer ao ecosistema pode ser irreversíbel, e isto non só afectará ao
sector pesqueiro, aínda que será o primeiro en ser danado, a sociedade verase prexudicada, se se
supeditan os intereses políticos ás necesidades presentes e futuras da sociedade, poñendo en risco o
futuro das comunidades costeiras e o seu tecido socioeconómico.

Tal e como xa indicou o Parlamento Europeo no seu informe sobre o impacto no sector
pesqueiro dos parques eólicos e outros sistemas de enerxía renovábel, a liña vermella que non se
pode exceder da implantación desta enerxía eólica mariña nas augas da UE é a non afectación aos
caladoiros de pesca e á actividade pesqueira, destacando que “se designen os caladoiros históricos e
tradicionais específicos dos pescadores locais como zonas que deben permanecer libres de enerxías
renovábeis mariñas” porque o esencial é preservar os nosos ecosistemas e a nosa actividade de
provedores á sociedade da proteína animal saudábel que menos pegada de carbono deixa no
planeta, tendo en conta que as restricións de acceso, poderían socavar a prestación responsábel e
sostíbel de seguridade alimentaria.

A pesca en si mesma xa forma parte da solución para paliar o cambio climático, e os
pescadores non podemos ser substituídos nos nosos mares por industrias que afecten ao noso modo
de vida e aos nosos ecosistemas en prexuízo de toda a sociedade e para beneficio de empresas
enerxéticas que amosaron estar moi apartadas do interese xeral e do ben común”.

Coincidimos coas reivindicacións do sector pesqueiro galego e da frota que faena no
caladoiro Cantábrico Noroeste e en especial coa nosa frota da Mariña

que ve con temor e

preocupación tamén a existencia do proxecto de instalación do Parque Eólico Mariño “San
Cibrao”, ao leste de Cabo Ortegal, cunha potencia total de 490 MW e a súa liña de evacuación a
subestacións eléctricas (nº de expediente 20210272), presentado por parte da empresa Iberdrola
Renovables Galicia, S.L., proxecto ao que o BNG presentou xa alegacións con data de 25 de
23
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agosto de 2021, pedindo a retirada do mesmo xa que afectaría á actividade pesqueira nos portos da
Mariña e Ortegal que poderían ver minguada a súa rendabilidade xa que todas as artes directa ou
indirectamente poden verse afectadas, pois tamén o subtraer zonas de traballo a unha arte implica
levar esa actividade a outras zonas que se verían sobrecargadas de máis esforzo pesqueiro

Polo exposto con anterioridade, o Goberno da Deputación de Lugo, logo de someter a
debate esta moción, propón a adopción polo Pleno desta Deputación de Lugo dos seguintes
acordos:

A Deputación de Lugo insta ao Goberno de España a:

1º.- Protexer o sector pesqueiro da ameaza que supoñería a localización de instalacións
eólicas mariñas en caladoiros e espazos dedicados á actividade pesqueira.
2º.- Atender ao contido do “Manifesto de Burela en defensa do sector pesqueiro do
Cantábrico-Noroeste”.

3º.- Evitar o severo prexuízo ao sector pesqueiro e á preservación dos ecosistemas mariños
que suporía a implantación desordenada deste tipo de instalacións eólicas e, en consecuencia,
garantir a súa coexistencia coas actividades pesqueiras sempre que sexa posible a dita coexistencia
sen afectar o ecosistema mariño e as actividades pesqueiras.

4º.- Avaliar a través do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e do
Instituto Español de Oceanografía ( IEO) o posible impacto de instalación de polígonos industriais
eólicos mariños sobre os recursos pesqueiros e as zonas de traballo das diferentes artes e segmentos
de frota que operan no caladoiro nacional do CantábricoNoroeste e os seus efectos sobre a
economía das comunidades pesqueiras do Cantábrico”.

