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DEPUTACIÓN DE LUCO

(oncello
de Lugo

En LuBo, a 3 de marzo de 2022

REUNIDOS

Dunha parte, don losé Tomé Roca, Pres¡dente da Deputación Provincial de Lugo, con C.l.F. P-27000001 e sede

soc¡al en Lugo, rúa San Marcos 8, actuando en nome e representac¡ón da c¡tada entidade, segundo dispón o

artigo 34 b) da Le¡ 7/85, reguladora das Bases de Réxime Local.

E doutra dona Lara Méndez Álvarez con DNI n"- 32758242-0, Alcaldesa, que actúa en nome e representación
do Concello de Lugo, con CIF P27028O00J, con sede en Praza Ma¡or, L, 27001 Lugo, con acreditación
suficiente para a celebración deste acto.

Ante don José Anton¡o Mourelle Cillero, como Secretar¡o Xeral da Deputac¡ón Provincial de Lugo, en exercicio

das funcións que lle son propias de acordo coa normat¡va de aplicación.

Ambas as partes recoñécense mutuamente capac¡dade xurídica e representación necesar¡a para obrigarse

nos termos do presente convenio e a tal efecto,

MANIFESTAN

PRIMEIRO.- O artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/86 de 18 de abr¡|, do texto refundido das
dispos¡cióñs legais vixentes en mater¡a de Réxime Local, sinala que: "os Entidodes Locois poderón conceftor os
controtos, poctos ou condic¡óns que teñon por conveniente, sempre que non sexon contror¡os ó interese
públ¡co, ó ordenomento xurídico ou ós principios de boo odm¡n¡stroc¡ón, e deberon cumprilos o teor dos
mesmos, sen prexuizo dos prerrogotivos estoblec¡dos, no seu coso, o fovor de d¡tos Ent¡dades".

SEGUNDO.- O attigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime XurÍd¡co do Sector Públ¡co, recolle a
defin¡c¡ón de conven¡os, establecendo que:

"Son convenios os ocordos con efectos xurídicos odoptodos polos Admin¡stroc¡óns Públ¡cos, os orgon¡smos
públ¡cos e ent¡dodes de dere¡to público v¡nculodos ou dependentes ou os l)nivers¡dodes públ¡cos ente s¡ ou con
suxe¡tos de dereito pr¡vodo poro un f¡n común.

Os conven¡os non poderón ter por obxecto prestocións propíos dos controtos. En tol coso, o súo noturezo e
réxime xuríd¡co oxustorose oo prev¡sto no lexislac¡ón de controtos do sector públ¡co. (...)".

Este mesmo artigo 47 s¡nala os t¡pos de conven¡os, ao establecer:

"Os convenios que subscr¡bdn os Admnistrocións Púbticos, os orqonismos públicos e os ent¡dodes de dere¡to
público v¡nculodos ou dependentes e os univers¡dodes públicas, deberon corresponder o dlgún dos segu¡ntes
t¡pos:
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE IUGO E O
CONCELLO DE LUGO PARA A EXECUCIÓIV OOS TI¡¡S COMÚNS CONSISTENTES EN COOPERAR NA
,,SUBMINISTRACIÓN DUNHA ESTRUTURA MODUTAR QUE CONFORME UNHAS PISCINAS

FTOTANTES PARA O SEU USO EN FUTURA AREA DE BAÑO MUNICIPAT EN AS SAAMASAS " ANO
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. Conven¡os ¡nterodm¡n¡strot¡vos, os¡nodos entre dúos ou mois Admin¡strdcións públ¡cos, ou ben ent¿
dous ou mo¡s otgon¡smos públicos ou ent¡dodes de dere¡to públ¡co v¡nculodos ou dependentes de
d ¡sti ntos od m ¡ n¡stroc¡óns públicos... (... )."

TERCEIRO.- En canto aos requisitos de val¡dez e ef¡cac¡a dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei 4O12O75,

dispón o segu¡nte: " 7. As Adm¡nistrocións Públicos poderón subscrib¡r conven¡os con suxe¡to de dere¡to públ¡co

e privodo, sen que elo poido supoñer ces¡ón de tituloridode ou competenc¡o; (...); 3. A subscr¡ción de convenios
debero melloror o efic¡encio do xest¡ón públ¡co, Íoc¡l¡tor o utilizoc¡ón conxunto de medios e servizos públicos,

contr¡buir a reolizoción de oct¡v¡dodes de ut¡l¡dode públ¡co e cumpr¡r coo lex¡sloc¡ón de estobilidode
orzomentorio e sost¡b¡lidade f¡nonceiro; (...); 5. Os convenios que ¡nclúon compromisos f¡nonceiros deberán ser

f¡nonceiromente sostibles, debendo quen os subscr¡bon, ter copoc¡dode poro f¡noncior os asumidos duronte o
v¡xenc¡o do conven¡o; 6. As oportocións f¡nonceiros que se comprometon o focer os os¡nontes non poderón ser
super¡ores oos gostos derivddos do execución do convenio; (...); 8.- Os conven¡os pelecc¡ónonse polo
prestoc¡ón do consentimento dos portes. (...)".

