ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

JGL/2018/10

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Extraordinaria

Data

27 de xullo de 2018

Duración

Desde as 12:30 ata as 14:10 horas

Lugar

Despacho da Alcaldía

Presidida por

Rocío López García

Secretario

Begoña González Pedregal

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

71865319W

Manuel Arango Ron

SÍ

77593740C

Mercedes Dengra Sixto

SÍ

33803722R

Miguel Castrillón Fernández

SÍ

76580879X

Rocío López García

SÍ

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o
presidente abre a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os
asuntos incluídos na orde do día

A) PARTE RESOLUTIVA

APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE 29/06/2018.
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Begoña González Pedregal (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Fecha Firma: 31/07/2018
HASH: f60cf0272b006c4d74299ad98677b948

Rocío López García (1 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 31/07/2018
HASH: b080ad9e3af100bdb27d7e952d5bd093

Concello de Lourenzá

Concello de Lourenzá
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Preguntados os membros da Corporación, pola Alcaldía, se tiñan algunha
observación que formular ó borrador da acta da sesión anterior de data vinte
e nove de xuño do dous mil dezaoito (29/06/2018), e non habendo nada, o
borrador da acta foi aprobado por unanimidade dos presentes.Nesta sesión
incorpórase o concelleiro e segundo Tenente de Alcalde, D. Miguel Castrillón
Fernández, nomeado por Resolución da Alcaldía de data 20/07/18, en
substitución de D. Carlos Rivas Rivas.

Expediente 504/2018. LICENZA APERTURA CAFÉ BAR Dª GLADYS
CECILIA MURILLO
Non hai acordo

Motivo: Ampliar
documentación

Unha vez visto o expediente de apertura de café bar en Avda. Calvo
Sotelo, núm 1, instado por Dª Gladys Cecilia Murillo con Documento de
Identificación núm. X3663314N. déixase sobre a mesa por falta de
documentación.

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Neste punto do orde do día, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos catro concelleiros presentes na sesión e que constitúen o
seu número legal, aprobou a proposta presentada pola Concellería de
Cultura con data 10/07/2018, rexistrado o día 11/07/18 co
núm.2018-E-RC-1400, nos termos nos que está presentada sendo o seu
contido literal o que segue:
“Dende a Concellería de Cultura de Lourenzá, conscientes do
interese que o teatro esperta nos laurentin@s, programará para as data
abaixo indicadas dúas representacións teatrais ao abeiro do programa
Buxiganga da Deputación Provincial de Lugo (Bases publicadas no BOP.
Núm. 47 de 27 de abril do 2018).
Programa Buxiganga:
- Sábado 15 de setembro: Grupo Argalleiras Teatro de Chantada
coa obra “Comedia bífida”.
- Sábado 22 de setembro: Grupo A Peneda de Monterroso coa
obra “A cea dos idiotas”.
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Expediente 155/2018. .- PROGRAMACIÓN TEATRAL BUXIGANGA
2018:COBRO ENTRADA.

Concello de Lourenzá
As actuacións levaranse a cabo no Salón de Actos do Concello.
A Deputación Provincial aporta o 80% do caché de cada grupo e
o 20% restante debe abónalo o Concello de Lourenzá, correspondéndolle
as seguintes cantidades: Argalleiras Teatro:140,00 euros; A Peneda:90,00
euros.
Coa finalidade de facer fronte ao custe destas actuacións,
proponse á consideración da Xunta de Goberno cobrar unha entrada
simbólica de Dous euros (2,00 €.) para cada unha destas actuacións.”

DACION CONTA ESCRITOS AGADER COMUNICANDO INICIO
PROCECEDEMENTO TRANSMISIÓN EN PROPIEDADE FINCA 3412/10
( Santo Estevo-S.Xurxo).
Tipo de votación:
Unanimidade/Asent
imento

Vistos os escritos achegados pola AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER) de data 04/07/2018, con núm. de
saída 4605 e 4606, referentes ó expediente ALL20072700460, rexistrados
de entrada o día 05/07/18 cos núm. 1342 e 1343 respectivamente,
relativos ó procedemento para a transmisión en propiedade, a título
gratuíto do ben inmoble parcela núm.3412 do Polígono 10 da Zona de
Concentración Parcelaria de Lourenzá Sur (Lourenzá), con referencia
catastral número 27027C010034120000DP (finca), estando destinado á
creación de área de respecto da Capela de Santo Estevo, na parroquia de
San Xurxo (Lourenzá) e segundo os cales, en primeiro lugar se comunica ó
concello que por Resolución do Director Xeral de AGADER de data
15/06/2018 se acorda resolver que se propoña ao órgano competente de
AGADER que acorde o inicio do procedemento para a transmisión en
propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto do ben
inmoble xa citado; e en segundo lugar, se informa que por acordo da
Presidencia de AGADER, de data 15/06/18, se inicia o procedemento para a
transmisión en propiedade, a título gratuíto, do dito ben inmoble.
A Xunta de Goberno Local quedou ó tanto do contido do escrito e
deuse por notificada no procedemento.

Expediente 1055/2017. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE
17/07/18 APROBANDO PLAN SEGURIDADE OBRA "
ACONDICIONAMENTO BEIRARRÚAS FDEZ. RIEGO, MUÍÑO DO FRADE
E TRAVESÍA DA MARIÑA".
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidade/As
entimento
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Favorable

Concello de Lourenzá
Neste punto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos concelleiros
presentes , ACORDÓU ratificar a Resolución da Alcaldía de data
17/07/2018 que se transcribe:
“Visto o Plan de Seguridade e Saúde presentado pola Empresa
Construcciones Isidro Otero S.L. adxudicatario das obras de “Reparación de
Aceras en las calles Fernández del Riego, Muiño do Frade y Travesía da
María” en Lourenzá.
Visto o Informe favorable do Plan de Seguridade e Saúde emitido por
Dª. Marta Sánchez Sevane Arquitecta e Directora das obras de referencia.
Visto o Real Decreto 1627/97 de 24 de outubro, polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de
construción (B.O.E. 25/10/97) e de conformidade co establecido no artigo
7.2, esta Alcaldía en virtude das atribucións que lle veñen conferidas pola
lexislación vixente, VEN EN RESOLVER:
1º.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde da obra “Reparación de
Aceras en las calles Fernández del Riego, Muiño do Frade y Travesía da
María “ en Lourenzá”.
2º.- Notificar dita aprobación ao contratista adxudicatario para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
3º.- Dar conta da presente resolución á Xunta de Goberno Local para
a súa ratificación.
Mandouno e asínao a Sra. Alcaldesa Presidente en Lourenzá a
dezasete de xullo de dous mil dezaoito.”

Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidade/Asen
timento

Visto que por esta Alcaldía considerouse convinte efectuar a
convocatoria de subvencións destinadas a Entidades e Clubs
Deportivos do Concello de Lourenzá para a realización de
actividades deportivas na anualidade de 2018.
Visto o informe de Secretaría-Intervención sobre a existencia
de crédito para a atención do gasto derivado da concesión das
devanditas subvencións.
Examinada a documentación que a acompaña, e de
conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia e nos artigos 9 e 10 da Ordenanza
Reguladora da concesión de subvencións polo Concello de Lourenzá.
A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por
unanimidade ACORDA:
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Expediente 552/2018. SUBVENCIÓNS A CLUBES E ENTIDADES
DEPORTIVAS 2018