Ante esta proposta, por parte do Grupo Provincial do Partido Popular preséntase unha
emenda de substitución, do seguinte teor:
“O Grupo Provincial do Partido Popular propón substituir a proposta de acordos formulada
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de xeito que quede da seguinte forma:

O Pleno da Deputación Provincial de Lugo insta ao Goberno do Estado:
1.- Atender ao contido do “Manifesto de Burela na defensa do sector pesqueiro do
Cantábrico Noroeste” e protexer o sector pesqueiro da ameaza que suporía a localización de
instalacións eólicas mariñas en caladoiros e espazos dedicados á actividade pesqueira e, en
consecuencia, garantir a súa coexistencia coas actividades pesqueiras, sempreque sexa posible dita
coexistencia, sen afectar ao ecosistema mariño e as actividades pesqueiras.

2.- Avaliar a través do consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e do Instituto
Español de Oceanografía (IEO) o impacto da instalación de polígonos de eólicos mariños sobre os
recursos pesqueiros e as zonas de traballo das diferentes artes e segmentos da frota que operan no
caladoiro do Cantábrico Noroeste e os seus efectos sobre a economía das comunidades pesqueiras
do Cantábrico.

3.- De constatarse posibles danos, evitar o severo prexuízo ao sector pesqueiro e os danos
nos ecosistemas mariños que suporía a implantación deste tipo de instalacións eólicas”.

O Pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes, e polo tanto por maioría absoluta,
acorda prestar aprobación á proposta presentada e anteriormente transcrita.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=6

7.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA PARA RECLAMAR Á
XUNTA QUE MODIFIQUE O PROGRAMA “COIDADOS PORTA A PORTA” E
GARANTA O ACCESO PERMANENTE ÓS SERVIZOS SOCIAIS PARA TODOS OS
VECIÑOS E VECIÑAS DO RURAL LUCENSE”.
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Logo de ver a moción do Grupo Provincial Socialista a que se refire o epígrafe, que
textualmente di o seguinte:
“A deputada Provincial, Dona Pilar García Porto, na súa condición de voceira do Grupo
Provincial Socialista na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan á
consideración do Pleno da Corporación a seguinte moción do Grupo Provincial Socialista para
reclamar á Xunta que modifique o programa “Coidados porta a porta” e garanta o acceso
permanente ós servizos sociais para todos os veciños e veciñas do rural lucense.

O pasado 29 de marzo a Xunta presentaba en Pereiro de Aguiar o programa Coidados
Porta a Porta. En palabras do entón presidente Feijóo, o programa quere “reducir ó mínimo as
diferenzas de accesibilidade ós servizos públicos en toda a xeografía galega”. O Coidados Porta a
porta, dotado con 9,5M€, está financiado con cargo ós Fondos Europeos, pretende achegar
servizos a 306 concellos e atender a 100.000 usuarios, mediante un sistema de 8 autobuses que
percorrerán a xeografía galega durante 22 meses.

O análise das cifras e da propia información facilitada pola Xunta na súa páxina web,
revela que estamos ante unha nova operación propagandística, na que o único que interesa e ter 8
autobuses preelectorais en ruta, de aquí ó ano 2023. O aluguer dos devanditos autobuses,
innecesarios para a prestación duns servizos que se poderían dispensar en espazos habilitados
polos concellos, supón o 50% do orzamento total do programa. Resulta lamentable que os Fondos
Europeos se adiquen a unha actividade como o aluguer de vehículos e a publicidade.
O nome de “Coidados Porta a Porta” non corresponde á realidade. O programa non amplía
a prestación de servizos sociais. O único que fai é efectuar unha consulta de carácter diagnóstico,
que lle di ós usuarios se teñen algún problema de memoria, de audición ou de tipo podolóxico,
pero non lles garante a atención en caso de que sexa así. Cunha estadía total de 10 días en cada
concello, en quendas de 3/4 días, cada concello vai recibir unha media de tres visitas destes
autobuses. En 22 meses de duración do programa, isto equivale a una visita cada 7 meses, unha
cadencia que non pode poñer en práctica ningún tipo de coidado real.
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O Grupo Socialista da Deputación leva defendendo a calidade e a universalidade dos
servizos públicos no rural fronte ós continuos recortes levados a cabo pola Xunta, especialmente
en Sanidade e Educación. E non podemos concordar cun programa deseñado con criterios
electoralistas, que pensa na propaganda e non nas persoas. O acceso ós servizos públicos ten que
ser permanente. A atención sociosanitaria ten que estar garantida dun xeito continuado. O Estado
do Benestar debe ser unha realidade cotián nos concellos do rural, non chegar cada 7 meses nunha
caravana coma se fose o circo da beneficencia. Por iso presentamos a debate e posterior
aprobación en Pleno esta Moción para que a Deputación Provincial de Lugo solicite á Xunta de
Galicia:
 Que elabore en colaboración cas administracións locais un mapa de servizos