CUARTO.- Respecto ao cont¡do dos conven¡os, o artigo 49 de Le¡ 40/2015, sinala que "l...l deberón incluh,
polo menos:

. Suxe¡tos que subscr¡ben o convenio e o copoc¡dode xurid¡co con que octúo codo unho dos portes.

. A competenc¡o no que se fundomente o octuoc¡ón do Administroc¡ón Público.

. O Obxecto do conven¡o e actuacións o realizor por codo suxe¡to poro o seu cumpr¡mento, ind¡cando,

no seu coso, o t¡tuloridode do resultddo obtido.

. Obrigos e compromisos económicos osumidos por codo unho dds portes, se os houbero, ind¡cdndo o

súo distr¡buc¡ón temporol por onuol¡dodes e o súo ¡mputdción concreto oo orzomento, de ocordo co

prev¡sto no lexisloc¡óns orzomentorio.

. Consecuenc¡os oplicobles no coso de ¡ncumprimentos dos obrigos e compromisos osumidos por codo

unho dos portes, e no seu coso os criter¡os poro determ¡nor d pos¡ble sonción por ¡ncumpr¡mento

. Meconisños de seguimento, vixilonc¡o e control do execuc¡ón do conven¡o e dos comprom¡sos

odqu iridos polos os ¡nontes.

. Réxime de modif¡coc¡ón do convenio.

. Prdzo de v¡xenc¡o do conven¡o, tendo en conto:

1,. Os conven¡os deberón ter unho duroción determ¡nodo, que non poderó ser super¡or o cotro

onos, solvo que por normo se preveo un prozo superior.

2. En colquero momento, ontes de finol¡zor o prdzo prev¡sto, os os¡nontes poderán ocordor de

formo unon¡me o súo prórrogo por un período de oto cotro onos od¡c¡ono¡s ou o súo

ext¡nc¡ón.(...)".

QU|NTO.- Polo que se refire ao contido da memoria, debe cumprir co prev¡sto no artigo 50.1da Lei 4O12O75,

do 1 de outubro e na tnstruc¡ón Terce¡ra do Acordo do Consello de M¡n¡stros do 15 de decembro de 2017,

que establece as cuestións mínimas, en epígrafes diferenciados, a analizar na memoria xust¡ficat¡va:

" 7. A súo necesidode de subscr¡b¡r o conven¡o e o oportun¡dade de focelo nese momento.

2. O seu ¡mpocto económ¡co cuont¡ficodo.

3. A xustif¡coción do noturezo xuríd¡co do conven¡o e, en pdrticulor, do coracter non controctuol do oct¡v¡dode

en cuestión ó que se ref¡re o obxecto do conven¡o.

4. Xustif¡coc¡ón do prev¡sto no Le¡ 40/2015, do7 de outubro, en port¡culot, no previsto no ortigo 48 do c¡todo

Le¡"

SEXTO: Aparte das previsións de cooperac¡ón das Deputac¡óns cos Concellos, fixadas na lexislación de réxime

local, a normativa común sobre o réxime xurídico do sector público alude ás relacións de cooperac¡ón

interadmin¡strativa (aplicables neste caso a dúas administracións munic¡pa¡s) como aparello técn¡co-
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administrat¡vo manexado na proposta e no convenio anal¡zados, no art. 3.1.k da Lei 40/2015, do 1de outubro
ao ¡nd¡car que: "os odm¡nistrocións públicos, deberón respector no súo octuoción e reloc¡óns os pr¡nc¡pios de

cooperocíón, coloboroc¡ón e coordinoc¡ón entre os Administroc¡óns Públicos", Esta cooperac¡ón hor¡zontal,
resulta coherente cos pr¡ncipios que rexen as relacións ¡nteradministrativas tal e como se prevé no artigo 140

da mesma Lei, c¡tando no seu apartado L.al"lealdode ¡nst¡tuc¡onof' e conctelando no art¡go 141, na súa letra
d) que consecuentemente aquelas debeÍán "Prestor, no omb¡to prop¡o, o osistencio octivos que os outrds
odm¡nistroc¡óns pu¡deron recddor poro o ef¡coz exerc¡c¡o dos súos competencios".

