Acta da sesión extraordinaria de urxencia da Xunta de Goberno
correspondente ao día 7 de abril de 2020

Na data do sete de abril do ano dous mil vinte, ás nove horas e trinta minutos, reúnese a
Xunta de Goberno da Deputación a través do sistema de videoconferencia (a través do enlace
lifesizecloud.com remitido coa convocatoria), co fin de realizar sesión extraordinaria de urxencia
en primeira convocatoria e tratar nela os asuntos que figuraban na orde do día, coa asistencia dos
seguintes deputados e deputadas:
Presidente:
D. José Manuel Baltar Blanco
Deputados/as:
D. Rosendo Luis Fernández Fernández
D. Plácido Álvarez Dobaño
D. Jorge Pumar Tesouro
D. Pablo Pérez Pérez
D.ª Luz Doporto Real
D.ª Ana María Villarino Pardo
D. César Manuel Fernández Gil
D. Armando Ojea Bouzo
Secretario:
D. Juan Marquina Fuentes
Interventora: D.ª Mónica Legaspi Díaz
Iníciase o tratamento dos asuntos incluídos na orde do día, previa ratificación, por
unanimidade de todos os membros da Xunta de Goberno, do carácter urxente da presente sesión
polos motivos indicados no decreto de convocatoria, do modo que se reflicte a continuación:
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDENTE Á
ORDINARIA DO DÍA 1 DE ABRIL DE 2020.- A Secretaría Xeral deu traslado do borrador
da acta anterior, correspondente á ordinaria do día 1

de abril de 2020.

Non se producen intervencións, polo que a Xunta de Goberno, por unanimidade,
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adopta o seguinte acordo:
- Aprobar a acta da sesión ordinaria do día 1 de abril de 2020, conforme co borrador
elaborado pola Secretaría Xeral.
2.- SUBVENCIÓN A FAVOR DO CONCELLO DA ARNOIA PARA REPARACIÓN
DO TELLADO DO MUÍÑO INQUIAO.- No Pleno, con data 27 de setembro de 2019,
acordouse aprobar o expediente nº 4/2019 de modificación das bases de execución do
orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a cantidade de
26.586,12 euros a favor do Concello de Arnoia, para reparación tellado Muíño Inquiao.
A Sección de Subvencións comprobou que a solicitude formulada polo alcalde do
mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, unha vez concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa
proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adopta o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello da Arnoia nos seguintes termos:
- Importe: 26.586,12 euros.
- Obxecto: reparación do tellado do Muíño Inquiao.
- Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello
beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que
serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha
variación con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do
proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, (26.586,12 euros) indicando, en
caso contrario, a porcentaxe que supón.
4. Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano
competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda
Estatal, Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
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Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
- Prazo xustificación: ata o 1 de outubro de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na
disposición adicional 3ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou
o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada
mediante o CSV: 13071241326730022032 en https://sede.depourense.es

Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
3.- SUBVENCIÓN A FAVOR DO CONCELLO DA ARNOIA PARA SENDA PEONIL
EN OU-0215 – A ARNOIA.- No Pleno, con data 27 de setembro de 2019, acordouse aprobar
o expediente nº 4/2019 de modificación das bases de execución do orzamento para o exercicio
2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a cantidade de 61.000,00 euros a favor do
Concello de Arnoia, para senda peonil en OU-0215.
A Sección de Subvencións comprobou que a solicitude formulada polo alcalde do
mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, unha vez concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa
proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adopta o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello da Arnoia nos seguintes termos:
- Importe: 61.000,00 euros.
- Obxecto: senda peonil en OU-0215 – A Arnoia.
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- Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello
beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que
serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha
variación con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do
proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, (61.000,00 euros) indicando, en
caso contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano
competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda
Estatal, Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
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2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
- Prazo xustificación: ata o 1 de outubro de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na
disposición adicional 3ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou
o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
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Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
4.- SUBVENCIÓN A FAVOR DO CONCELLO DE BALTAR PARA ACTIVIDADES
DO PLAN CULTURAL 15-19, CORRESPONDENTES AO ANO 2019.- No Pleno, con
data 27 de setembro de 2019, acordouse aprobar o expediente nº 4/2019 de modificación das
bases de execución do orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación
450.12/462.00, a cantidade de 50.000,00 euros a favor do Concello de Baltar, para
Actividades do Plan Cultural 15-19.
A Sección de Subvencións comprobou que a solicitude formulada polo alcalde do
mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, unha vez concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa
proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adopta o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Baltar nos seguintes termos:
- Importe: 50.000,00 euros.
- Obxecto: Actividades do Plan Cultural 15-19, correspondentes ao ano 2019.
- Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello
beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que
serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha
variación con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do
proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, (50.155,06 euros) indicando, en
caso contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano
competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda
Estatal, Autonómica e coa Seguridade Social.
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6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
- Prazo xustificación: ata o 15 de xullo de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na
disposición adicional 3ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou
o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19: O
presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto administrativo
favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao abeiro do disposto
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no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo,
requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
5.-

