DONA MARIA ESTHER ALVAREZ MARTINEZ, Secretaria Xeral desta Excma.
Deputación Provincial de Lugo,

C E R T I F I C O: Que o Pleno desta Excma. Corporación, en sesión ordinaria celebrada
o día vinte e oito de decembro de dous mil vinte e un, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES DO PLAN
PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2022, E ANEXOS AO
EFECTO.

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, do seguinte teor:
“Logo de ver a proposta da Presidencia, que di o seguinte:
“- A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, no seu art. 36
(parágrafo 1º) establece que:

"1. Son competencias propias da Deputación as que lles atribúan, nese concepto, as leis do
Estado e das comunidades autónomas nos diferentes sectores da acción pública, e en todo caso:
a. A coordinación dos servizos municipais entre si para a garantía da prestación integral
e axeitada a que se refire o apartado a do número 2 do artigo 3l.
b. A asistencia e a cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios,
especialmente aos de menor capacidade económica e de xestión.””

E no parágrafo segundo, concreta:
“2. Aos efectos do disposto nos parágrafos a e b do número anterior, a Deputación:
a. Aproba anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal, na elaboración da cal deben participar os municipios da provincia. O
plan, que deberá conter unha memoria xustificativa dos seus obxectivos e dos criterios de
distribución dos fondos, criterios que en todo caso han de ser obxectivos e equitativos e entre os
que atoparase o análises dos custes efectivos dos servizos dos concellos, poderá financiarse con
medios propios da Deputación ou entidade equivalente, as achegas municipais e as subvencións
que acorden a Comunidade Autónoma e o Estado con cargo aos seus respectivos presupostos ...”
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- A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, no artigo 110
tamén prevé que as deputacións aproben anualmente un plan provincial de cooperación as
obras e servizos de competencia municipal, garantindo a participación dos Concellos na súa
elaboración.

- O Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
Refundido das disposicións vixentes sobre réxime local, no artigo 32, prevé que para o
desenvolvemento da cooperación, as Deputacións, coa participación dos Concellos, redactarán
os plans provincias previstos no Art. 36 da LBRL, fixando na tramitación deses plans un
trámite de información pública, mediante anuncio no BOP, polo prazo de dez días.

- Tendo en conta devandita normativa, malia que outro ano mais non se recibiu nesta
Deputación comunicación de axuda ningunha, nin do Estado nin da Comunidade Autónoma,
referente ao Plan Provincial para 2022, o

equipo de Goberno ten a vontade de elaboración dun

Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022, que seguindo as liñas marcadas desde o
2017, vai máis aló das obras e servizos tradicionais e incorpora servizos demandados polos
veciños, como

a axuda

no fogar; actividades

e investimentos

culturais, deportivos,

administración electrónica e protección de datos, protección civil, celebración

de

eventos

turísticos, feiras, mercados e outros; e programas de emprego para atacar o despoboamento e o
paro: eixes básicos do plan, aínda que cada Concello no exercicio da autonomía a apegados
á súa realidade, concrete as accións a desenvolver.

A xustificación de obxectivos, criterios de distribución, obxectividade, transparencia, e
participación dos municipios quedan

reflectidas nas bases elaboradas e que se someten a

aprobación do pleno.

- A Deputación provincial trata así de dar resposta a situacións e necesidades concretas de
cada Concello, reforzando a súa autonomía e responsabilidade (en qué e cómo gastar) mediante a
ampliación e flexibilizando o seu obxecto, que pasa a ser múltiple, facilitando tamén a
planificación da actividade dos respectivos gobernos municipais, coñecendo os fondos de que
dispoñen para un período de tempo razoable de xestión e execución.

- O Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022 supón unha consolidación
da profunda reformulación iniciada no exercicio 2017, no que atinxe aos instrumentos de
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cooperación con municipios, na medida en que a mesma pasa a concentrarse, basicamente, nun
Plan Provincial Único que se distribúe territorialmente con criterios obxectivos, reducindo a
discrecionalidade na asignación dos fondos provinciais, profundando deste modo na equidade,
obxectividade e transparencia nas políticas e actividade de cooperación cos concellos.