Ademais, conforme aos art¡gos 743 e 744 desta mesma te¡ 40/2015: " 1. As odm¡nistrocións cooperarón oo

servizo do interese xerol podendo ocordor de moneiro voluntor¡o o formo de exercer os súos respectivos

competenc¡os que mellor si\d o este pr¡ncip¡o.2. A Formol¡zoc¡ón de relocións de cooperoc¡ón requ¡rio o
oceptoc¡ón expreso dos portes, formulodo en ocordos dos órgonos de cooperoc¡ón ou en conven¡os. (...).2.
Nos convenios e ocordos nos que se formol¡ce o cooperoción preveronse os cond¡c¡óns e comprom¡sos que

osumen os portes que os subscr¡ben. 3. codo Adm¡nistroción público monteró octuolizodo un rexistro
electrón¡co dos órgonos de cooperoción nos que portic¡pe e de conven¡os que subscribo".

SÉflMO.- A lexislación de réxime local tamén é consecuente coa autoorganización a través de relacións de

cooperación.

O art¡go 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das d¡sposicións legais

vixentes en materia de Réx¡me Local, sinala:
"7.- A Deputoc¡ón cooperoro ó efect¡vidode dos servizos mun¡c¡po¡s, preferentemente dos obtigotorios,
apl¡condo o tol f¡n; o) medios económicos prop¡os do mesma que se os¡gnen; b) subvenc¡óns ou oxudos

f¡nonceiros que concedo o estodo ou CCAA; c) (...)

2.- A cooperoción poderá ser totol ou porc¡ol, segundo oconsellen ds circunstdnc¡os económicos dos

Mun¡c¡p¡os ¡nteresodos
3.- os serv¡zos o que debe olconzor o cooperoc¡ón serán, en todo coso, os reloc¡onddos como minimos no
ortigo 26 do Le¡7/1985, de 2 de obril.(...)
6.- As formos de cooperoción serón: (...) h) subsctic¡ón de convenios odm¡n¡strot¡vos; (...)"

A lexislación de réxime local de Gal¡c¡a, nesa ¡dea de potenciar a colaboración e cooperac¡ón entre as

administracións públicas para a satisfacc¡ón dos intereses xera¡s, nun sistema mult¡n¡vel de poder público, e

por ende con ¡ntereses, obxectivos e fins comúns, a través da Lei 5/2074, do 27 de ma¡o, de medidas urxentes
derivadas da entrada en v¡gor da Lei 27 /2073, do 27 de decembro, de racional¡zación e sostib¡l¡dade da

administración local, prec¡sa no seu artigo 3.3 que. "non se entenderón como o exerc¡c¡o de novos

competenc¡os, (...), f) o colaboroc¡ón entre odm¡n¡stroc¡óns entend¡do como o troballo en común poro
solventor os problemos comúns que po¡don formulorse olen de o concreto reporto competenciol entre os
dist¡ntos sectores do acción público de ocordo co or. 193.2 do Le¡ 5/1997" -IALGA-, precepto este que regula
a colaboración entre as adm¡nistracións públ¡cas autonóm¡cas, e tamén o aux¡lio adm¡n¡strat¡vo do art. 193.4
da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas adm¡n¡stracións de prestarlle apo¡o e

asistenc¡a activa as dema¡s para que estas poidan exercer axeitadamente as súas competencias.

OITAVO.- Son fins prop¡os e específicos da Prov¡nc¡a garantir os pr¡ncipios de solidar¡edade e equilibrio
interm u n ¡c¡pa is, no marco da polít¡ca económica e social (art. 31.2 LBRI). De acordo co establec¡do no artigo
36 LBRL modificado pola LRSAL unha competenc¡a propia da Deputación é.. "o cooperoción no fomento do
desenvolvemento económico e sociol e no plonificación no territor¡o prov¡nciol, de ocordo coos competencios
dos demo¡s Administroc¡óns Públ¡cos neste ómbito".

No mesmo senso se pronunc¡a o artigo 109 da Lei de Adm¡n¡stración Local de Galicia (Lei 5/1,997 do 22 de
xullo), ao s¡nalar que: "é competencio propio do Deputoc¡ón, en colquero coso, en xerol, o t'omento e o
odm¡n¡stroc¡ón dos ¡ntereses peculiores do provinc¡o", subliñando que as competencias prop¡as das
Deputacións son adema¡s das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto polas leis das
Comun¡dades Autónomas (art¡go 36.1 LBRL na súa vixente redacción).
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Entre as competencias das Deputacións Provinc¡ais, o artigo 36 da citada LBRL s¡nala: "1..., b) As¡stenc¡o e

cooperoc¡on xuríd¡co, económ¡co e técn¡co oos Mun¡cip¡os, especiolmente os de menor copoc¡dode económ¡co
e de xest¡ón; 1...), d) A cooperoción no fomento do desenrolo económ¡co e soc¡ol e no plon¡f¡coc¡ón no terr¡tor¡o\
prov¡nc¡ol, de ocordo coos competenc¡os dos demo¡s Adm¡n¡strocións Públicos neste ómbito. (,..)". En

apl¡cación do art¡Bo 36, letra d) da LRBRL "a Deputac¡ón da soporte aos concellos para a tramitación de
procedementos administrativos e real¡zación de actividades materiais e de xestión asumíndoas cando aqueles
se llas encomenden."