SUBVENCIÓN

A

FAVOR

DO

CONCELLO

DE

CARBALLEDA

DE

VALDEORRAS PARA REALIZACIÓN DE TRABALLOS MEDIOAMBIENTAIS EN
ESPAZOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS.- No
Pleno, con data 27 de setembro de 2019, acordouse aprobar o expediente nº 4/2019 de
modificación das bases de execución do orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á
aplicación 450.12/762.01, a cantidade de 25.000,00 euros a favor do Concello de Carballeda
de Valdeorras, para traballos medioambientais.
A Sección de Subvencións comprobou que a solicitude formulada pola alcaldesa do
mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, unha vez concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa
proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adopta o seguinte acordo:
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Aprobar unha subvención ao Concello de Carballeda de Valdeorras nos seguintes
termos:
- Importe: 25.000,00 euros.
- Obxecto: realización de traballos medioambientais en espazos públicos do Concello de
Carballeda de Valdeorras.
- Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello
beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que
serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha
variación con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do
proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, (25.000,00 euros) indicando, en
caso contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano
competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda
Estatal, Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
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Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
- Prazo xustificación: ata o 15 de outubro de 2020, sen prexuízo do establecido na
condición especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na
disposición adicional 3ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou
o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19: O
presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto administrativo
favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao abeiro do disposto
no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo,
requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
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desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
6.- SUBVENCIÓN A FAVOR DO CONCELLO DE CORTEGADA PARA PLAN
CULTURAL

–

DEPORTIVO

DO

CONCELLO

DE

CORTEGADA,

CORRESPONDENTE AO ANO 2019.- No Pleno, con data 27 de setembro de 2019,
acordouse aprobar o expediente nº 4/2019 de modificación das bases de execución do
orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/462.00, a cantidade de
30.000,00 euros a favor do Concello de Cortegada, para Plan Cultural.
A Sección de Subvencións comprobou que a solicitude formulada polo alcalde do
mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, unha vez concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa
proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adopta o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Cortegada nos seguintes termos:
- Importe: 30.000,00 euros.
- Obxecto: Plan cultural – deportivo do Concello de Cortegada, correspondente ao ano 2019.
- Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello
beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que
serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha
variación con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do
proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, (38.808,29 euros) indicando, en
caso contrario, a porcentaxe que supón.
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4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano
competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda
Estatal, Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
- Prazo xustificación: ata o 15 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
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- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na
disposición adicional 3ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou
o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
7.- SUBVENCIÓN A FAVOR DO CONCELLO DE PIÑOR PARA REDACCIÓN
PROXECTO CENTRO CULTURAL.- No Pleno, con data 27 de setembro de 2019,
acordouse aprobar o expediente nº 4/2019 de modificación das bases de execución do
orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a cantidade de
12.000,00 euros a favor do Concello de Piñor, para redacción de proxecto de execución de
edificio para Centro Cultural Municipal.
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A Sección de Subvencións comprobou que a solicitude formulada polo alcalde do
mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, unha vez concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa
proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adopta o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Piñor nos seguintes termos:
- Importe: 12.000,00 euros.
- Obxecto: redacción de proxecto de execución de edificio para Centro Cultural Municipal.
- Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello
beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que
serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha
variación con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do
proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, (12.000,00 euros) indicando, en
caso contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano
competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda
Estatal, Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
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reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
- Prazo xustificación: ata o 15 de setembro de 2020, sen prexuízo do establecido na
condición especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na
disposición adicional 3ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou
o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
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b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
8.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA.- O presidente informa aos membros da
Xunta de Goberno dos acordos adoptados no Comité de Seguimento do COVID-19 realizado
o 6 de abril de 2020.
9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.
E, ás nove horas e corenta e cinco minutos, do referenciado día sete de abril do ano
dous mil vinte, a Presidencia dá por rematada a sesión da Xunta de Goberno, e redáctase esta
acta, que se asinará electronicamente.

.

O Secretario Xeral
Documento asinado electrónicamente
mediante actuación administrativa
automatizada.
07/04/2020
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