
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION ENTRE O
coNcELLo DE LUGo E o coNcELLo DE BARREIRoS pARA a cesló¡.¡
TEMpoRAL A ESTE coNcELLo oo vexículo "crluróH AUTo-BoMBA-uRo
CARROCETA" (BOMBA RURAL PESADA)

Lugo, a 21 de Outubro de 2O2O

REUNIDOS

Dunha parte, Dona Lara Méndez López, Excma. alcaldesa do Concello de Lugo,
actuando en nome e representación do seu referido Concello, en virtude do artigo
124 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das bases de réxime local (LRBRL) e o
artigo 6l dá Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da administración Local de
Galicia (LALGA).

Doutra parte, Dona Ana Belén Ermida lgrexas, Alcaldesa do Concello de Barreiros,
actuando en nome e representación do seu referido Concello, en virtude do artigo
21 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das bases de réxime local (LRBRL) e o
artigo 61 dá Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da administración Local de
Galicia (LALGA).

Da fé do acto a Vicesecretar¡a munic¡pal do Concello de Lugo, Dona María García
Ferro, no exercicio das súas funcións ao amparo do artigo 92 e D.A 8" da LBRL, e o
art,3.2.¡) e D.4.4",1 do Real Decreto 128/2018, de 10 de mazo, sobre o réxime
xurídico dos funcionarios de habilitación nacional.

As reunidas actúan no exercicio dos seus cargos e, na representación que
ostentan, recoñécense capacidade para obrigarse nos termos da presente convenio
de colaboración, e para o efecto:

EXPONEN

Pr¡meiro. Motivación e necesidades a sat¡sfacer.- Os concellos teñen atribuidas
competencias en materia de protección do medio ambiente, protección civij e a
prevención e extinción de incendios de acordo co establecido no artigo 25.2 f) da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réx¡me local, na Lei 3/2007, do 9
de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e na Lei
712012, de 28 de xuño, de Montes de Galicia.



Os incendios forestais son unha ameaza que afecta hoxe en día, de xeito xeral, non
só ao patrimonio forestal público e privado (tanto montes de particulares, montes
veciñais en man común e montes de varas), senón tamén aos recursos natura¡s e
ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural.

O Concello de Barreiros, por escrito da alcaldía do Concello de Barreiros con RE
no4385612020 de dala 1710912020, solicita a concello de Lugo a ces¡ón gratuíta dun
vehiculo marca Pegaso BRP (Bomba Rural pesada) do SPEIS de Lugo que esta
inoperativo e lles sería de moita utilizade para a prestación do servizo municipal de
prevención e extinción de incendios, desinfección de espazos públicos, ou
actuacións puntuais nas redes de saneamento municipais.

Por Decreto de data 0911012020 declarouse o vehiculo municipal ,,Camión Auto-
bomba-Uro Carroceta" con matrícula LU-9558-W, como efecto non utilizable para o
servizo público SPEIS de Lugo, xa que de acordo co informe do servizo afectado
dito vehículo leva anos inoperativo no parque de bombeiros, non pasa os
mantementos, e o Servizo non vai facer ningún uso do vehículo.

A declaración do ben municipal como efecto non utilizable conforme ao establecido
no artigo 7 do Regulamento de bens das entidades locais, aprobado por RD
137211986, do l3 de xuño, conleva a súa consideración como ben patrimonial sen
uso, que deberá darse de baixa no inventario municipal de bens.
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Segundo.- Fundamentos xurídicos da colaboración interadm inistrat¡va. Os
artigos 25 da Le¡ 7/1985, do 2 de abr¡|, reguladora das Bases do Réxime Local
(LRBRL) e 80 da Lei 5/'1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de
Galicia (LALGA) establecen que o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no
ámbito das súas competencias, pode promover toda clase de actividades e prestar
cantos servizos públ¡cos contr¡búan a sat¡sfacer as necesidades e ásp¡racións da
comunidade veciñal. O Municipio exercerá en todo caso, competencias, nos termos
da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas.

Tanto a LRBRL, como a LALGA e a Lei 3912015, do I de outubro, do
Procedemento Administrativo Común, recollen ao longo do seu articulado o
pr¡ncipio xeral de colaboración interadministrativa.