Os artigos 114 e 115 da LRALG regulan respectivamente, a as¡stenc¡a económico-f¡nanceira e a as¡stencia
técnica aos concellos, aplicables ao fin deste convenio

NOVENO.- A cooperac¡ón da Deputación Prov¡ncial cos concellos atr¡búese directamente polo ordenamento
xurídico como unha competenc¡a propia (cooperación competencial), aínda así a súa formal¡zación require o
consentimento da outra parte (o Concello) para ev¡tar que por medio da técnica de cooperac¡ón se limite a

autonomía e o l¡bre exercicio das funcións municipais.

A determ¡nac¡ón competencial das Entidades locais, fixada na lex¡slac¡ón bás¡ca estatal, complementase coa
lexislac¡ón de réxime local autonómica e coa normativa sectorial estatal e autonómica, posto que a STC

4l/2076, de 3 marzo, ¡nterpreta o reformado art¡go 25 da LBRL (reformado pola LRSAL), declarando que as

Le¡s das comunidades autónomas poden atr¡buír competencias propias aos municipios ao igual que outras
leis estatais sector¡ais.

Así, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes der¡vadas da entrada en vigor da Lei 2712073, do 27 de
decembro (LRSAL) establece,na súa D¡sposición Adicional Prime¡ra, que as competencias atribuídas ás

entidades locais pola lexislac¡ón autonómica antes da entrada en v¡gor da LRSAL, continuarán exercéndoas
elas, rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo dere¡to estatal aplicable como supletorio.

A ma¡ores, no Art. 3.3 Le¡ 512074 concrétanse aquelas act¡vidades que non se entenden como o exercicio de
novas competenc¡as, entre as que cita na lelra f\ A colobordción entre odmin¡strdc¡óns entend¡da como o

trobollo en común poro o soluc¡ón daqueles problemos, tomén comúns, que po¡don Íormulorse má¡s olá do
concreto reportic¡ón competenc¡ol nos dist¡ntos sectores do occión público, de ocordo co ort¡go 193.2 do Le¡

5/1997 e na letra g) O oux¡l¡o odmin¡strotivo, de ocordo co d¡sposto no ort¡go 193.4 do Le¡ 5/1997,
conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas adm¡nistrac¡óns de prestarlles apo¡o e asistencia
activa as dema¡s para que estas po¡dan exercer axeitadamente as súas competenc¡as.

DÉclMo.- Sinalar que o convenio interadmin¡strat¡vo se configura como unha relación xurídica b¡lateral
voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as ent¡dades, tanto pola causa, como polos
fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a cooperac¡ón hor¡zontal interadm¡n¡strativa contr¡búe
eficazmente á satisfacción dun fin público compartido, colaboración admitida tanto pola lex¡slac¡ón do réx¡me
local estatal e autonómico, como polo artigo 12.4 da Direct¡va 2014/24, VE, do Parlamento Europeo, segundo

se recolle na guía de colaboración pública horizontal (públ¡co - público).

A prop¡a xunta de Galic¡a ao abeiro do establecido na lel 7412073, do 26 de decembro, de racionalización do
sector público autonómico regula diversos mecanismos de colaborac¡ón dentro do sector público e puxo en

circulación a chamada guía de colaboración público - público da Comun¡dade Autónoma de Galicia, que serve

de acervo xurídico - admin¡strativo a tomar como referencia.

oeterminac¡óns que se ¡ncorporan ao art¡go 31 da Lei 912077, do 8 de novembro, de Contratos do Sector

Públ¡co ao referirse a potestade de autoorgan¡zación e aos sistemas de cooperac¡ón públ¡ca, neste caso

horizontal, vía convenio e sen que os resultados desa cooperación poda cualificarse de contractual,

cumprindo as condicións enmarcadas no artigo 6.1 da mesma Lei de Contratos do Sector Público (lograr os

obxectivos compartidos, guiándose por consideracións de ¡nterese público)

DÉCtMo pRlMEtRo.-A subscrición deste conven¡o mellora a eficiencia na xest¡ón pública, contribúe á

ut¡lización conxunta de medios e serv¡zos públicos, etc., e adema¡s encádrase no deber de colaboración e
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asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos sinalada no artigo 36 da Lei 7/85, de
Bases de réx¡me local.