Concello de Lourenzá

“BASES QUE REXERÁN NO PROCEDEMENTO DE CONCORRENCIA
COMPETITIVA, PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E
CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO DE LOURENZÁ PARA A REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS NA ANUALIDADE 2018.
1. DEFINICIÓN DO OBXECTO DA SUBVENCIÓN
Constitúe o obxecto desta convocatoria a regulación do procedemento aplicable
para o outorgamento de subvencións en réxime de concorrencia competitiva
destinadas a entidades e clubs deportivos do Concello de Lourenzá- (enténdase
con sede e/ou delegación no propio Concello) - para a realización de actividades
deportivas na anualidade de 2018
A. Categoría de axudas á actividade competitiva.
Axudas destinadas a entidades deportivas do Concello de Lourenzá(enténdase con
sede e /ou delegación no Concello)que desenvolvan como actividade principal a
participación en competicións organizadas polas federacións deportivas ou
entidade recoñecida oficialmente ou con arraigo social e interese constatado e
cuxa finalidade é axudar a sufragar os gastos de arbitraxe, transporte, material
deportivo, gastos federativos (licenzas, seguros, etc) e canons que esta
participación xera.
O orzamento financiable componse dos seguintes gastos subvencionables:
Gastos de arbitraxe
Gastos de transporte
Gastos federativos
Gastos de material deportivo
Canons
Os gastos de transporte serán subvencionables, primeiro, no caso de ter
contratado a un terceiro (coche aluguer, autocar, etc.) até o importe total
soportado pola entidade ou segundo, cando tendo vehículo propio a entidade, os
gastos debidamente xustificados que este orixine e que estean directamente
relacionados coa actividade e sexan indispensables para a adecuada preparación
ou execución da mesma até un importe máximo que non supere o 30 % do
orzamento financiable da actividade.
B. Categoría de axudas para actividades deportivas
Axudas destinadas a entidades deportivas do Concello de Lourenzá(enténdase con
sede e /ou delegación no Concello) que desenvolvan actividades deportivas de
carácter permanente e cuxa repercusión incida na promoción e na formación
deportiva, con especial incidencia sobre a poboación escolar, maiores, poboación
diversa e muller.
O orzamento financiable está composto polos seguintes gastos
subvencionables:
Gastos de persoal
Gastos de transporte
Gastos de material didáctico – deportivo
Gastos de vestimenta deportiva
Primas de seguros
Gastos de publicidade
Os gastos de transporte serán subvencionables, primeiro, no caso de ter
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PRIMEIRO: Aprobar as Bases que rexerán o procedemento de
concorrencia competitiva para a concesión de subvencións
destinadas a entidades e clubs deportivos do Concello de Lourenzá
para a realización de actividades deportivas na anualidade de 2018,
sendo o seu contido literal o que segue:

contratado a un terceiro (coche aluguer, autocar, etc.) até o importe total
soportado pola entidade ou segundo, cando tendo vehículo propio a entidade, os
gastos debidamente xustificados que este orixine e que estean directamente
relacionados coa actividade e sexan indispensables para a adecuada preparación
ou execución da mesma até un importe máximo que non supere o 30 % do
orzamento financiable da actividade.
De acordo coa lexislación vixente en materia de igualdade entre homes e mulleres
e de protección contra a violencia de xénero, non se subvencionarán aquelas
actividades e actuacións que inclúan tácita ou implicitamente contidos ou
publicidade sexista e que se poidan considerar discriminatorias, vexatorias ou que
xustifiquen, banalicen ou inciten á desigualdade de xéneros ou á violencia de
xénero.
* De igual xeito establécese que, cando menos o 5% do custo total da actividade
subvencionada, deberá ser financiado con recursos propios da entidade
beneficiaria.
2. GASTOS SUBVENCIONABLES
Enténdese por gastos subvencionables o constituído polo custo soportado pola
entidade solicitante ou beneficiaria das axudas públicas segundo os gastos
subvencionables definidos para cada categoría das finalidades.
Para os efectos desta convocatoria, enténdese por orzamento financiable o
constituído polo custo soportado pola entidade solicitante ou beneficiaria das
axudas públicas segundo os gastos subvencionables definidos para cada categoría
das finalidades. Do mesmo xeito, os gastos serán os estritamente necesarios.
Para os efectos do disposto no artigo 31.1 e 2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións, considerase gasto realizado o que se acredite coa
presentación das facturas e/ou xustificantes de gasto, debendo acreditar o
pagamento.
3. REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR OS BENEFICIARIOS
As entidades beneficiarias perceptoras da subvención terán os dereitos e obrigas:
Poderán acollerse a estas bases aquelas entidades deportivas que no momento da
convocatoria o soliciten de acordo co establecido nelas, tendo consideración de
beneficiario da subvención a entidade destinataria dos fondos públicos para a
actividade ou acción que dentro da finalidade das bases se atope na situación que
lexitima a súa concesión.
En xeral, poderán solicitar subvencións ao abeiro destas bases as entidades, clubs
e asociacións de carácter deportivo do Concello de Lourenzá (enténdase con sede
e /ou delegación no Concello), legalmente constituídas e adaptadas á normativa
vixente, que carezan de finalidade de lucro, que os destinatarios sexan o conxunto
demográfico galego e non exclusivamente os integrantes de colectivos singulares
e sempre que as accións que desenvolvan cumpran o obxecto destas bases dentro
do marco de cada categoría:
Poderán solicitar axudas para as accións ou actividades ás que fai referencia
o punto A das finalidades (actividade competitiva) todos aqueles clubs,
asociacións ou agrupacións deportivas do Concello de Lourenzá (enténdase con
sede e/ou delegación no Concello) cuxa actividade principal e consubstancial sexa
a participación en competicións organizadas polas federacións deportivas ou
entidade recoñecida oficialmente ou con arraigo social constatado e cuxa
finalidade é axudar a sufragar os gastos de arbitraxe, transporte, material
deportivo e gastos federativos (licenzas, seguros, etc) e canons que esta
participación xera.
Poderán solicitar axudas para as accións que fai referencia o punto B das
finalidades (actividade deportiva) todos aqueles clubs, asociacións ou agrupacións
deportivas con sede e/ou delegación no Concello de Lourenzá que realicen
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Concello de Lourenzá

Concello de Lourenzá

a. Que fose condenado mediante sentenza firme á pena de perda da
posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.
b. Que solicitase a declaración de concurso voluntario, fose declarado insolvente
en calquera procedemento, se atope declarado en concurso, agás que este
adquirise a eficacia dun convenio, estiver suxeito a intervención xudicial ou fose
inhabilitado conforme á Lei 22/2003, de 9 de xullo, concursal sen que concluíse o
período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.
c. Que dese lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución
firme de calquera contrato celebrado coa Administración.
d. Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou
aqueles que desempeñen a representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún
dos supostos da Lei 5 /2006 de 10 de abril, de regulación dos conflitos de
intereses dos membros do Goberno e dos altos cargos da Administración Xeral do
Estado, da Lei 53/ 1984 de 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao
Servizo das Administracións Públicas, ou por se tratar de calquera dos cargos
electivos regulados na Lei Orgánica 5/ 1985 de 19 de xuño, do réxime electoral
xeral nos termos establecidos nesta ou na normativa autonómica que regule estas
materias.
e. Non estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte a
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se
determine regulamentariamente.
f.
Ter residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente
como paraíso fiscal.
g. Non estar ao corrente do pagamento de obrigacións por reintegro de
subvencións nos termos que regulamentariamente se determinen.
h. Que fose sancionado mediante resolución firme coa perda de obter
subvencións conforme a esta ou a outras leis que así o establezan.
i.
Non poderán acceder á condición de beneficiarios as agrupacións previstas
no segundo parágrafo do apartado 3 do artigo 11 desta lei cando concorra
algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus membros.
j.
As prohibicións de obter subvencións afectarán tamén a aquelas empresas
das que, por razón das persoas que as rexen ou doutras circunstancias, poida
presumirse que son continuación ou que derivan, por transformación, fusión ou
sucesión, doutras empresas nas que concorresen aquelas.
k. Atoparse nalgún dos supostos que impidan a obtención da condición de
beneficiario sinalados no apartado 3. do artigo 13. da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
3.a Obrigas dos beneficiarios
a. Aceptar a subvención. No caso de que os beneficiarios non comuniquen ó
Concello de Lourenzá, no prazo máximo de quince días, a partir da notificación do
outorgamento, a renuncia, entenderase que a subvención é aceptada.
b. Cumprir o obxectivo, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que
fundamenta a concesión das subvencións.
c. Acreditar ante o Concello de Lourenzá a realización da actuación ou a
adopción do comportamento, así como o cumprimento dos requisitos e condicións
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actividades deportivas de CARÁCTER PERMANENTE (duración entre 7 e 12 meses
cunha intervención extensiva de carácter semanal) e cuxa repercusión incida na
promoción e na formación deportiva. Sendo a finalidade das axudas sufragar os
gastos de persoal, material didáctico - deportivo, publicidade, seguros deportivos
e vestimenta deportiva.
Non poderán obter a condición de beneficiario das subvencións, quen concorra
nalgunha das seguintes circunstancias:

