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SEGUNDA ADENDA Do coNvENIo INTERADMINIfRATIvo ENTRE A ExcMA. DEPUTACIÓN
pRovtNctAl DE LUGo E o coNcELLo DE LUGo PARA A ExEcuctóf{ Do pRoxEcro "tuco +

BIODINÁMICO - PLANIFICACIóN DUN BARRIO MUTTI.ECOTóXICO COMO MODETO DE RESIIIENCIA

URBANA PARA A CIDADE DE LUGO" PRESENTADO POTO CONCETTO OE I.UGO Á CONVOCATORIA TIFE

2014 SUBPROGRAMA'ACCIóN POTO CI.IMA'

INTERVENEN

Dunha parte, don José Tomé Roca, Pres¡dente da Excma. Deputación Prov¡nc¡al de Lugo, con C.l.F. P-

27000001 e sede social en Lugo, rúa San Marcos 8, actuando en nome e representación da c¡tada
ent¡dade, segundo dispón o artigo 34 b) da Lei 7185, reguladora das bases de réxime local.

E doutra dona Lara Méndez López, que actúa en nome e representac¡ón do concello de Lugo, con c.l.F.

P-2702800-J e sede social en Lugo, Praza Maior ne 1, de acordo co d¡sposto no art. 21.1 da Le¡ l79as, de
2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ante dona María Esther Alvarez Martinez, que actúa como Secretaria xeral da Deputación Prov¡ncial de
Lugo.

Ambas partes recoñécense mutuamente a capacidade para a formalización da presente adenda

MANIFESTAN

PRIMEIRO: A Xunta de Goberno, en sesión ord¡nar¡a celebrada 18 de decembro de 2015, adoptou, entre
outros, o segu¡nte acordo:

"Aprobor o convenio de coldboroción o subscrib¡r entre o Excmo. Deputoción Prov¡nciol de Lugo

e o Concello de Lugo poro o Execuc¡ón do proxecto "LUGO + BIOOINÁMICO - Plonif¡coc¡ón dun
borr¡o multi-ecolóx¡co como modelo de res¡l¡enc¡o urbono poro o cidode de Lugo" presentodo
polo Concello de Lugo ó Convocotor¡o LIFE 2014 Subprogromo "Accíón Polo Cl¡mo"".

SEGUNOO: O conven¡o de colaborac¡ón entre a Excma. Deputac¡ón Prov¡ncial de Lugo e o Concello de
Lugo para a execución do proxecto "Lugo + Biod¡nám¡co - Planificac¡ón dun Barrio Mult¡-Ecolóxico como
Modelo de Resil¡encia Urbana para a cidade de Lugo" presentado polo Concello de Lugo á Convocator¡a

LIFE 2014 Subprograma "Acc¡ón polo Clima", formalizouse o 21 de setembro de 2016 e foi obxecto de

mod¡ficación o 21de decembro de 2020.

TERCEIRo: o 3 de setembro de 2021 (ne de rexistro de entrada 2021RPE025133), a Alcaldesa do
Concello de Lugo presentou na Deputación de Lugo unha comun¡cac¡ón de concesión da prórroga do

Proxecto Life Lugo+Biodinámico por parte da Comisión Europea.

CUARTO: Rev¡sada a documentac¡ón presentada, e co obxect¡vo de adaptar o Convenio aos novos

prazos concedidos pola Comisión Europea, o día 15 de outubro de 2021 requ¡r¡use ao Concello de Lugo

para que presentase o novo cadro orzamentario do proxecto actualizado ao novo prazo de execución,

ind¡cando as anualidades, as actuacións do proxecto, os orzementos e as porcentaxes de imputación de

custes ao Concello de Lugo e á Deputac¡ón de Lugo, solic¡tando adema¡s que o ¡mporte correspondente

á anualidade 2021 se inclúa na súa total¡dade no ano 2022. Dita documentación foi presentada o 5 de

novembro de 2021.
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En Lugo, a L4 de xane¡ro de 2022

QUINTO: Ambas partes consideran necesar¡o ¡ntroduc¡r mod¡ficac¡óns no convenio, motivadas pola

necesidade de modif¡car tanto os prazos como o reparto orzamentar¡o por anualidades.
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En v¡rtude do exposto, ámbalas dúas partes subscr¡ben a presente modificación do convenio conforme
ás se8u¡ntes cláusulas:

crAusurAs

PRIMEIRA.- As partes acordan modificar as segu¡ntes cláusulas:

1 A cláusula segunda, sobre o financ¡amento do convenio de colaborac¡ón.

2 A cláusula terce¡ra, sobre a duración do conven¡o de colaboración e causas de resolución.

As cales quedarían redactadas no segu¡nte senso:

- Cláusula SEGUNDA

"O proxecto "Lugo+B¡od¡nóm¡co-plonificoción dun borrio multi-ecolóx¡co como modelo de res¡l¡enc¡o

urbono poro o cidode de Lugo " oprobodo polo Com¡s¡ón Europeo ten un orzomento totol de
3.588.557,0O € dos que o Deputoción ochegoró 526.220,00 €, incluindo nos suces¡vos orzomentos onuo¡s
os seguintes importes:

ANO 2076 2077 2078 2079 2020 2027 2022 fofAL
ANUALIDADE (€) 1.938,82 118,30 12.363,72 49.825,87 29.825,02 0,00 432.148,27 526.220,N

A Deputoc¡ón de Lugo foró efect¡vo o pogo de codo onuolidode tros cert¡Í¡coción do Concello de Lugo
mon¡festondo ter reol¡zodo pogos polos importes que se sol¡c¡tdn no desenvolvemento dos actuoc¡óns
incluidos no globolidode do Proxecto L\FEL4 CCA/ES/0O489 LU6O + B\OD\NAMICO, e tendo en conto o
porcentoxe que lle corresponde oportor a esta Deputoc¡ón. Coo dito cert¡ficoción deberó presentor unho
memorio xustif¡cotivo do totolíddde dos trabollos reolizodos no Proxecto no onuolidode que

correspondo, xunto cunho reloción de fdcturds e cop¡o dds mesmos, osí como os oportunos xust¡f¡contes

de pago polo importe do oportoc¡ón desto Deputoc¡ón.

o Concello de Lugo deberó presentor tomén unho decloroción no que conste que o Ent¡dode á que
represento:

Estó oo corrente no cumpr¡mento dds obr¡gds tr¡butorios e coo Seguridode Sociol impostos polos

d ¡s po s ic ió n s v ¡ xe nte s.

Estó oo corrente no cumpr¡mento de obr¡gos por re¡ntegro de subvencións

Non estó incurso en ningunho dos proh¡b¡cións previstas no ort¡go 13 do Lei i8/2003, de 17 de

novembro, xerol de Subvencións, poro obter o cond¡c¡ón de beneficiorio do subvención

solicitodo.

Os importes presupostddos e non xust¡f¡codos nunho onuolidode poderdnse xustif¡cor en onuolidodes
posteriores, sempre dentro do colendor¡o móximo de xustificoc¡ón perm¡tido polo Comisión Europeo.

A Deputoc¡ón de Lugo coloboro no Proxecto como cof¡nonc¡odor, de xeito que só contribúe oo proxecto

con recursos finonceíros, non ten responsobilidodes técn¡cos, e non se pode benef¡c¡or do contribuc¡ón

finonceiro do lJnión Europeo. Tompouco pode, no contexto do proxecto, dctuor como subcontrotisto de

ningún dos beneficiar¡os do proxecto."
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- Cláusula TERCEIRA

"A v¡xencío deste conven¡o serd de 8 onos o contor dende o formol¡zoción do mesmo, (en cumprimento
do estoblec¡do no ort¡qo 49 do Le¡ 40/2075, do 1 de outubro, de réxime xuridico do sector público).

O orozo de execución s do convenio) oborco dente o 78 de xone¡ro de 2076 oto o 37 de decembro
de 2022

Modificoción:

Extinc¡ón e efectos

O conven¡o ext¡nguirdse polo cumpr¡mento dos octuoc¡óns que const¡túen o obxecto ou por incorrer en
cousos de resolución,

Son cousos de resolución os sínalodos expresomente no ortigo 51.2 do omentodo LRXSP e tomén polo
entradd en vigor de dispos¡c¡óns lego¡s ou regulomentor¡os que determ¡nen o súo extinción.

O cumprimento e o resolución do convenio dora lugdr á liqu¡doc¡ón do mesmo, co obxecto de
determinor os obrigos e comprom¡sos de codo unho dos portes, tendo en conto o d¡sposto no ort¡go 52
do omentodo Le¡40/2015 ( LRXSP)".

Ambas partes, acordan incorporar ao conven¡o subscrito con data 21 de setembro de 2016, esta
segunda addenda, a cal se rexerá polas cond¡c¡óns estipuladas no coñven¡o do que trae causa, formando
parte integrañte do mesmo.

¡dade cos termos expostos, as partes comparecentes as¡nan a seBunda

3 páxinas numeradas, en tr¡pl¡cado exemplar, e a un só efecto
etaria dou fe.

r e data ut
E

e

A ALCALDESA DO ELLO DE LUGO,

ra Méndez López

supra, do que co

proba de confor
denda, que co sta d

o
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As aría Esther Álvarez Martínez

A modificoción deste convenio poderá reol¡zorse por mutuo ocordo dds pdrtes, ocreditondo o
concorrenc¡o de ¡nterese común, e co lím¡te substontívo de non olteror os cond¡c¡óns esencid¡s do
documento ¡n¡c¡ol, e sempre e condo d¡to conven¡o esteo vixente, respectqndo o lím¡te temporol prev¡sto
no ort¡go 49 da Le¡ 40/2015, do 1 de outubro, de réx¡me xuridico do sector públ¡co (LRXSP no sucesivo). A
modificoción do convenio se levoro o cobo med¡onte odendd oo mesmo,

SEGUNDA. As cláusulas restantes do convenio de referencia, en tanto non queden afectadas por esta
segunda addenda, permanecerán ¡nvariables.

..,!

José