- Nas bases téñense en consideración aquelas recomendacións do Consello de Contas de
Galicia emitidas no Informe de fiscalización sobre os criterios de reparto de recursos entre
Concellos a través dos plans provinciais e a eficiencia do gasto, incluíndo por parte desta
Deputación aquelas que considera axeitadas e realiza a incorporación das mesmas nas Bases do
plan, como a indicación de se os investimentos propostos polos Concellos figuran como déficit na
enquisa de infraestruturas e equipamentos locais e o ter en especial consideración os Concellos
menores, que si ben xa se viña facendo en plans anteriores, queda explicitado dunha forma mais
clara nestas Bases de 2022. Neste sentido maniféstase con maior claridade a especial consideración
dos municipios con menor capacidade económica, que como xa se viña facendo en anos anteriores
consiste en que os Concellos de maior tamaño ou maior poboación teñen limitado a 500.000,00€ a
achega, mentres que a todos, incluído os de menor tamaño ou menos poboación se lles garante un
mínimo de 150.000,00€; e habendo outras que non se axustan a realidade ou que xa figuran
incluídas en plans anteriores.

- Xunto co anterior, preténdese unha racionalización, simplificación e redución dos
instrumentos de colaboración cos municipios que se viñan desenvolvendo mediante liñas de
subvención

e

convenios; de tal maneira que a colaboración financeira da Deputación cos

concellos queda

basicamente concentrada neste Plan Provincial Único de Cooperación cos

Concellos.

Xa que logo, este plan único potencia a autonomía e responsabilidade dos Concellos,
mostrando o papel colaborador dos gobernos intermedios, como as Deputacións Provinciais; e
mostra a convicción de que a cooperación entre administracións e a canle para satisfacer as
necesidades dos veciños da Provincia, en accións de gobernanza deseñadas e aplicadas
pensando nas persoas.

Son vinte e un millóns e medio de euros para Lugo e os seus habitantes, repartidos por
todo o territorio, co obxectivo final de mellorar a economía real, a actividade socioeconómica e
calidade de vida.
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Por todo o exposto , por esta Presidencia, previo informes dos servizos, propón ao Pleno
a adopción do seguinte acordo:

1.- Aprobar as bases do Plan Provincial único de cooperación cos Concellos 2022 e os
modelos de solicitude e trámites que figuran anexos ás mesmas.

2.- Ordenar que se publiquen as Bases do Plan Provincial de cooperación cos Concellos
2022 no BOP e participalo a todos os Concellos.

3.- Ordenar que pola Unidade de Obras e Plans (Servizo de Contratación e Fomento) se
elabore o Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022 de acordo coas bases e as
solicitudes dos Concellos.
4.- Someter dito plan, unha vez elaborado, á aprobación do Pleno”.

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

O Pleno da Corporación, por maioría, acorda prestar aprobación á proposta presentada e
anteriormente transcrita.

Para que conste expido a presente certificación, de orde e co Visto e Prace do Ilmo. Sr.
Presidente, coa reserva do establecido no art. 206 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Vº. e Prace
O PRESIDENTE,
P.D. Decreto de 26-07-2019
O DEPUTADO PROVINCIAL,

Asdo: Pablo Rivera Capón

IV7CUPYTKEFJVONK2AFUEIPRHY

Fecha y Hora

29/12/2021 13:46:06

Normativa

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.

Firmado por

PABLO RIVERA CAPÒN (Presidente (firma Delegada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Capón))

Firmado por

MARÍA ESTHER ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Secretaria Xeral)

Firmado por

DELIA LOPEZ RODRIGUEZ (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)

Url de verificación

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirmalugo/code/IV7CUPYTKEFJVONK2AFUEIPRHY

Página

4/4