que determinen a concesión ou goce da subvención.
d. Someterse ás actuacións de comprobación, que efectuará o Concello de
Lourenzá, así como calquera outras de comprobación e control financeiro que
poidan realizar os órganos de control competentes, achegando canta información
lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
e. Comunicar ó Concello de Lourenzá a obtención de subvencións/axudas ou
patrocinios (sen achega económica) para a mesma finalidade, procedentes de
calquera Administracións ou Entes Públicos ou privados, nacionais ou
internacionais. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e,
en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
percibidos.
f.
Acreditar que se acha ao corrente no cumprimento das súas obrigacións
tributarias (Axencia Tributaria Estatal, Facenda autonómica e fronte á Seguridade
Social).
g. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, en
tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.
h. Identificar convenientemente, para os efectos de difusión pública, as
actuacións que se realicen.
i.
Os perceptores da subvención poderán subcontratar o 100% do importe das
actividades obxecto da mesma.
j.
De igual xeito este ano establécese que, cando menos o 5% do custo total da
actividade subvencionada, deberá ser financiado con recursos propios da entidade
beneficiaria.
k. Os beneficiarios da subvención incluirán a imaxe corporativa do
Concello de Lourenzá.
Non existirá a posibilidade de efectuar pagamentos anticipados e
aboamentos a conta das subvencións concedidas.
3.b Protección de datos de carácter persoal
A presentación das solicitudes supón a aceptación incondicional das presentes
bases e das condicións, requisitos e obrigas contidas nestas.
A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación
tácita do consentimento inequívoco ao tratamento de datos de carácter persoal e
a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99 de 13 de decembro,
de Protección de Datos de carácter persoal. A finalidade da recollida e tratamento
dos datos persoais será estritamente á xestión e tramitación do expediente
correspondente.
4. CARÁCTER DA SUBVENCIÓN
As Subvencións do Concello de Lourenzá para o ano 2018 terán carácter
voluntario e eventual.
O Concello de Lourenzá, por medio da Xunta de Goberno, como medida de
garantía a favor dos intereses públicos, poderá revisalas ou, se é o caso, revogalas
ou reducilas por causas debidamente xustificadas.
A concesión de subvencións para a anualidade de 2018, non xeran ningún dereito
á obtención de subvencións en convocatorias posteriores.
En calquera caso, o Concello de Lourenzá, quedará exento de toda
responsabilidade civil, mercantil, laboral ou de calquera tipo que se derive das
actuacións ás que queden obrigados os beneficiarios das subvencións.
5. ORZAMENTO
A cantidade destinada para a concesión de “SUBVENCIÓNS PARA AXUDAS A
ENTIDADES DEPORTIVAS PROMOTORAS DO DEPORTE” do ano 2018, será de SEIS
mil euros (6.000,00 €) con cargo ó orzamento do presente ano 2018
As subvencións do Concello será incompatible con outras subvencións, axudas,
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera
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administracións ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de
organismos internacionais, agás que a cantidade subvencionada non alcance o
orzamento máximo da actividade, acción ou comportamento. Nese caso
poderanse compatibilizar até a contía do devandito orzamento.
A distribución da aplicación nas diversas categorías das finalidades de estas bases
quedará constituída en función das necesidades globais da acción
subvencionadora do organismo e sempre atendendo ao cumprimento con máxima
eficiencia da promoción deportiva na provincia de Lugo.
6. CONVOCATORIA
O órgano competente para a convocatoria do procedemento será a Xunta de
Goberno do Concello de Lourenzá
7. AVALIACIÓN DAS SOLICITUDES
As solicitudes serán estudadas e resoltas pola Xunta de Goberno, tras a proposta
formulada por unha comisión de Valoración constituída da seguinte forma:
PRESIDENTE:
A Sr. Alcaldesa-Presidenta do Concello ou Concelleiro en quen delegue ou o
substitúa legalmente.
VOGAIS:
a. Técnico Municipal de deportes
SECRETARIO:
b. O Secretario-Interventora Xeral da Corporación ou funcionario en que delegue
ou o substitúa
O Presidente da Comisión poderá dispor a presenza doutros membros con
funcións de asesoramento.
Correspóndelle á comisión de valoración formular a proposta de resolución. A
proposta, que non terá carácter vinculante, deberá expresar o solicitante ou a
relación de solicitantes para os que se propón a concesión da subvención, e a súa
contía, debendo facer constar – de xeito expreso – a desestimación do resto das
solicitudes, se e o caso, segundo os principios de publicidade, transparencia,
concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, téndose en conta,
así mesmo, para a concesión das subvencións os seguintes criterios de acordo
coas diferentes categorías:
Criterios de baremo para a categoría de axudas á actividade competitiva
Modalidade deportiva ...........................................Até 18 puntos
Categoría ...........................................................Até 30 puntos
N º de licenzas ....................................................Até 30 puntos
Resultados deportivos ...........................................Até 30 puntos
Grao de consolidación territorial .............................Até 40 puntos
Criterios de baremo para a categoría de axudas para actividades deportivas
Carga horaria .....................................................Até 30 puntos
Poboación diana ................................................. Até 40 puntos
N º de participantes .............................................Até 30 puntos
Cualificación persoal ............................................Até 30 puntos
Grao de consolidación territorial ............................Até 40 puntos
Grao de cobertura e difusión en medios .............. ...Até 30 puntos
*A Xunta de Goberno poderá, excepcional e motivadamente, aplicar outros
criterios obxectivos que non estean relacionados nos anteriores para a concesión
das subvencións.
8. IMPORTE DA SUBVENCIÓN.
A subvención que o Concello de Lourenzá pode conceder estará
comprendida no intervalo establecido na seguinte táboa para cada categoría:
CATEGORÍA
IMPORTE
IMPORTE
MÍNIMO
MÁXIMO
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Axudas á actividade
competitiva

300 €

5.000 €

A Xunta de Goberno pode decidir ratear os importes inicialmente adxudicados ás
distintas solicitudes no caso de que o crédito dispoñible resulte insuficiente para
atendelas.
9. AS SOLICITUDES: Presentación, prazos, lugar de presentación, órgano ao
que se dirixe a petición e documentación a presentar
A convocatoria que será realizada pola Sra.-Alcaldesa Presidenta e que incluirá o
prazo que se conceda para a presentación de solicitudes.
As solicitudes, dirixidas á Sra.-Alcaldesa Presidenta do Concello, formularanse nos
modelos oficiais, que serán facilitados directamente polo Concello: un exemplar da
solicitude – xunto coa documentación que se acompañe -, presentaranse no
Rexistro Xeral do Concello, quedando outro exemplar en posesión dos interesados.
* As entidades poderán solicitar un máximo de UNHA subvención no marco desta
convocatoria.
As solicitudes deben ser subscritas polos peticionarios, acompañándoas daqueles
documentos requiridos para cumprir a condición de beneficiario e daqueles outros
que conveñan para a definición da axuda solicitada en función das finalidades
establecidas nestas bases.
A non presentación da documentación ou omisión de datos de xeito total ou
parcial terá como consecuencia a non valoración dos criterios establecidos que
non estean suficientemente xustificados.
Os documentos comúns e necesarios a presentar coa solicitude son:
Certificación orixinal acreditativa da entidade do acordo de solicitude de
subvención ó Concello de Lourenzá e do acordo do nomeamento do representante
da entidade para as relacións co Concello de Lourenzá.
Copia do documento nacional de identidade do representante da entidade.
Copia compulsada dos estatutos da entidade.
Certificación orixinal da entidade onde faga constar o domicilio social actual
e os membros da actual xunta directiva.
Declaración xurada do representante da entidade de ter a entidade que
representa a condición de beneficiario.
Declaración xurada do representante de axudas/subvencións ou patrocinios
(sen achega económica) solicitadas e concedidas por outras administracións para
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Axudas para actividades
300 €
1.000 €
deportivas
A cantidade concedida non é un importe certo, fai referencia a unha
porcentaxe ou fracción do custo total da actuación subvencionada, xa que cando
menos o 5% da actuación subvencionada deberá ser financiada pola propia
entidade beneficiaria.
En caso de incumprimento do previsto no paragrafo anterior, procederase á
redución da parte proporcional da achega económica municipal.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e,
en todo caso, a obtención concorrente de subvencións outorgadas por outras
administracións, entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais poderán
dar lugar á modificación da resolución de concesión. Con carácter xeral e
orientativo, o importe da subvención solicitada será entre o 30% e o 75% do
orzamento financiable de gastos da actividade.
A Xunta de Goberno só concederá unha axuda a cada actividade para os efectos
de que haxa mais dun participante no concurso que solicite axuda para a mesma
actividade das presentes bases.