Neste sent¡do, o prop¡o artigo 57 da LBRL da preferencia á subscr¡c¡ón de convenios, antes que a outras
técnicas de cooperación como os consorc¡os, como un instrumento ef¡caz na as¡gnac¡ón de recursos públ¡cos.

No conven¡o concretase o seu ámbito territor¡al e a ent¡dade que debe asumir os seus resultados e reflicte o

contido pautado no artigo 49 da lei 4O/2O75, do 1 de outubro (LRXSP).

En virtude do s¡nalado anter¡ormente, todos os representantes, recoñécense a capacidade xurídica suf¡c¡ente

e subscriben en nome das ent¡dades ás que representan o presente Convenio ¡nteradm¡nistrativo de

cooperac¡ón, guiados exclus¡vamente por cons¡derac¡óns de ¡nterese públ¡co, de conform¡dade coas

seguintes:

crAusurAs

PRIMEIRA.- Obxecto

Este Convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello

de Lugo, en exercic¡o das súas competencias, para a execuc¡ón das actuacións que se detallan a continuación:

ACTUAcTóNs

suBMtNrsrRAcróN DUNHA ESTRUTURA MoDULAR euE coNFoRME UNHA5 prscrNAs FLoTANTES

PARA o sEU uso EN FUTURA AREA DE BAño MUNrcrpAL EN As SAAMASAS " ANo 2022

IMPORIE IOfAL 379.149,93 €

Para acadar este obxect¡vo compart¡do, ambas adm¡n¡strac¡óns comprométense a real¡zar as segu¡ntes

achegas económ¡cas:

ACHEGA DEPUTACION ACHEGA CONCELLO

303.319,94 € 75.829,99 €

TOTAL:379.149,93 €

As achegas efectuaranse nos termos establec¡dos na cláusula cuarta.

Ambas adm¡nistracións comprométense a real¡zar as tramitac¡óns xuríd¡co adm¡n¡strat¡vas que resulten
necesarias para acadar o fin común, prestándose mutuamente a cooperac¡ón requir¡da.

SEGUNDA.- Ámbito territor¡al

o ámbito de desenvolvemento da act¡vidade que é obxecto do presente convenio é a prov¡nc¡a de Lugo, e
concretamente o Concello de Lugo.

TERCEIRA.- Obrigas e comprom¡sos das partes.

5
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En cumpr¡mento do presente convenio interadm¡nistrativo de cooperación, a Deputac¡ón Prov¡ncial

comprométese ao seguinte:

1. Efectuar a achega económ¡ca prev¡sta na cláusula cuarta.

2. D¡fund¡r a cooperación de ambas ent¡dades no formato máis adecuado (cartel ou d¡x¡tal, banners ou

semellantes), fac¡litadas e/ ou elaboradas polo Gabinete de comunicación da Deputación.

3. En caso de producirse baixas na l¡c¡tación ou na execuc¡ón, reducir a cantidade estipulada para o

f¡nanciamento compromet¡do pola Deputación de Lugo, ou previa sol¡citude do Concello de Lugo,

autorizar a apl¡cac¡ón dos remanentes produc¡dos na licitación ou execución noutra actuac¡ón, que

deberá ter a mesma finalidade e respecto da que deberá achegarse proxecto das actuac¡óns

pretendidas.

3.2. O Concello de Luso

En cumprimento do presente conven¡o de cooperac¡ón, o concello de Lugo, comprométese ao segu¡nte:

L. Licitar os investimentos con suxe¡ción ao establec¡do na Lei 9/2077, do 8 de novembro, de Contratos

do sector Público, como órgano de contratac¡ón, soportando, no seu caso, os tr¡butos que se

apl¡quen.

2. Achegar, para a execuc¡ón do convenio, o importe que reste e sexa necesario para dar cumpr¡mento

ao fin común perseguido e á súa correcta execución.

3. Autorizar cantas inspecc¡óns e comprobacións determínense pola Deputación Prov¡nc¡al de Lu8o.

4. Convidar á representac¡ón inst¡tucional da Deputación de Lugo aos actos ofic¡a¡s, recepción e

calquera outros relacionados coas actividades obxecto deste convenio.

5. Difund¡r a colaborac¡ón prestada polo ente provinc¡al, a través da inclusión do logot¡po do mesmo no

bale¡rado das placas. Devand¡to logot¡po seralle fac¡l¡tado polo Gabinete de Comunicac¡ón desta

Deputac¡ón.

6. Prestar colaboración en todas aquelas actuac¡óns para as cales fora requir¡do o Concello, co obxecto

ultimo de lograr o f¡n do presente conven¡o.