A Constitución recolle no artigo '103 que a Admin¡stración debe actuar de acordo,
entre outros, cos principios de eficacia e coordinación. Nesa liña, o actual escenar¡o
de crise económica que afecta tamén aos concellos obriga a impulsar medidas
relativas á xestión eficaz e efic¡ente dos recursos dispoñibles, co obxecto de poder
continuar prestando ou prestar os servizos aos cidadáns en condicións de calidade
que satisfagan ás súas necesidades, sendo preciso minimizar custos e xestionar de
forma compartida as actuacións públicas conforme aos principios xerais de eficacia
(art. 103 da Constitución Española), eficiencia na asignación de recursos públ¡cos
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(arts. 7 da Lei orgánica de estabilidade ozamentaria e sostenibilidade) e

cota¡orac¡On interadrñinistrativa (art. 3 da Lei 39/2015 e l0 e 57 da LBRL)'

En v¡rtude do exposto e recoñecéndose ambas as dúas partes na representación

qr" o.i"ntrn capacidade suficiente, acordan asinar un convenio de colaborac¡ón de

acordo coas seguintes CLAUSULAS:

será de aplicación o réxime xurídico establecido na Lei 4012015, do 1 de outubro,

de Réxime Xurídico do Sector Público, a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das

Bases de Réxime Local

Segunda.- Condicións e obrigas das partes.

2.1 .Por oarte do Conce llo de Luoo

-O Concello de Lugo cede temporalmente ao Concello de Barreiros, durante 4 anos,
o vehículo "Camión Auto-bomba-Uro Carroceta" (Bomba Rural Pesada) marca
Pegaso, con matrÍcula LU-9558-W, para destinalo ao servizo público de prevención
e extinción de incendios no seu ámb¡to territorial.

-Asinarase unha acta de entrega/recepción do vehículo e da documentac¡ón
preceptiva necesarios para que poida circular regulamentariamente facendo constar
o lugar, data e hora de entrega do vehículo.

Primeira.- Obxecto e réxime xuridico.

o obxecto do presente convenio interadministrativo de colaboración é regular as

condicións pará a ces¡ón temporal ao Concello de Barreiros do vehiculo "Camión

Auto-bomba-uro carroceta" (Bomba Rural Pesada) para destinalo á prevención e

extinción de incendios no seu ámbito territorial, todo vez que na actualidade dito

vehículo no ten ningún uso polo servizo de sPEls do concello de Lugo e non se

prevé a súa utilizacón no futuro unha vez declarado efecto non utilizable'

o presente convenio atópase excluído do ámbito de aplicación da Lei 9/2017, do 8

de novembro, de contratos do sector Público, en v¡rtude do d¡sposto no seu artigo

4.1.

2.2. Por oarte-do Concello de Barre¡ros:

-O Concello de Barreiros acepta a cesión temporal, durante 4 anos, do vehículo
"Camión Auto-bomba-Uro Carroceta" (Bomba Rural Pesada) marca Pegaso, con
matrícula LU-9558W, para destinalo ao servizo público de prevención e extinción de
incendios no seu ámbito terr¡torial.
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- Asinarase unha acta de entrega/recepción do vehícuro e da documentac¡ónpreceptiva. necesarios para.que poida circular retulimentariamente facendoconstar o ,ugar, data e hora de recepción, indicando iue se recibe a 
",ia 

corpleiasatisfacc¡ón, e comprometéndose a cuidario 
"o" 

áili*"n'.á o"¡¡or.

-.J"ndo en conta a antiguedade e estado do vehículo, declarado efecto nonutilizable, non se es¡xe ningún tipo ae contrapresta.tn ou ,;;-;";;;"";;Concello de Barreiros.