a mesma actividade.
Certificados de acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións
tributarias (Axencia Tributaria Estatal, Facenda autonómica, Seguridade Social ).
Copia do CIF da entidade.
Outros documentos específicos e necesarios a presentar coa solicitude, segundo a
categoría da axuda á que se concorre son:
Para a categoría de axudas á actividade competitiva:
a. Certificación da federación correspondente, segundo o modelo normalizado
de:
a. Categoría superior da entidade deportiva.
b. Categorías inferiores con representación
c. N º de licenzas por categoría e total de licenzas.
d. N º de equipos por categorías.
e. Resultados deportivos dos equipos.
* Se é o caso, acompañarase certificación federativa do ranking federativo dos
deportistas da entidade segundo a modalidade deportiva.
* Os resultados deportivos serán de carácter definitivo no momento de expedir a
certificación: da tempada rematada no ano 2016 ou no caso de que non rematase,
resultados deportivos na data de publicación da convocatoria. Esta data só se terá
en conta si a tempada non rematase no momento de finalizarse o prazo de
presentación de solicitudes.
b. Certificación do secretario da entidade do orzamento financiable de gastos
subvencionables da actividade competitiva segundo o modelo normalizado.
Para a categoría de axudas para actividades deportivas:
a. Proxecto da actividade programada que debe incluír:
a. Denominación
b. Descrición xeral
c. Xustificación (da actividade, características: fundamentalmente a poboación a
quen vai dirixida)
d. Destinatarios (número e perfil dos participantes (poboación diana))
e. Localización e cobertura (onde se leva a cabo, de onde son os participantes e
n º de horas de actividade)
f.
Obxectivos
g. Recursos (RRHH: número e titulación, RRMM (inventario do material,
diferenciando material funxible e inventariable, RREE: recursos propios do
proxecto).
h. Plan de comunicación e seguimento de medios.
i.
Avaliación dos logros alcanzados.
j.
Orzamento de gastos e ingresos por conceptos da actividade.
b. Certificación do secretario da entidade dos datos da actividade deportiva
acompañando o planning horario semanal da actividade deportiva por grupos de
participantes.
c. Certificación do secretario da entidade do orzamento financiable de gastos
subvencionables da actividade deportiva.
10. PRAZOS DE EXECUCIÓN
O prazo máximo de execución da actividade ou comportamento subvencionado
será dende o 1 de xaneiro de 2018 até o 31 de decembro do 2018.
En casos excepcionais, a entidade beneficiaria poderá solicitar unha ampliación do
prazo sempre que a actividade, acción ou comportamento a xustificar non
houbese concluído pola propia natureza da mesma, sendo a súa resolución
adoptada polo Concello de Lourenzá, e tendo en conta tamén que a ampliación
non exceda da metade deste e sempre que con isto non se prexudiquen dereitos
de terceiros.
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11. RESOLUCIÓN E COMUNICACIÓN
A Xunta de Goberno resolverá definitivamente as subvencións. A resolución,
ademais de conter o nome do solicitante ou relación de solicitantes co seu número
de solicitude aos que se concede a subvención, fará constar, se é o caso, de xeito
expreso a desestimación do resto das solicitudes.
Non se concederá ningunha subvención até que non se xustifiquen axeitadamente
subvencións anteriores concedidas polo Concello de Lourenzá
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non
poderá exceder de tres meses. O prazo computarase a partir do día en que
remata o prazo establecido na convocatoria para presentalas. O vencemento do
prazo máximo sen notificarse a resolución lexitima aos interesados para entender
desestimada, por silencio administrativo, a solicitude de concesión da subvención.
As contías e condicións das subvencións poderán ser modificadas no caso de que
resulten alteradas as condicións que se tiveron en conta para a súa concesión.
12. XUSTIFICACIÓN E ABOAMENTO DAS SUBVENCIÓNS
Tendo en conta que a rendición da xustificación constitúe un acto obrigatorio do
beneficiario é polo que unha vez finalizada a actividade, acción ou
comportamento e no prazo establecido, as entidades beneficiarias das axudas
deberán xustificar o cumprimento da finalidade da actividade subvencionada. O
incumprimento do prazo dará lugar á perda do dereito a percibir a subvención
outorgada.
As xustificacións de aboamento das subvencións presentaranse na área de xestión
correspondente coa seguinte documentación:
Memoria de actuación xustificativa e custo total da actuación realizada sobre
o cumprimento das condicións que orixinaron a concesión da subvención
explicitando o nivel de logros acadados.
Memoria económica xustificativa do custo da actuación realizada, que
conterá:
1. Declaración do custo total da actividade subvencionada, indicando os
importes de financiamento.
2. Relación clasificada dos gastos da actuación subvencionada (custo total da
actividade), con identificación do acredor e documento, importe e data de
emisión.
3. Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico
mercantil ou con eficacia administrativa, como mínimo até o importe da
subvención concedida. Os documentos acreditativos dos gastos que se
acompañen terán que ser orixinais, podendo ser devoltos ao beneficiario da
subvención, se así o solicita, unha vez seladas (“estampilladas”) polo órgano
xestor.
4. Declaración responsable da entidade de que, a actividade obxecto da
subvención ou axuda económica, foi realizada na súa totalidade co cumprimento
das condicións que motivaron a súa concesión, segundo o modelo normalizado.
5. Declaración responsable da entidade dos datos da relación detallada das
subvencións/ axudas ou patrocinios (sen achega económica) obtidos doutras
administracións públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou
actividade ou, se é o caso, declaración de non ter outras subvencións públicas ou
privadas para o mesmo obxecto ou actividade, segundo o modelo normalizado.
6. Certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións
tributarias (Axencia Tributaria Estatal, Facenda autonómica ou fronte á Seguridade
Social).
7. Declaración responsable da entidade de non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, segundo o modelo normalizado.
8. Certificación bancaria da entidade, expedida por persoa autorizada da

Concello de Lourenzá
Prza. do Conde Santo-Vilanova , s/n, Lourenzá. 27760 (Lugo). Tfno. 982121006. Fax: 982121506

Cod. Validación: 6ZEJ7M6LXN93FC95LW5LHWFKJ | Corrección: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 12 a 27