sociosanitarios axeitado ás necesidades da poboación da provincia de Lugo.
 Que garanta o acceso ós devanditos servizos ó conxunto dos e das cidadáns da

provincia, con independencia do seu lugar de residencia. De xeito universal, gratuíto e
con prazos de atención axeitados.
 Que modifique o programa Coidados Porta a Porta para eliminar o gasto innecesario en

vehículos de propaganda e convertelo nun verdadeiro programa de ampliación da
atención sociosanitaria no rural.
 Que tome nota da filosofía ca que traballan as residencias da terceira idade da

Deputación e converta a atención sociosanitaria nunha fonte de emprego para o rural,
apostando pola contratación de equipos sociosanitarios formados por persoas do rural ca
capacitación necesaria”.

Efectuada a votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: votos válidos
emitidos, 24; votos a favor, 12 (correspondentes ós/ás señores/as deputados/as do Grupo Provincial
Socialista e do Grupo Provincial do BNG); votos en contra, 12 (emitidos polos/as señores/as
deputados/as do Grupo Provincial do Partido Popular).

Téndose producido empate de votos a favor e en contra, de acordo co sinalado no artigo
120 do Regulamento Orgánico da Corporación, o Presidente manifesta que se efectuará unha nova
votación.
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Efectuada unha segunda votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: votos
válidos emitidos, 24; votos a favor, 12 (correspondentes ós/ás señores/as deputados/as do Grupo
Provincial Socialista e do Grupo Provincial do BNG); votos en contra, 12 (emitidos polos/as
señores/as deputados/as do Grupo Provincial do Partido Popular). Polo que o Pleno da Corporación
por maioría, co voto de calidade da Presidenta, acorda prestar aprobación á moción presentada e
anteriormente transcrita.

Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=7

8.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA PARA RECLAMAR Á
XUNTA UN PLAN DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, SINALIZACIÓN E PROMOCIÓN
DO CAMIÑO REAL NA PROVINCIA DE LUGO.

Logo de ver a moción do Grupo Provincial Socialista sinalada no epígrafe, do seguinte
teor:
“A deputada Provincial, Dona Pilar García Porto, na súa condición de voceira do Grupo
Provincial Socialista na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan á
consideración do Pleno da Corporación a seguinte moción do Grupo Provincial Socialista para
reclamar á Xunta un plan de recuperación integral, sinalización e promoción do Camiño Real na
provincia de Lugo.

Entre o seu rico patrimonio cultural e histórico, a provincia de Lugo conserva as trazas do
proceso de modernización das vías públicas acometido en España ó longo do século XVIII. Entre
1761 e 1785, o plan de reforma das principais vías da península aplicouse tamén ó Camiño Real
de Galicia, que transcorría entre Madrid e A Coruña. O Real Decreto de 10 de xuño de 1761
quería mellorar o comercio entre provincias facendo camiños “sólidos e rectos”, cun ancho de vía
estandarizado en 19,60 metros.
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No que fai á provincia de Lugo, os traballos de mellora desta vía acometidos polo
enxeñeiro francés Carlos Lemaur suporán o descubrimento da Vía Romana XIX. De feito, o
trazado do novo Camiño Real vaise superpoñer ó da vella calzada latina. O seu percorrido entra na
provincia por Pedrafita, percorre os concellos de Triacastela, As Nogais, Becerreá, Láncara, O
Corgo, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade e Begonte, e sae cara á provincia da Coruña polo de
Guitiriz.