- Todos os gastos que se xeneren, como mantementos e reparac¡óns do vehículo,lTV, seguros, modif¡cacións ou anotacións no p"rri.o OL c¡rculac¡ón, ou calquerataxa da DXT serán por conta do Concello Oe Saire¡ros 
- -

- o receptor do vehícuro farase cargo dende o momento da recepción do mesmo edurante todo o período convenido- oa ces¡¿n áo rlso-io venicuro, de todas asresponsabilidades, en especial as penais, civiles e administrativas, qr" .;;;,d;;contraer como consecuencia. do uso do mesmo. Á erectos aá 
-i"v-lítároá,

reguladora do permiso e de .la licencia por puntos, o áceptor do vehículo seráconsiderado como responsable de cantas infraccióni J".or"t"n durante o tempoen que o vehículo se encuentre no seu poder. Nos supostos en que o conductorsexa otra persona, o receptor será a persóna responsabll-da súa identificación.

- O Concello de Barreiros deberá. comunicar á xefatura provincial de Lugo da DXTquen vai ser o condutor ou condutores habituais Oo veniiulo, e aportar ri, C"r*fiáde Lugo o xustificante de d¡ta comunicación no pr".o J" i días dende a recepcióndo vehículo.

- No non acordado neste convenio, se estará ao previsto no Código Civil, nosartigos 1741 a 1252.

Terceira.- Prazo de duración

O presente convenio terá unha duración de 4 anos.

No obstante o anterior, unha vez pasados os dous primeiros anos, calquera das
l:1,."1 r"". penalizeción algunha, poderán unilateralmente ou de mutuo acordo
'narrzar 

a vrxenc¡a do mesmo, med¡ante comun¡cac¡ón fehaciente a outra parte, iunprevio aviso de 3 meses, sen que a dita resolución xenere ningún dereito deindemnización a favor de ambas as dúas partes.
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Cuarta.- Comisión mixta de seguimento e coordinación.

Para facilitar o seguimento do convenio constituírase unha comisión m¡xta de
seguimento do convenio, sen prexuízo das competencias atribuídas aos respectivos
Alcaldes, ¡ntegrada por un representante de cada concello á que poderán asistir
outros técn¡cos dos mesmos.

A comisión mixta rexerase polo establecido na Lei 39/2015, do I de outubro, do
Procedemento Administrativo Común.

Ás súas principais funcións serán:
. O seguimento e control do convenio.
. A interpretación do convenio.
. A proposta, no seu caso, de addendas.
. lntervención previa á resolución por incumprimento.
. Resolver cantas dúbidas se lle presenten polos membros integrantes

Quinta.- V¡xenc¡a e causas de resoluc¡ón.

O presente convenio entrará en vigor ou día da súa sinatura e estendera a súa
vixencia durante 4 anos

No obstante o anterior, unha vez pasados os dous primeiros anos, calquera das
partes, sen penalización algunha, poderán unilateralmente ou de mutuo acordo
finalizar a vixencia do mesmo, mediante comunicación fehaciente á outra parte, cun
previo av¡so de 3 meses, sen que a d¡ta resolución xenere ningún dereito de
indemnización a favor de ambas as dúas partes.

O presente conven¡o resolverase:

a) Por denuncia unilateral con preaviso de tres meses ou por mutuo acordo
das partes.

b) Por incumprimento total ou parcial dalgunha dás estipulacións que ou
regulan.

c) Poló'vencemento do prazo de vixencia

d) Polo resto das causas previstas no ordenamento xurídico
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Sexta.- Natureza do Conven¡o e xurisdición competente

O presente convenio ten natureza admrn¡strativa e ás d¡screpancias que xurdan
pola súa aplicación serán resoltas pola comisión de seguimento quedando ás
partes suxeitas á xurisdición contencioso-admin¡strativa para a resolución de
calquera conflito que puidese xurd¡r na súa aplicación.

o obxeto do presente convenio levarase a cabo con suxeición á lexislación vixente
sobre protección de datos de carácter persoal e en part¡cular con suxeición á Lei
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos.

En proba de conformidade co expresado nesta addenda ao convenio, asínase polas
partes comparecentes, por triplicado exemplar e para un só efecto, non lugar e data
que se sinalan non encabezamento.

Polo Polo Concello de Barreiros
A alcaldesa

ez López Asdo: Dona Ana Belén Erm¡da lgrexas

A Vicesecretaria e Lugo
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Asdo: Dona Ma a García Ferro

Sétima- Protección de datos.