Concello de Lourenzá

entidade bancaria, da conta na que se ingresará – de ser o caso – a
correspondente subvención unha vez tramitada a documentación presentada.
9. Se é o caso, declaración responsable do representante da entidade de que a
entidade que representa está asumindo o custo do Imposto sobre o Valor
Engadido (IVE), derivado dos gastos subvencionables da actividade, acción ou
comportamento para a que solicita subvención, por non ter a posibilidade de
compensalo ou recuperalo.
10. Acreditación, se é o caso, coa achega dos documentos necesarios, de que a
imaxe corporativa do CONCELLO DE LOURENZÁ se inseriu na publicidade da
actividade ou comportamento.
O aboamento da subvención, unha vez aprobada a documentación xustificativa
desta, será efectuada mediante transferencia bancaria á conta sinalada polo
solicitante. Non se procederá ao seu aboamento se o solicitante non está ao
corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á seguridade
social, ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.
13. PRAZOS DE XUSTIFICACIÓN
Unha vez finalizada a acción ou comportamento e no prazo establecido, as
entidades beneficiarias das axudas deberán xustificar o cumprimento da
finalidade da acción ou comportamento subvencionado.
A rendición da conta xustificativa constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, e a
súa presentación realizarase no prazo de tres meses a contar a partir da
execución da actividade, en calquera caso, o prazo rematará o 31 de marzo de
2019.
Para os casos establecidos na base 10ª no parágrafo II, este prazo poderá
modificarse atendendo á excepcionalidade e motivación que fundamente a
modificación do prazo de execución, do xeito que o prazo de xustificación sexa
coherente coa resolución adoptada.
Transcorrido este prazo establecido de xustificación sen presentarse esta ante a
área de xestión competente, este requirirá ao beneficiario para que no prazo
improrrogable de quince días sexa presentada. A falta de presentación da
xustificación neste prazo adicional levará consigo a revogación da subvención.
14. REDUCIÓNS
Unha vez recibida a conta xustificativa a área de xestión competente revisará a
documentación presentada polos beneficiarios comprobando o cumprimento das
condicións que motivaron a resolución da concesión da subvención.
No caso de que o importe da subvención concedida illada ou en concorrencia con
outras subvencións outorgadas por outras Administracións ou de Entes públicos
ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade ou
comportamento, procederase a redución da subvención concedida até que non se
supere este custo.
No caso de que o importe dos gastos subvencionables xustificado polo
beneficiario non alcance o importe da subvención concedida, reducirase a
subvención en función do alcance da propia conta xustificativa.
Dado que a actuación deberá ser financiada polo beneficiario cando menos no 5%,
si do custo da actividade subvencionable se deduce que os recursos propios non
chegan a esa porcentaxe, reducirase a subvención ata que os recursos propios
supoñan o 5% esixido.
Nestes casos, as reducións practicaranse de oficio e de xeito automático sen
necesidade de iniciar ningún procedemento previo informe da área de xestión
competente.
15. SUPOSTOS DE REINTEGRO
No caso de que o beneficiario incorra nalgunha anomalía para obter a subvención
ou incumprimento da natureza da actividade total ou parcialmente, así como o
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incumprimento do contido das bases para a concesión destas, a entidade deberá
proceder ao reintegro das cantidades percibidas.
Por causa xustificada, poderá accederse á petición que se formule polos
beneficiarios, sobre modificación total ou parcial da actividade programada e que,
se é o caso, non poida ser executada de forma orixinaria, e a súa resolución será
adoptada polo mesmo Órgano que outorgou a subvención.
16. OUTRAS DISPOSICIÓNS
No non previsto nestas ”BASES” estarase ao disposto en:
A Lei estatal 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións
R. D. 887/06, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de
Subvencións.
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia”

SEGUNDO: Efectuar convocatoria para a concesión de
subvencións en materia de deportes para actividades competitivas e
actividades deportivas, co texto que figura no Anexo do presente
acordo.
TERCEIRO: Publicar a mencionada convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia e na páxina web do Concello.

Expediente 1031/2017. XUSTIFICACIÓN CONVENIO ESCOLAS
DEPORTIVAS 2017/2018
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Visto o escrito de data 04/07/18, rexistrado de entrada con núm.
1357 o 06/07/18, presentado por D. Pablo Maseda Fernández, Presidente
de E.D. Lourenzá, así como a documentación achegada referente á
xustificación dos gastos de E.D.LOURENZÁ, Tempada 2017/2018 para a
subvención concedida polo Concello por importe do recadado coa taxa
municipal de inscrición dos alumnos das Escolas Deportivas que ascende a
nove mil seiscentos trinta e nove euros (9.639,00.-) euros, para o
desenvolvemento das escolas deportivas municipais (competicións e
adestramentos dos diferentes equipos que conforman as mesmas), e unha
vez analizada a documentación presentada, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade, acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a conta xustificativa dos gastos presentados
por E.D.LOURENZÁ, con NIF. G-27211994, e con Núm. Club 2244/Rexistro
C-05138, referentes á subvención concedida polo Concello á devandita
entidade para o desenvolvemento das escolas deportivas municipais de
fútbol, fútbol sala, atletismo, baloncesto e patinaxe, cuxo importe total
ascende á cantidade de doce mil cento once euros con setenta e sete
céntimos (12.111,77.-) e por conceptos, foron os seguintes:
CONCEPTO
GASTOS MONITORES

EUROS
10.800,00
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MATERIAL E OUTROS:
GASTOS GAS E GASOLEO
TOTAL

450,27
861,50
12.111,77

SEGUNDO.- Remitir certificación do presente acordo a E.D. Lourenzá,
para o seu coñecemento e efectos oportunos.

BAIXA DO SAF DEPENDENCIA DE MARÍA ANGÉLICA GAYOSO
BAAMONDE.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Visto informe da Traballadora Social de data 11/07/18, relativo a extinción
do servizo de axuda no fogar de Dª. ANGÉLICA GAYOSO BAAMONDE con
D.N.I. nº 33.691.201L con domicilio en Igresa, núm. 1 da Parroquia de
Santo Tomé deste Termo Municipal, por falecemento da beneficiaria, a
Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade, acorda:
Conceder a EXTINCION do servizo de “Axuda no Fogar” de Dª.
Angélica Gayoso Baamonde.

ALTA SAF LIBRE CONCORRENCIA DE D. RAMÓN VILLARINO
RODRÍGUEZ (XULLO).
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimen
to

Vista a comunicación da Traballadora Social do Concello relativa ao
alta no Servizo de Axuda no Fogar de D. RAMÓN VILLARINO RODRÍGUEZ
con DNI. núm. 76.547.781D, con domicilio en Covela, 10 da Parroquia de
Santo Tomé deste termo, con efectos do mes de xullo de 2018, a Xunta de
Goberno, á vista do informe emitido pola Traballadora Social, en votación
ordinaria e por unanimidade, acorda:
Darse por enterada do alta no servizo de “Axuda no Fogar”, a través
do sistema de libre concorrencia a D. RAMÓN VILLARINO RODRÍGUEZ de 8
horas ao mes polo que deberá abonar vinte euros (20,00) mensualmente o
que supón o 20% da súa capacidade económica.

Expediente 546/2018. CAMBIO TITULARIDADE LIXO D. LUIS ANGEL
FRAGA LEITÓN
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o
Concello de Lourenzá
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Vista solicitude núm. 1443/18 subscrita por D. LUIS ANGEL FRAGA
LEITÓN con N.I.F. núm. 77.592.713M, con domicilio en Igrexa núm. 36 da
Parroquia de San Adriano deste Termo Municipal na que solicita o cambio
de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos urbanos en Igrexa
núm. 36, San Adriano, que antes figuraba a nome de Dª. Beatriz Leitón
Ramallal, para que agora figure a nome de D. Luis Angel Fraga Leitón en
Igrexa, núm. 36 (San Adriano).
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do terceiro trimestre de 2018.