Este exemplo de enxeñería pública da Ilustración ten deixado na nosa provincia vestixios
culturais como o leguario de Garabolos, que sinalaba unha distancia dunha legua (5,5 km.) ou o
fito miriamétrico de Agüeira, en Becerreá, un dous poucos sinais da época conservados que
marcaban unha distancia de 10 km. Así mesmo, o estudo deste Camiño Real ten revelado o uso da
mesma ruta, en tempos anteriores, como ligazón entre os trazados xacobeos do Camiño Francés e
o Camiño Primitivo. De feito, algúns estudosos consideran que o trazado do Camiño Real puidese
ter formado parte dun trazado orixinal do Camiño de Santiago.

A pesares das reclamacións de veciños, asociacións culturais e medioambientais e
estudosos de distintos ámbitos, o Camiño Real de Lugo non ten acadado das autoridades da Xunta
a protección e a posta en valor que merece a súa importancia histórica. Non foi ata o ano 2017
cando a Xunta deseñou un plan parcial para facer tarefas de sinalética nos concellos de
Triacastela, As Nogais, Becerreá, Láncara e O Corgo. Un plan no que apenas investiu daquela
50.000 euros e que quedou logo interrompido, sen estender ó conxunto do trazado.

Dende o Grupo Provincial Socialista, temos un firme compromiso ca conservación e a
posta en valor do noso patrimonio cultural. Polo seu valor en si, como legado que debemos
protexer, pero tamén pola súa importancia á hora de dinamizar o rural e xerar unha oferta turística
de calidade. Por iso presentamos a debate e posterior aprobación en Pleno esta Moción para que a
Deputación Provincial de Lugo solicite á Xunta de Galicia que aproveite o carácter excepcional do
Xacobeo 2021/2022 para:


Elaborar un plan de recuperación e sinalización do trazado do Camiño Real na Provincia de
Lugo.
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Que o devandito plan se aplique á totalidade dos concellos polo que pasa o trazado do
Camiño Real, e non de xeito parcial como se fixo nos traballos do ano 2017.



Que a Xunta, tendo en conta as achegas das administracións locais, deseñe un plan de
promoción do Camiño Real como atractivo cultural e turístico, ligado á promoción xeral
das diferentes rutas do Xacobeo na nosa provincia”.

Neste momento auséntase da sesión o señor Deputado D. Pablo Taboada Camoira.

O Pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes, e polo tanto por maioría absoluta,
acorda prestar aprobación á moción presentada e anteriormente transcrita.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=8

9.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DO BNG, RELATIVA AO ESTADO E
CONSERVACIÓN DAS PRINCIPAIS ROTONDAS DE ACCESO Á CIDADE DE LUGO
EN NADELA (N-VI) E NA CAMPIÑA (N-640).

Logo de ver a moción do Grupo Provincial do BNG sinalada no epígrafe, que textualmente
di o seguinte:
“O Deputado Provincial D. Efrén Castro Caloto, na súa calidade de voceiro do Grupo
Provincial do Bloque Nacionalista Galego na Deputación de Lugo e ao abeiro da lexislación
vixente, presenta para o seu debate e aprobación, se procede, na vindeira sesión ordinaria que
celebre a corporación provincial, a seguinte Moción relativa ao estado e conservación das
principais rotondas de acceso á cidade de Lugo en Nadela (N-VI) e na Campiña (N-640).

Exposición de Motivos:

Dende o Grupo Provincial do Bng queremos alertar da pasividade do Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (MITMA) ante a situación na que se atopa o pavimento
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das rotondas que dan acceso á cidade de Lugo en Nadela (N-VI) e na campiña (N-640), con
fochancas que fan intransitable e moi perigosa a circulación de vehículos e que require unha
intervención de máxima urxencia.

Recordar que estamos a falar de dous dos principais accesos á cidade, dúas das
interxeccións con maior transito de vehículos de Lugo. En Nadela (tramo N-VI, km.494) conflúen
a autovía A-6, a N-VI, a LU-546, o CG-2.2 e a LU-11. na Campiña (tramo N-640, km.88) conflúen
a autovía A-6, N-640.

O MITMA non pode continuar a facer omisión do seu deber de mantemento en correcto
estado de conservación das infraestruturas de comunicación á que nos estamos a referir. Máis se
cabe, cando estamos a por en risco ademais de danos materiais, a posibilidade de que se produzan
accidentes de gravidade.

É de urxencia que o Goberno do Estado dea resposta á preocupación da veciñanza pola
mellora da súa seguridade nos desprazamentos que ten que facer no seu día a día.