7. Fac¡l¡tar a ¡nformación requir¡da para desenvolver a publicidade instituc¡onal referente a este

conven¡o de cooperación, o seu obxecto e f¡n.

8. Executar as actuación obxecto deste convenio na data límite do 30 de setembro de 2023.

9. Achegar os proxectos técnicos e, no seu caso, memor¡as técnicas necesar¡as segundo proceda

legalmente.

10. Encargarse da dirección de obra e dirección de execuc¡ón e coordinación de segur¡dade e saÚde nas

actuacións do presente convenio que o requiran legalmente'

1L. Apoftar tódolos terreos precisos, e procurar os permisos e autorizac¡óns para a súa correcta

execución.

12. Recib¡r o submin¡stro, mantelo e dar o servizo á veciñanza

13. Ser titular e responsable da posta en uso e mantemento do resultado da cooperación'
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cUARTA.- Réx¡me económico.

A) ACHEGAS:

1.- Achega da Deputac¡ón:

A Deputación de Lugo efectuará unha achega de 303.319,94 € con cargo á aplicación orzamentar¡a
9420.76200 do Orzamento Xeral da Deputación de Lugo da anualidade 2022 parc afrontar os gastos que se

deriven da execución deste convenio e o cumprimento dos seus fins de acordo coa acluación que figura na

cláusula primeira-

2.-Achega do Concello:

O Concello de Lugo aportará o importe que reste e resulte necesario para dar cumprimento ao fin perseguido

e a súa axeitada execución.

B) TITULARIDADE DO RESU DO DA COOPERACIóN

o concello de Lugo seré titular do resultado da cooperac¡ón, coa obriga de dedicar a mesma ao fin

pretendido coa sinatura deste convenio.

c) XUSTIIICACIóN DA ACHEGA ECONÓMICA.

O Concello de Lugo, achegará, como data lím¡te do 30 de outubro de 2023 á Deputac¡ón de Lugo unha conta

xustificat¡va, que terá o segu¡nte cont¡do:

- Memoria de actuacións das act¡vidades realizadas.

Memor¡a económ¡ca xustificat¡va do custo das activ¡dades obxecto deste convenio, que conterá:

Relación clasificada de gastos da act¡vidade obxecto deste conven¡o, con ¡dentif¡cación do acredor e

do documento, o seu ¡mporte, a data de emisión e a data pagamento.

2. Cert¡f¡cación expedida polo lnterventor ou o Secretar¡o do custo da actividade desenvolta, ind¡cando

os ¡mportes do financ¡amento, acreditando que a relación dos gastos da actividade atópase

executado, as obrigas recoñecidas ou liquidadas polo órgano competente e pagadas.

3. Certificac¡ón exped¡da lnterventor ou o Secretario de que a actuación fo¡ realizada na súa total¡dade
co cumpr¡mento das condicións est¡puladas neste conven¡o.

Cop¡a da acta de recepc¡ón do subm¡nistro contratado.

Declaración responsable em¡t¡da polo representante do concello de Lugo, indicando que a entidade
asumiu o custo do "lmposto sobre o valor engadido (tvE)", por non ter a pos¡b¡l¡dade de compensalo ou
recuperalo. ou ben, ind¡cando que o concello non asume o custo do lvE por ter a posibilidade de
compensalo ou recuperalo

Declarac¡ón responsable do representante do conce o na que se faga constar que se atopa ao corrente
no cumprimento das súas obr¡gas tr¡butar¡as e fronte á segur¡dade soc¡al.

Declarac¡ón das subvencións ou axudas obtidas doutras adm¡n¡stracións públicas ou ent¡dades públicas
ou privadas para o mesmo obxecto contemprado neste conven¡o de cooperac¡ón, con indicación do seu
¡mporte e procedencia ou, no seu caso, decraración de ñon ter outras subvencións ou axudas obt¡das

1
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doutras adm¡nistracións públicas ou entidades públicas ou pr¡vadas para o mesmo obxecto contemplado'
neste convenio de cooperación.

Declaración responsable na que se faga constar que o Concello de Lugo non é debedor por resoluc¡ón de
procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ¡ngreso no Tesouro Públ¡co ningunha

reclamación de débeda derivada dunha resoluc¡ón de re¡ntegro de axuda pública.

Declaración responsable, em¡tida polo representante do Concello de Lugo, na que se faga constar que a

actividade realizada fo¡ obxecto de cooperac¡ón coa Deputación Provincial de Lugo e que este extremo se

¡nseriu na publicidade de tódalas actuacións e nos soportes que se ut¡l¡zaron na execución da actividade

obxecto deste convenio.