Expediente 547/2018. CAMBIO TITULARIDADE LIXO Dª CONSUELO
ARES SANMARTÍN
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Expediente 560/2018. CAMBIO TITULARIDADE RECOLLIDA DE LIXO
Dª JOSEFA Mª PARDO TORRES
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentime
nto

Vista solicitude núm. 1489/18 subscrita por Dª. JOSEFA Mª PARDO
TORRES con N.I.F. núm. 33.313.638R, con domicilio en Las Plazas núm. 22,
2º da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal na que solicita o
cambio de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos urbanos en Las
Plazas núm. 22, 2º que antes figuraba a nome de D. Donato Rodríguez
Loredo, para que agora figure a nome de Dª. Josefa Mª Pardo Torres, en
Las Plazas, núm. 22, 2º (Santa María).
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do terceiro trimestre de 2018.
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Vista solicitude núm. 1423/18 subscrita por Dª. CONSUELO ARES
SANMARTÍN con N.I.F. núm. 33.692.258H, con domicilio en Rosalía de
Castro, bloque 4, 1º A da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal
na que solicita o cambio de titular no Padrón de recollida de residuos
sólidos urbanos en Rosalía de Castro, bloque 4, 1º, que antes figuraba a
nome de D. Demetrio Antonio García Fernández, para que agora figure a
nome de Dª. Consuelo Ares Sanmartin, en Rosalía de Castro, bloque 4, 1º A
núm. 36 (Santa María).
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do terceiro trimestre de 2018.

Concello de Lourenzá

Expediente 555/2018. CAMBIO TITULARIDADE RECOLLIDA LIXO Dª
LARA RODRÍGUEZ GASALLA
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentime
nto

Vista solicitude núm. 1487/18 subscrita por Dª. LARA RODRÍGUEZ
GASALLA con N.I.F. núm. 33.994.082J, con domicilio en Las Plazas núm. 22,
1º da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal na que solicita o
cambio de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos urbanos en Las
Plazas núm. 13 que antes figuraba a nome de D. Donato Rodríguez
Loredo, para que agora figure a nome de Dª. Lara Rodríguez Gasalla, en
Las Plazas, núm. 13 (Santa María).
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do terceiro trimestre de 2018.

Expediente 22/2018. LIQUIDACION TAXAS R CABLE Y
TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentim
ento

Visto o escrito presentado o 12/07/18 con número de rexistro de
entrada núm. 167 por D. Jon Ander de las Fuentes Inchausti con D.N.I.
núm. 30.586.830G, en representación de R CABLE TELECOMUNICACIONES
GALICIA, S.A.U. con C.I.F. A-15.474.281 e domicilio a efectos de
notificacións na rúa Real núm. 85 de A Coruña, no que solicita que se
practique a liquidación da taxa por ocupación de subsolo, solo e voo polos
ingresos brutos obtidos por servizos de telecomunicacións no municipio e
que ascenden á cantidade de catro mil novecentos noventa e cinco euros
con cincuenta céntimos (4.495,50).
Visto que R CABLE TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U foi
adxudicatario da concesión administrativa para a prestación do servizo de
telecomunicacións por cable nas demarcacións territoriais de Galicia e
Santiago de Compostela.
A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria, ACORDA:
1º.- Aprobar a liquidación de Secretaría-Intervención da taxa por
utilización privativa ou aproveitamento especial do subsolo, solo e voo do
dominio publico local, segundo a cal deberá abonar sesenta e sete euros
con corenta e tres céntimos (67,43.-) o cal supón o 1,5% dos ingresos
brutos que ascenden á cantidade de catro mil novecentos noventa e cinco
euros con cincuenta céntimos (4.495,50).
2º.- Notificar a R CABLE TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U, o
presente acordo aos efectos de que proceda o abono da liquidación
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Favorable

Concello de Lourenzá
practicada.

EXPEDIENTE 408/2018. BAIXAS DEREITOS E OBRIGAS 2018.
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidad
e/Asentimen
to

Vista a proposta da Alcaldía de data 14/06/2018 relativa á aprobación
de baixas tanto en dereitos recoñecidos pendentes de cobro como en
obrigacións recoñecidas pendentes de pago, correspondentes ós exercicios
2013 e 2015, e unha vez aprobada a Liquidación do Exercicio 2017, a
Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade dos
concelleiros presentes na sesión, sendo o seu número legal de catro,
ACORDOU:
PRIMEIRO.- Aprobar, segundo proposta da Alcaldía, o expediente
colectivo de Baixa de Dereitos recoñecidas presupostarias pendentes de
cobro, procedentes dos exercicios pechados dos anos 2013/2015 por un
importe de CORENTA E CINCO MIL OITOCENTOS CORENTA EUROS CON
CORENTA E OITO CÉNTIMOS (45.840,48) e co seguinte resumo:

2013/ 750
TRANSFERENCIAS
CAPITAL CCAA.
2015/461 DE
ENTIDADES
LOCAIS

TOTAL

PENDENTE
COBRO
41.032,38

7.406,00

48.438,38

BAIXA

CAUSA DA
BAIXA

PENDENTE
CONCEPTO
COBRO/
COBRADO
41.032,38
Perda
0,00 41,92% DA SUBVENCIÓN
Subvención.
AGADER PARA “MUSEO E
CENTRO INTERPRETACIÓN
CULTURA PAZOS GALEGOS”.
4.808,10 Baixa
2.597,90 SUBVENCIÓN GASTOS
Deputación por
CORRENTES SERVIZO AXUDA
cobro cargo
NO FOGAR /2015
núm.623/2015d
e Taxa
autorización
obras.
45.840,48
2.597,90

SEGUNDO.- Que polos servizos de Intervención e Tesourería se
proceda a dar de baixa na contabilidade e recadación, as débedas e as
dereitos declaradas prescritas ou anuladas por outras causas.
TERCEIRO.- Que se expoña ó público por prazo de quince días hábiles
a efectos de reclamacións e, no suposto de non presentarse ningunha
contra o presente acordo, considerarase definitivamente aprobado.
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ANO
/CONCEPTOS

Concello de Lourenzá
Expediente 509/2017 DEVOLUCIÓN FIANZA A Dª ANA Mª TERRÓN
GONZÁLEZ, XIMNASIO
Non hai acordo

Motivo: Ampliar
documentación

Este acordo quedou sobre a mesa a efectos de completar documentación

Expediente 30/2017. DEVOLUCIÓN GARANTÍA CONSTRUCCIONES
ISIDRO OTERO S.L.. CAMIÑO "A"
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentim
ento

FACTURAS XULLO/2018
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

NOME E NIF. ACREDOR

FARMACIA LU-56
VICTORIA VÁZQUEZ
VALCARCE
NIF. 33818024 - C
MESÓN “ O PIPOTE”
BIRUXES, S.L.
CIF. B-27160688
FRANCISCO DASILVA
RIVAS

NÚM.
CONCEPTO
FACTURA E
DATA
Núm. 014 de Achega
27/06/2018 medicamentos
persoal
funcionario.
Núm. 076444 Comida Brigada
de 29/06/18 Incendios(3)
Núm.16 de
26/06/18

Servizo Taxi
Emerxencia Social

Concello de Lourenzá
Prza. do Conde Santo-Vilanova , s/n, Lourenzá. 27760 (Lugo). Tfno. 982121006. Fax: 982121506

Cod. Validación: 6ZEJ7M6LXN93FC95LW5LHWFKJ | Corrección: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 19 a 27

Á vista do expediente instruído a instancia de D. ISIDRO OTERO
BELLO con D.N.I. nº 33.304.681Z en representación de CONSTRUCCIONES
ISIDRO OTERO S.L. con CIF. B27250182 para a devolución da garantía
definitiva depositada para a execución da obra "REHABILITACIÓN
SUPERFICIAL DE FIRME DO CAMIÑO A (ZAPATEIRO A SAN ADRIANO)"
constituída mediante aval de AFIGAL NÚM. 48.783 por importe de catro mil
oitenta e dous euros con cincuenta e un céntimos (4.082,51).
Unha vez visto o informe emitido pola Arquitecta Dª. Cristina Pérez
Casarío de data 20/07/18 en sentido favorable, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade ACORDA:
Aprobar a devolución de dita garantía á empresa adxudicataria
Construcciones Isidro S.L.