É por todo o exposto con anterioridade,

polo que o Grupo Provincial do Bloque

Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno desta Deputación esta moción,
propondo a adopción dos seguintes acordos:

Instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a:

1. Proceder con urxencia a sinalizar a perigosidade que implica para a seguridade viaria a
situación na que se atopan as rotondas que dan acceso á cidade de Lugo en Nadela (N-VI)
e na campiña (N-640).
2. Acometer con carácter urxente as obras de acondicionamento do pavimento das rotondas
que dan acceso á cidade de Lugo en Nadela (N-VI) e na campiña (N-640).
3. Planificar un mantemento integral de estradas para evitar no sucesivo chegar a situacións
coma a actual que poñen en perigo extremo o tránsito de vehículos”.
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O Pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes, e polo tanto por maioría absoluta,
acorda prestar aprobación á moción presentada e anteriormente transcrita.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=9

10.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DO PARTIDO POPULAR PARA A
CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DA XESTIÓN POSTERIOR Á
EXTINCIÓN DE SUPLUSA.

Logo de ver a moción a que se refire o epígrafe, do seguinte teor:
“Javier Jorge Castiñeira, na súa calidade de portavoz do Grupo Provincial do Partido
Popular, ao abeiro da lexislación vixente, presenta, para o seu debate e aprobación se procede na
vindeira sesión ordinaria que celebre a corporación provincial, a seguinte Moción do Grupo
Provincial do Partido Popular para a creación dunha comisión de seguimento da xestión posterior á
extinción de Suplusa.

Exposición de Motivos:

Tras a decisión tomada polo goberno provincial, de extinción da sociedade provincial
pública SUPLUSA, o 30 de novembro de 2020 co voto en contra do Grupo provincial do partido
Popular, iniciouse unha nova etapa marcada pola falta de transparencia na xestión, pola falta de
análise dos resultados económicos da mesma, polos incumprimentos dos acordos incluídos no
proceso de liquidación, e mesmo polas resolucións xudiciais que determinan a ilegalidade de
decisións administrativas tomadas polo presidente Tomé e a súa Xunta de goberno provincial.

Este desolador panorama creou desazón e malestar en moitos concellos da provincia que
tiñan convenios con Suplusa en relación a solo industrial e a outros servizos públicos e litixiosidade
por parte dos traballadores da antiga sociedade, sen que a día de hoxe por parte da institución
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provincial se estea a clarificar en ningún órgano publico os cutes e sobrecustos das decisións
tomadas.

A sentenza xudicial que declarou a ilegalidade do proceso de entrada no accionariado en
TRAGSA e do seu posterior encargo de xestión expresamente reflicte que non existe memoria
económica algunha que xustifique a racionalidade económica da decisión adoptada. Pese a todo,
seguen encargando traballos a Tragsa.

Ademais da gran cantidade de bens patrimoniais que a Deputación herdou de Suplusa,
como poden ser a propia sede da sociedade na praza de San Marcos, a Casona de O Incio, o taller
de Mallo en Begonte, parcelas en polígonos industriais e outros terreos, así como numerosa
maquinaria e ferramenta, o ente provincial tamén recibiu máis de 4,3 millóns de euros de fondos
que posuía a extinta empresa pública. Non temos constancia qué administración se fixo de todos
estes bens ao longo do último ano e medio e, o que é aínda máis grave, moitos concellos continúan
sen ter noticia de que vai ocorrer cos bens ubicados nos distintos municipios. Algúns deses bens
están abandonados en espera de que a Deputación os poña en valor.

Por todo isto, o Grupo Provincial do Partido Popular presenta esta moción coa seguinte
Proposta de Acordo:

Creación inmediata dunha comisión de seguimento na que estean representados todos os
grupos provinciais, na que se poda analizar de forma transparente a xestión actual da Deputación
Provincial de Lugo con respecto aos servizos e procedementos que con anterioridade a súa
extinción realizaba a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo (SUPLUSA)”.