- Documento emit¡do pola entidade bancaria, no que se indique o número da conta na que se procederá,

no seu caso, ao abono do gasto xust¡f¡cado.

Unha vez aprobada a conta xustificativa polo Organ¡smo Prov¡nc¡al, este procederá ao aboamento da

cantidade que resulte fiscalizada favorablemente.

QUINTA.- Duración do convenio interadministrat¡vo,

A v¡xencia do presente conven¡o xurdirá efecto a part¡r da data da súa sinatura, aínda que con efectos

económ¡cos desde o 1 de xaneiro de 2022 e manterase ata o cumpr¡mento dos comprom¡sos e obrigas

asumidos no mesmo.

A data límite de vixenc¡a do conven¡o será coa aprobación da conta xustificativa e o seu pagamento que,

salvo prórroga expresa antes da súa f¡nalizac¡ón será o 31 de xaneiro 2024 debendo estar aprobada a conta

xustif¡cat¡va na data lím¡te do 31 de decembro de 2023, respectando en todo caso o límite temporal do art¡go

49. letra h) da lei 40/20f5, do 1 de outubro, do Réxime xurídico do sector Público.

SEXTA.- Modif¡cación

A modificación deste conven¡o poderá real¡zarse por mutuo acordo das partes, acreditando a concorrencia de

interese común, e co lím¡te substantivo de non alterar as condic¡óns esenciais do documento in¡c¡al, e sempre

e cando dito conven¡o este vixente, respectando o lím¡te temporal máximo de 4 anos prev¡sto no art¡go 49

da Le¡ 40/2015.

a modif¡cación do convenio levarase a cabo mediante addenda ao mesmo

sÉTIMA .- Extinc¡ón e efectos

O conven¡o ext¡ngu¡rase polo cumpr¡mento das actuacións que const¡tÚen o obxecto ou por incorrer en causas de

resolución.

Son causas de resoluc¡ón as sinatadas expresamente no art¡8o 51.2 da amentada Lei 4012075, de 01 de

outubro, do RXSp e tamén pola entrada en vigor de dispos¡cións legais ou regulamentarias que determinen a

súa ext¡nc¡ón.

o cumpr¡mento e a resoluc¡ón do convenio dará lugar á liquidac¡ón do mesmo, co obxecto de determinar as

obr¡gas e compromisos de cada unha das partes, tendo en conta o d¡sposto no artigo 52 da amentada Lei

40/201s ( LRXSP).

8
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Tendo en conta o establec¡do no art¡go 49.f da Le¡ 40120L5, do RxsP, para o bo desenvolvemento das

act¡v¡dades obxecto deste convenio, segu¡mento, vixilancia e control establecerase unha Comis¡ón Mixta, de

compos¡c¡ón paritar¡a, integrada por dous representantes de cada unha das entidades que resolverá os

problemas de ¡nterpretac¡ón e cumpr¡mento que po¡dan xurd¡r respecto do presente conven¡o. Ostentará a

Pres¡dencia da com¡s¡ón de seguimento quen sexa do ente Provinc¡al.

os membros da com¡s¡ón poderán delegar a súa representac¡ón e voto noutra persoa da súa mesma

organización. Poderán asistir á Comisión como invitados, con voz pero sen voto, aquelas persoas que en cada

momento se considere necesar¡o.

O seu funcionamento acomodarase ao disposto na Lei 40/2015 do 1de outubro de 2015, do RXSP, tomando

como referencia as normas establec¡das para o funcionamento dos órganos colex¡ados.

Serán funcións desta Com¡s¡ón de seguimento as seguintes:

a) Velar polo cumprimento deste convenio.

b) Plan¡f¡car, fomentar, superv¡sar e avaliar as accións que se vaian emprender ao abe¡ro do presente

conven¡o.

c) Adoptar ou propoñer as med¡das necesarias para garantir o exercicio coordinado das competencias

de cada unha das partes.

d) Resolver os problemas de interpretación que po¡dan xurdir.

e) E en xeral, as que o art¡go 49.f da Lei 40/20L5, do réxime xurídico do sector público, lle atribúe aos

mecanismos de seguimento, v¡xilancia e control.

Así mesmo, o responsable do centro xestor do convenio será o encargado de acred¡tar o cumprimento dos
requ¡sitos nel establecidos para a realización dos pagamentos.

NOvENA.- Silemas de comunicación, ¡nformación e publ¡c¡dade,

Nos soportes, calquera que sexa o formato empregado (tradic¡onal ou d¡xital) que aludan ou informen da

activ¡dade ou actuación, o Concello de A Pastor¡za incorporará os "logotipos" ¡nst¡tuciona¡s da Deputacrón

Provincial de Lugo, para o que é prec¡so solicita¡os ao Gabinete de Pres¡dencia do Ente Provinc¡al, que se

compromete a entregalas; e a Deputación, pola súa parte, incorporará os que lle facilite aquel Concello.