IMPORTE
(IVE
incluído)
17,06

33,00

40,00

Concello de Lourenzá

ISIDRO RODRÍGUEZ
LOREDO
NIF. 33810691-R
DIELECTRO
INDUSTRIAL
CIF. A15007750
DIELECTRO
INDUSTRIAL
CIF. A15007750

Núm.01 de
25/06/18

o día 26/06/18
Servizo Taxi
Emerxencia Social
o día 03/07/18
Servizo Taxi
Emerxencia Social
o día 12/07/18
Servizo Taxi
Emerxencia Social
o día 16/07/18
Pinchos Taller de
Memoria .

Núm.02 de
25/06/18

Comida Brigada
Incendios(3)

Núm.17 de
03/07/18
Núm.18 de
12/07/18
Núm.20 de
16/07/18

Núm. 203 de Pinchos coro
07/07/18
“Xornada
Peregrino
Núm. 180011 Achega
de 12/07/18 medicamentos
persoal
funcionario.
Núm. 2/18 de Trofeos (2) para XI
12/07/2018 Xornadas do
Peregrino
Núm. 7/2018 Fotos e Impresión
de
para Asociación
13/07/2018 Hijos Lourenzá en
Cuba
Núm. 39/2018 Comida Talleres de
de
Memoria
19/07/2018
Núm. 57455 Material alumeado
de
28/06/2018
Núm. 57456 Material alumeado
de
28/06/2018

Concello de Lourenzá
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40,00

40,00

40,00

60,00

37,20

275,90

10,26

129,47
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NIF.33994271-H
FRANCISCO DASILVA
RIVAS
NIF.33994271-H
FRANCISCO DASILVA
RIVAS
NIF.33994271-H
FRANCISCO DASILVA
RIVAS
NIF.33994271-H
CAFE-BAR O TORREÓN
FABIANA K. VIEIRA
CHAGAS
NIF.34282581-T
CAFE-BAR O TORREÓN
FABIANA K. VIEIRA
CHAGAS
NIF.34282581-T
MORRIGAN, CAFETERÍA
VICTOR M. PENEDO
DÍAZ
NIF. 33346887-S
FARMACIA LU-56
VICTORIA VÁZQUEZ
VALCARCE
NIF. 33818024 - C
JOSE LUIS
FDEZ..ANSEDES
NIF. 33823961-T
LUCÍA VALEA,
FOTOGRAFÍA
NIF. 33343488C

12,10

55,00

461,71

479,51

Concello de Lourenzá

PABLO RODIL
VILLABRILLE, SLU.
CIF. B-27356765
Mª.BEGOÑA OURAL
CASTRO
NIF.33993080T
OTERO TRANSFORM.
MADERERA
CIF. A-27009877
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.
CIF. B15735616
LUKUS MARKET,
UNIPERS.

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

Núm. 59659
de
30/06/2018
Núm.23477
de
27/06/2018
Núm.
3-000604 de
29/05/2018
Núm. M/8 de
25/05/2018

Material alumeado

Núm.
100003436
de
29/06/2018
Núm.
TQ2760027
de 25/05/18
Núm.
TQ2760028
de 29/06/18
Núm.
TQ2760029
de 29/06/18
Núm.
TQ2760030
de 29/06/18
Núm.
TQ2760031
de 29/06/18
Núm.
TQ2760032
de 29/06/18
Núm.
TQ2760033
de 29/06/18
Núm.
TQ2760034
de 29/06/18
Núm.
TQ2760035

2.326,61

Reparación Nissan
Terrano II

11,31

Toner Casa
Xuventude

25,00

Funda Traballador
Piscina-Colexio

30,00

Material para
Caseta no Campo
da Gracia

131,54

Vale Transeúnte

2,78

Material Clausura
Taller de Memoria

34,48

Material Limpeza
rúas

18,81

Material Limpeza
Casa Xuventude

6,23

Material Limpeza
Piscina

20,40

Material Limpeza
Concello

7,48

Material Limpeza
Campo Fútbol

4,98

Material Limpeza
Polideportivo

12,46

Material Limpeza
C.E.I.P.

14,95
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DIELECTRO
INDUSTRIAL
CIF. A15007750
TALLERES ODIFER,SL.
CIF. B-27020221

Concello de Lourenzá

HERMEX IBERICA,SL.
CIF. B-66629494
GRUPO TOUCHE
PABLO CID GÓMEZ
NIF. 77593518-M
SERVICIOS SOCIAIS
SAN ROQUE
CIF. B27333160

de 29/06/18
Núm.
TQ2760036
de 29/06/18
Núm. 180007
de 26/06/18

Material Limpeza
Albergue

54,60

Medicamentos
para piscina

41,03

Núm. 180009 Medicamentos
de 27/06/18 para piscina

4,79

Núm. 180010 Medicamentos
de 27/06/18 para piscina

3,43

Núm. 180011 Medicamentos
de 27/06/18 para piscina

11,60

Núm. 135 de Importe Viaxe Ser.
28/06/18
Sociais a Múxia /
Ezaro

561,00

Núm.A2018/0
6676 de
28/06/2018
Núm.
18M019980
de
01/07/2018
Núm. 41288
DE
30/04/2018
Núm. 179 de
03/07/18

Reparación alarma
C.E.I.P. Juan Rey

105,33

Cota mantemento,
3º trimestre

347,26

Material P.A.I.
Meniños

134,29
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CIF. B15735616
LUKUS MARKET, S.L.
UNIPERS.
CIF. B15735616
FARMACIA LU-56
VICTORIA VÁZQUEZ
VALCARCE
NIF. 33818024 - C
FARMACIA LU-56
VICTORIA VÁZQUEZ
VALCARCE
NIF. 33818024 - C
FARMACIA LU-56
VICTORIA VÁZQUEZ
VALCARCE
NIF. 33818024 - C
FARMACIA LU-56
VICTORIA VÁZQUEZ
VALCARCE
NIF. 33818024 - C
AUTOCARES
RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ.SL
NIF. B-27113372
PROTESE, SISTEMAS
SEGUR.
B-27151091
TRESA S.A.
CIF. A-33622937

Material
Publicidade Festa
Campesiña

96,80

S.S.PT.18/1/00 Servizo
155 de
Dependencia
30/06/18
-Axuda no
Fogar/Xuño 2018

1.298,91
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Concello de Lourenzá

SERVICIOS . SOCIAIS
SAN ROQUE
CIF. B27333160

XARDINAGRO, S.L.
CIF. B-27169515
NOCEDA ASESORES,
S.L.
CIF. B-27174085
RÍO BLANCO, S.L.
CIF. B-15424047
THYSSENKRUPP
ELEVADORES,SLU
CIF. B-46001897

Núm. 84983
de
19/06/2018
Núm.
9001622508
de
01/07/2018
Núm.FAC/209
1 de
29/06/2018
Núm.
2018-546 de
09/07/2018

Hipoclorito para
piscina

Mantemento
ascensor C.E.I.P.
Juan Rey, 3º
trimestre
KLEER-KIM SAL.
Productos para
CIF.A-80644701
limpeza piscinas
municipais
INVECO,S.L
Control calidade
CIF. ESB-27027143
Mellora Camiños
Municipais
2017/2018
SETRAMUR, S.L.
Núm. 002866 Subministro de
CIF. ESB-27147776
de
sinais tráfico
09/07/2018
CABALEIROS XARDÍN,S
Núm.
Prantas para S.
.L.
B30/2018 de Adrao
CIF.B-27248111
30/06/2018
LUCÍA ABARRETEGUI
Núm. 4 de Curso Formación

Concello de Lourenzá
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4.432,60

886,90

11,60

705,43

629,20

259,98
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SERVICIOS. SOCIAIS
SAN ROQUE
CIF. B27333160

(fins de semana –
festivos)(104,25
horas)
S.S.PT.18/1/00 Servizo “Axuda no
156 de
Fogar”,Abril/18
30/06/18
(Incidencias
Dependencia e
vacacións)/370
horas
S.S.PT.18/1/00 Servizo “Axuda no
157 de
Fogar”
30/06/18
Abril/18(Incidencia
s e Vacacións L.
Concorrencia)/70
horas.
Núm. 80942 Material para
de
limpeza rúas
045/07/2018
Núm. 2081/18 Mes de Xuño/2018
de 02/07/18