Efectuada a votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: votos válidos
emitidos, 23; votos a favor, 11 (correspondentes ós/ás señores/as deputados/as do Grupo Provincial
do Partido Popular), votos en contra, 12 (emitidos polos/as señores/as deputados/as do Grupo
Provincial Socialista e do Grupo Provincial do BNG). Polo que a Presidenta declara rexeitada por
maioría a moción presentada e anteriormente transcrita.
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Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=10

11.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DO PARTIDO POPULAR PARA
INSTAR Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO Á CREACIÓN DO FONDO
FINANCEIRO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES, DESTINADO
AOS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES.
Logo de ver a moción do Grupo Provincial do Partido Popular anteriormente sinalada, que
textualmente di o seguinte:
“Javier Jorge Castiñeira, na súa calidade de portavoz do Grupo Provincial do Partido
Popular, ao abeiro da lexislación vixente, presenta, para o seu debate e aprobación se procede na
vindeira sesión ordinaria que celebre a corporación provincial, a seguinte Moción do Grupo
Provincial do Partido Popular para instar á Deputación Provincial de Lugo á creación do fondo
financeiro extraordinario de anticipos reintegrables, destinado aos concellos de menos de 20.000
habitantes.

Exposición de Motivos:

Os concellos lucenses, especialmente os máis pequenos, sofren con frecuencia dificultades
para dispoñer dos recursos económicos necesarios para facer fronte a necesidades de liquidez
inmediata para atender necesidades dos veciños ou para facer as aportacións que lles corresponden
cando optan a participar en programas de financiación de servizos e infraestruturas postos en
marcha por outras administracións.

Na Deputación de Lugo, a colaboración neste sentido cos concellos ten un carácter tan
discriminatorio que provoca claras situacións de agravio comparativo. Diante das necesidades dos
concellos e á vista de como a institución provincial responde discriminatoriamente ás solicitudes
dos concellos, o Grupo Provincial do PP, considera preciso que a Deputación de Lugo, na liña na
que xa traballan outras (Sevilla, Huelva, etcétera), proceda a constituír un Fondo Financeiro
Extraordinario de Anticipos Reintegrables destinado aos concellos de menos de 20.000 habitantes.
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Este fondo cuxa creación propón o Grupo Provincial do PP regularase mediante unhas bases, que
deberán ser negociadas e aprobadas por consenso, que determinarán as condicións da convocatoria
das aportacións. Á vista das necesidades dos concellos, non é arriscado supoñer que serán moitos
os concellos que presenten solicitudes para optar a recursos deste fondo.

É un feito que o gran papel da Deputación debe ser a cooperación cos concellos. A
creación deste fondo constituirá un paso relevante na consecución de ferramentas para materializar
tal cooperación. Tamén é un feito que un dos graves problemas da provincia de Lugo é a perda de
poboación en amplas áreas do territorio. O fondo que propón o GPPP deberá primar as iniciativas
dirixidas a loitar contra a despoboación e a impulsar medidas que axuden a fixar poboación.

Por todo o exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular presenta esta moción coa
seguinte Proposta de Acordo:

1. Acordar a constitución cos recursos propios da Deputación dun Fondo Financeiro
Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) destinado aos concellos de menos de
20.000 habitantes.

2. Elaborar, consensuadamente, as bases, con criterios obxectivos, polas que se rexerá a
convocatoria da concesión dos anticipos reintegrables aos concellos por medio do
Fondo.

3. Nas bases do FEAR deberán primarse as iniciativas que teñan incidencia na loita contra
a despoboación e axuden a fixar poboación”.

Efectuada a votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: votos válidos
emitidos, 23; votos a favor, 11 (correspondentes ós/ás señores/as deputados/as do Grupo Provincial
do Partido Popular), votos en contra, 12 (emitidos polos/as señores/as deputados/as do Grupo
Provincial Socialista e do Grupo Provincial do BNG). Polo que a Presidenta declara rexeitada por
maioría a moción presentada e anteriormente transcrita.
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Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=11
PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION

12.- CONTA DOS ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO, RELATIVOS A
MODIFICACIÓNS/SUBSTITUCIÓNS DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN
ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2022, POLOS CONCELLOS DE
VILALBA E BALEIRA.