De acordo co establecido no artigo 7, apartados 3 e 4, da Ordenanza de Uso da L¡ngua Galega da Deputac¡ón

de Lugo, publ¡cada no BOP de Lugo número 212, de data 14 de setembro de 2016, o concello de A Pastoriza

deberá cumprir o requ¡sito de que sexan en galego, ao igual que a Deputación Prov¡ncial.

Ambas admin¡strac¡óns autorízanse rec¡procamente, coa s¡natura do presente conven¡o, a comun¡car e

difundir polos med¡os ou canles que consideren axeitados, a actividade que é obxecto deste convenio, e a súa

condiciónde ent¡dades colaboradoras.

DÉClMA.- Carácter do convenio de cooperac¡ón.

O presente convenio ten natureza admin¡strativa e non lle é de aplicac¡ón a Lei de contratos do sector público
á v¡sta do disposto no artigo 6 da Lei 9¡2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se
traspón ao ordenamento xurídico español as Direct¡vas do Parlamento Europeo e do Consello 2O1.qBlUE e

9

A Deputación e o concello comprométense a difundir a actuación e a cooperación de ambas entidades no fin
común perseguido.
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2Olq24/UE, de 26 de febreiro de 2074: " Quedon excluidos do ombito do presente Lei os conven¡os, cuxi
cont¡do non esté comprendido no dos controtos regulodos nesto Le¡ ou en normos odm¡n¡strotivos espec¡ois

celebrodos entre si polo Adm¡n¡stroción Xerol do Estado, os Ent¡dodes xestoros e os Serv¡zos Comúns do;
Segur¡dode Soc¡al, os Un¡versidodes Públicds, os Comun¡dodes Autónomos e os C¡udades Autónomos de Ceuto

e Mel¡llo, os Entidodes loco¡s, os entidodes con personolidode xurídico público dependentes delos e os

ent¡dodes con personolidode xuridico pr¡vodo, sempre que, neste último coso, teñon o cond¡c¡ón de poder

odxud¡codor A súo exclusión quedo condic¡onodd oo cumpr¡mento dos seguintes condicións (...)". Neste caso,

cúmprense as cond¡c¡óns fixadas ao efecto polo párrafo 1e deste art¡go sexto (letras a, b, c) xa que as

entidades ¡nterv¡ntes non teñen vocación de mercado (...), o convenio establece unha cooperac¡ón entre as

entidades coa final¡dade de garantir que os servizos públicos que lles incumben se presten de xeito que se

acaden os obxect¡vos que teñen en común e, que o desenvolvemento da cooperac¡ón se guía unicamente por

consideracións relacionadas co interese público. Ademais, no art¡go 31.1 desta Lei, relat¡vo á potestade de

autoorgan¡zac¡ón e sistemas de cooperac¡ón públ¡ca vertical e horizontal, establécese que:

"As ent¡dodes pertencentes oo sector público poderán cooperor entre si dolguno dos seguintes formos, sen

que o resultodo deso cooperoción po¡do col¡f¡cdrse de controctuol:
(...) b) Med¡onte s¡stemos de cooperoc¡ón hor¡zontdl entrc ent¡dodes pertencentes ao sector públ¡co, prev¡d

celebroción dos correspondentes convenios, nos cond¡cións e cos límites que se estoblecen no oportodo 1do
ort¡go 6. (...)".

As partes comprométense a resolver de xe¡to am¡zoso, calquera desacordo que po¡da xurdir no

desenvolvemento do presente convenio a través da Com¡s¡ón de Segu¡mento const¡tuída.

Nestes supostos de cooperac¡ón entre Administrac¡óns Públ¡cas, con contraprestac¡óns entre as mesmas non é

de apl¡cación a lex¡slación xeral de subvencións, consonte ao establec¡do no art¡go 2.4 do Real Oecreto

8812006, no 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da [e¡ 382003, do 17 de novembro, Xeral de

subvencións.

Este convenio ten natureza adm¡nistrativa e rexerase pola Le¡ 71985, do 2 de abr¡1, Reguladora das Bases de

Réxime Local, asícomo pola Lei 401201.5, do 1 de outubro (art¡gos 47 e seguintes) e restantes d¡sposicións de

concordante e xeral aplicación, sendo competente para entender nos litix¡os que puidesen xurdir a xurisd¡ción

contencioso - administrat¡va.

E en proba d nform¡dade cos termos expostos, as partes comparecentes asinan o presente, que consta de

10 páx¡nas, en tripli o exemplar, para un só efecto en lugar e data ut supro, do que como secretar¡a que dou
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