407,71

923,98

119,49

22,00

260,00

Concello de Lourenzá

SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
SUMINISTROS O
CANDADO, S.L.
NIF.B-27431931
MOURE MAQUINARIA,
S.L.
CIF. B-27173384
MOURE MAQUINARIA,
S.L.
CIF. B-27173384
MOURE MAQUINARIA,
S.L.
CIF. B-27173384
MOURE MAQUINARIA,
S.L.
CIF. B-27173384

05/07/2018 Radiofónica na
Biblioteca o
27/06/18
Núm. 39718 Material Servizos
de
varios
30/06/2018
Núm. 39818 Material Obradoiro
de
30/06/2018
Núm. 39918 Material vario para
de
almacén
30/06/2018
Núm. 40018 Material Campo
de
Fútbol
30/06/2018
Núm. 40118 Material Alumeado
de
Público
30/06/2018
Núm. 40218 Material Piscinas
de
30/06/2018
Núm. 40318 Material C.E.I.P.
de
Juan Rey
30/06/2018
Núm. 40418 Material Pavillón
de
Polideportivo
30/06/2018
Núm. 40518 Material roupa
de
persoal silvicultura
30/06/2018
Núm. T288 de Material para
29/06/2018 persoal Silvicultura

256,40

66,68

96,34

370,84

35,74

337,98

14,50

112,05
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AMADO
NIF. 79341864Y

56,19

9,62

Núm. S441 de Material Obradoiro
29/06/2018

124,19

Núm. T288 de Hidrolimpiadora
29/06/2018 Servizos varios

740,75

Núm. T300 de Material Obradoiro
30/06/2018

186,40
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Concello de Lourenzá

FUNDACIÓN EU-SON
CIF. G-27222983
SOILAR, GESTIÓN Y
SERVICIOS
MUSICALES,S.L.
CIF. B-70418090
WURTH ESPAÑA, S.A.
CIF. A-08472276

Núm. M/10 de Fundas Brigada
05/07/2018 Incendios
Núm.
8801111445
de 30/06/18
Núm.
2018-247 de
12/07/2018
Núm. A/126
de
09/07/2018

Gasóleo vehículos
varios Xuño

Núm.
1001826 de
05/07/2018
Núm. 180013
de 17/07/18

204,55

1.054,06

Trofeos (4) Festa
Campesiña/18

100,00

Clases de Música
mes Xuño/18

885,00

Material servizos
varios

174,31

FARMACIA LU-56
Achega
VICTORIA VÁZQUEZ
medicamentos
VALCARCE
Piscina
NIF. 33818024 - C
GRUPO NELI
Núm. 65/18 Festa Comida
LOURENZÁ S.L.U.
de
Taller Memoria
CIF. B-27269414
30/06/2018
SOCIEDAD GENERAL
Núm.
Dereitos autor Dúo
AUTORES Y EDITORES 11800455441 Carmín o día
CIF ESG-28029463
de
14/07/2018.
09/07/2018
DIELECTRO
Núm. 63881 Material alumeado
INDUSTRIAL
de
CIF. A15007750
15/07/2018
LAURA SÚÁREZ
Núm. 57 de Actuación Dúo
RODRÍGUEZ.
14/07/18
Karmín (2ª Festa
NIF.47403698P
Campesiña)
PICARIÑOS-LAURA
Núm. 1056 de Animación Musical
RDGUEZ.ROMAN
21/06/2018 Festa do Xanciño o
NIF. 79333227-V
23/06/2018
RAMÓN IGLESIAS
Xuño 2018 Desprazamentos
VENTURA
varios: 116
NIF. 77593981P
km/0,19
Mª JOSE GARCÍA VEIGA 03/07/2018 Xornada
NIF. 33993964X
Formación HSUE
en Lugo (140 Km.)
Concello de Lourenzá
Prza. do Conde Santo-Vilanova , s/n, Lourenzá. 27760 (Lugo). Tfno. 982121006. Fax: 982121506

4,28

66,07

33,88
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Mª.BEGOÑA OURAL
CASTRO
NIF.33993080T
E.S. GALP LOURENZA
CIF. B79083796

448,69

500,00

499,73

25,65

26,60

Concello de Lourenzá
Xuño
2017/Xuño
2018
Xuño 2018

Xuño 2018

Xuño 2018

Xuño 2018

Xuño 2018

Xuño 2018

Xuño 2018

Desprazamentos
varios
Desprazamentos
Ax. Domicilio 198
Km.
Desprazamentos
Ax. Domicilio 580
Km.
Desprazamentos
Ax. Domicilio 267
Km.
Desprazamentos
Ax. Domicilio
1.400 Km.
Desprazamentos
Ax. Domicilio 532
km.
Desprazamentos
Ax. Domicilio 402
km.
Desprazamentos
Ax. Domicilio 546
km.

37,62

110,20

50,73

266,00

101,08

76,38

103,74

23.341,24

CERTIFICACIÓNS DE OBRA.CERTIFICACIÓN NÚM. 1 E ÚNICA DE
”MELLORA E MANTEMENTO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO
CONCELLO DE LOURENZÁ (LUGO).”
Favorable

468,82

Tipo de
votación:
Unanimidade/Ase
ntimento

Neste punto, vista a factura núm. A1894 de data 13/07/18,
presentada por D. Angel Fonte Palmeiro, en representación de
Excavaciones Ramsei, S.L., con CIF. B-27146299,con domicilio social en
Rúa Álvaro Cunqueiro,38-local 1-Foz,cun importe de SETENTA E TRES MIL
DUASCENTAS CINCO EUROS (73.205,00) EUROS, IVE incluído, e
referente á execución da obra denominada
MELLORA E MANTEMENTO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE
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MARTA SÁNCHEZ
SEIVANE
NIF.77594301-Y
Mª ELITA BRAÑA
GARCÍA
NIF. 33832086Y
EULALIA GONCALVES
ARAUJO.
NIF.X1166446R
LOURDES ÁLVAREZ
ARIAS
NIF. 33859842R
FRANCISCA REGO
LÓPEZ
NIF. 33307097S
MARÍA JESÚS BOUSO
BARCIA
NIF. 33348237P
Mª DOLORES PENDÁS
ESTRADA
NIF. 11413172C
MARÍA TEIJO
FERNÁNDEZ
NIF. 77594257P
TOTAL

Concello de Lourenzá
LOURENZÁ (LUGO).”, da que é adxudicatario por acordo da Xunta de
Goberno Local de 13/03/2018.
Vista a certificación única e final de obra polo mesmo importe,
emitida pola redactora do proxecto e directora das obras, a arquitecta Dª.
Marta Sánchez Seivane, colexiada núm.2796, en data 26/06/2018.
A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade
dos concelleiros presentes na sesión, ACORDA:
Primeiro.- Aprobar a certificación única e final presentada pola
Directora da obra, a arquitecta, Dª. Marta Sánchez Seivane, e a factura
núm. A1894 de data 13/07/18, presentada por D. Angel Fonte Palmeiro, en
representación de Excavaciones Ramsei, S.L., con CIF. B-27146299, por
importe de Sesenta mil cincocentos (60.500,00) euros e un I.V.E. de Doce
mil setecentos cinco (12.705,00) euros, o que fai un total de SETENTA E
TRES MIL DOUSCENTOS CINCO (73.205,00.-) EUROS, referente á obra
MELLORA E MANTEMENTO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE
LOURENZÁ (LUGO).
Segundo.- Remitir notificación do presente acordo á empresa
adxudicataria Excavaciones Ramsei, S.L., con CIF. B-27146299, para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
Terceiro.- Remitir certificación do presente acordo así como do
correspondente xustificante de pago á AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL ( AGADER) para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos
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B) ACTIVIDADE DE CONTROL