Dáse conta dos acordos da Xunta de Goberno en sesión celebrada o día seis do presente
mes de maio, relativos á modificación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación
cos Concellos 2022, polos seguintes Concellos:

VILALBA.-

Modificación do investimento incluído no Plan único 2022 (Nº 267),

solicitada polo Concello, para a execución do investimento URBANIZACIÓN DA RÚA DA
PRAVIA, cun orzamento de 935.774,25€, dos que a achega da Deputación non varía,
permanecendo en 250.000,00€ con cargo ao PUCC-22.

BALEIRA.- Modificación do investimento incluído no Plan único 2022 (Nº 15), solicitada
polo Concello, para a execución do investimento ACONDICIONAMENTO ACCESOS A
MILLARES, INCLUÍDO HONORARIOS, cun orzamento de 27.949,03€, dos que a achega da
Deputación non varía, permanecendo en 17.680,63€ con cargo ao PUCC-22 e o resto financiación
municipal.
O Pleno da Corporación queda enterado.

Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=12

13.- INFORME DOS MESES DE XANEIRO, FEBREIRO E MARZO DE 2021
RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DE PRAZOS DO REAL DECRETO 635/2014 DA
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO E DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO
PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO.

Dáse conta do informe dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2021 relativos ao
cumprimento de prazos do Real Decreto 635/2014 da Deputación Provincial de Lugo e do
Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento. O Pleno
da Corporación queda enterado.

Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=13

14.- INFORME DO PRIMEIRO

TRIMESTRE DE 2022 RELATIVO

AO

CUMPRIMENTO DE PRAZOS DA LEI 15/2010.

O Pleno da Corporación queda enterado do informe do primeiro trimestre de 2022 relativo
ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=14

15.- INFORME DE AVALIACIÓN DE CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS QUE
CONTEMPLA

A

LEI

2/2012,

DE

ESTABILIDADE

ORZAMENTARIA

E

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA A 31 DE MARZO DE 2022 E PREVISIÓNS A 31
DE DECEMBRO DE 2022.

Dada conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei
2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira a 31 de marzo de 2022 e
previsións a 31 de decembro de 2022. O Pleno da Corporación queda enterado.

Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=15
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16.- INFORME DE CONTROL INTERNO DA DEPUTACIÓN DE LUGO DO
EXERCICIO 2021.

O Pleno da Corporación queda enterado do informe de control interno da Deputación de
Lugo do exercicio 2021.

Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=16

17.- INFORMACIÓN ECONÓMICA DA DEPUTACIÓN DE LUGO A 31 DE
MARZO DE 2022.

Dada conta da información económica da Deputación de Lugo a 31 de marzo de 2022, o
Pleno da Corporación queda enterado.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=17

18.- CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA PRESIDENCIA, ADOPTADAS DURANTE
O MES DE ABRIL DE DOUS MIL VINTE E DOUS.

Dáse conta das Resolucións da Presidencia ditadas dende o día un ao vinte e nove de abril
de dous mil vinte e dous, que figuran inscritas no Libro de Resolucións numeradas dende o 1247
ao1645. O Pleno da Corporación queda enterado.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=18

19.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA.

Non se presentan.
Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=19
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20.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS.

Pola señora Presidenta manifestase que hay dous Rogos e unha Pregunta presentados polo
Grupo Provincial do Partido Popular, que se tratarán a continuación.

ROGOS

Primeiro.- Presentado polo Grupo Provincial do Partido Popular, relativo á estrada
provincial LU-P 3202, que di o seguinte:
“Javier Jorge Castiñeira, na súa calidade de portavoz do Grupo Provincial do Partido
Popular, ao abeiro da lexislación vixente, trasládalle para o vindeiro Pleno da Excma. Deputación
Provincial de Lugo o seguinte rogo:

Unha gran parte das estradas da rede provincial atópanse en moi mal estado, co pavimento
cheo de fochancas e déficit de sinalización, o que provoca numerosas molestias aos usuarios,
avarías nos seus coches e risco para a seguridade vial. É un problema xeralizado, que o equipo de
goberno da Deputación non acaba de resolver. Por iso, cando o organismo provincial acomete a
mellora dunha destas estradas, é sen dúbida unha boa noticia, como ocorre coa LU-P 3202, de
Monforte de Lemos a Currelos. Pero a deficiente planificación fai que esta estrada non quede nas
condicións desexables no acceso a Monforte. Faltan pasos de peóns e os beiravías non reúnen as
condicións necesaria para a adecuada garantía de seguridade para peóns e ciclistas. Na entrada de
Monforte, no entorno desta vía residen numerosos monfortinos e hai unha residencia de Prodeme.
Esta estrada, moi transitada, é o acceso ao mercando gandeiro.

A vista do exposto o Grupo Provincial do Partido Popular presenta o seguinte rogo ao Sr.
Presidente da Deputación:

Que por parte da Área de Xestión Territorial da Deputación Provincial de Lugo se fagan,
de maneira inmediata, as xestións necesarias para atender as reclamacións dos veciños máis
directamente afectados e se proceda á completar a reforma da estrada provincial LU-P 3202, de
Monforte de Lemos a Currelos, coa mellora das beiravías e a sinalización de pasos de peóns”.
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Segundo.- Presentado polo Grupo Provincial do Partido Popular, relativo á estrada
provincial estrada provincial LU-P-0105, que di o seguinte:
“Javier Jorge Castiñeira, na súa calidade de portavoz do Grupo Provincial do Partido
Popular, ao abeiro da lexislación vixente, trasládalle para o vindeiro Pleno da Deputación
Provincial de Lugo o seguinte rogo:

O Camiño Norte rexistra cada mes un crecente número de peregrinos. Esta ruta xacobea
atravesa a estrada provincial LU-P-0105 á altura do entronque coa autovía A-8. Este punto, nas
actuais condicións supón un evidente risco para a seguridade dos peregrinos e demáis usuarios do
Camiño Norte, xa que non está debidamente sinalizado o paso de peóns. Por este motivo é preciso
mellorar a seguridade vial dos peóns no punto referenciado.

Á vista do exposto o Grupo Provincial do Partido Popular presenta o seguinte rogo ao Sr.
Presidente da Deputación:

Que por parte da Área de Xestión Territorial da Deputación Provincial de Lugo se fagan,
de maneira inmediata, as xestións necesarias para sinalizar o paso de peóns no entronque da LU-P0105 co Camiño Norte, á altura do acceso da autovía A-8”.

PREGUNTA

Formulada polo Grupo Provincial do Partido Popular, relativa a aos convenios dos centros
de atención a maiores, e que di o seguinte:
“Javier Jorge Castiñeira, na súa calidade de portavoz do Grupo Provincial do Partido
Popular, ao abeiro da lexislación vixente, presenta, para a súa resposta no vindeiro Pleno ordinario
que celebre a Corporación Provincial, a seguinte Pregunta:
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Tras a encomenda de xestión á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, aprobada en
outubro de 2010, Suplusa e a Deputación asinaron convenios de colaboración con diferentes
concellos para a construción de centros de atención a persoas maiores nos que se establecía a
cantidade económica que cada un deles debería achegar á institución provincial para a execución
do dito convenio.

Asemade, no mes de decembro de 2021, aprobáronse por resolucións da Presidencia as
liquidacións da anualidade 2020 relativas aos convenios marco, Interadministrativos de
Cooperación entre os concellos de Pol, Trabada, Ribadeo e A Fonsagrada e a Deputación para
executar un sistema de servizos sociais en Centros de atención a persoas maiores, e aos Convenios
específicos para a prestación compartida de servizos nos centros de atención a persoas maiores dos
ditos concellos, no marco dunha relación interadministrativa de cooperación. En cada unha das
ditas resolucións recóllese o detalle de ingresos e gastos realizados por ambas partes no ano 2020 e
especifícase o importe correspondente á obriga municipal que queda pendente de ingreso á
Deputación.

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta:

Aportaron todos os concellos as achegas que lles corresponden no marco dos ditos
convenios relativos aos centros de atención á persoas maiores?”.

Intervencións:
http://videoactas.deputacionlugo.org?pleno=20220531&punto=20

E non habendo máis asuntos de que tratar, o Presidente levanta a sesión, sendo as catorce
horas e vinte e cinco minutos do día de referencia, de todo o cal eu, Secretario, certifico.

A PRESIDENTA,
O SECRETARIO,
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