
DON  CESAR  LÓPEZ  ARRIBAS,  Secretario  Xeral  do  Concello  de 
Lalín (Pontevedra).

CERTIFICO: Que na sesión celebrada pola Xunta de Goberno Local o 
día 15 de xullo de 2019 coa salvedade do previsto no artigo 206 do R.O.F. dos 
termos  de  aprobación  definitiva  da  acta  adoptouse,  entre  outros,  o  seguinte 
acordo:

21.-     FORA  DA  ORDE  DO  DÍA  PRESENTOUSE  PARA  A  SÚA 
APROBACIÓN POR URXENCIA O SEGUINTE ASUNTO:   EXPEDIENTE 
3736/2017.  PROCEDEMENTO  XENÉRICO  APROBACIÓN  BASES 
EXPRESIONES DE INTERES DUSI  .

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes acordou:

Declarar a urxencia e ratificar a mesma en relación co dito asunto debido a 
necesidade  de  seguir  cos  procedementos  marcados  pola  estratexia  para 
cumprimento de prazos.

Vista a proposta da Directora DUSI, na que expón que o 14 de decembro, 
2016, publicouse no BOE a resolución definitiva de 12 de decembro, de 2016, da 
Secretaria  de  Estado  de  Orzamentos  e  Gastos,  pola  que  se  resolve 
definitivamente  a  primeira  convocatoria  para  a  selección  de  Estratexias  para 
Desenvolvemento  Urbano  Sostible  e  Integrado  que  serán  cofinanciadas  polo 
POCS  FEDER  2014-2020  efectuada  pola  Orde  HAP  /2427/2015  de  13  de 
novembro, resultando seleccionada a Estratexia Integrada de Desenvolvemento 
Urbano  Sostible  e  Integrada  formulada  polo  Concello  de  Lalín, 
chamada”LalínSsuma21” cunha axuda de 5.000.000 euros, que permitirá a posta 
en marcha de accións de rexeneración urbana a través dunha visión integrada que 
inclúe aspectos económicos,ambientais, climáticos, demográficos e sociais.

Estas axudas concedéronse de conformidade co artigo 23 da Lei 38/2003, do 17 
de novembro, de Subvencións Xerais e revestirán a forma de subvencións. As 
entidades beneficiarias aceptaron a inclusión da entidade na lista de beneficiarios 



publicada  de  conformidade  co  artigo  115,  apartado  2,  do  Regulamento  (CE) 
1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013. 
As entidades beneficiarias deberán cumprir cas disposicións sobre información e 
publicidade  establecidas  no  anexo  XII  do  Regulamento  (CE)  1303/2013 
"Información e Comunicación sobre o apoio procedente dos Fondos".

Así  o  Concello  Lalín  como  entidade  beneficiaria  da  EDUSI  LalínSsuma21, 
seleccionará  as  operacións  que  se  integrarán  dentro  das  distintas  liñas  de 
actuación da estratexia, actuando como Organismo lntermedio Lixeiro (OIL).

No  desenvolvemento  das  atribucións  asignadas  á  Entidade  DUSl  como 
Organismo lntermedio Lixeiro das axudas do POCS do FEDER, o Concello de 
Lalín elaborou un Manual co obxecto de recoller os Procedementos establecidos 
para  a  realización  das  funcións  delegadas  pola  Autoridade  de  Xestión  no 
referente  ás  Actuacións  cofinanciadas  polo  POCS  FEDER  no  período  de 
programación 2014-2020 dentro da súa Estratexia DUSl “LALÍNSSUMA21”.E 
na que propón:

(...)

“A  aprobación  das  Bases  da  Convocatoria  de  Expresións  de  Interese  que  
rexerán na selección das operación da Estratexia de Desenvolvemento Urbano  
Sostible e Integrado (EDUSI) de Lalín “ LALÍNSSUMA21”.

Por  todo  o  anteriormente  exposto, a  Xunta  de  Goberno  Local  por 
unanimidade dos asistentes acordou:

Aprobar as Bases da Convocatoria de Expresións de Interese que rexerán a 
selección das operacións da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e 
Integrado (EDUSI) de Lalín "LalínSsuma21" financiada nun 80% polo Fondo 
Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional  (FEDER)  no  marco  do  Programa 
Operativo de Crecemento Sustentable (POCS) 2014-2020, integrado actualmente 
no Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE).

E para que conste e unir ó expediente da súa razón, expido a presente en 
Lalín de orde e co visto e prace da Sra. 1ª Tenente de Alcalde.

O Secretario Xeral, Visto e prace, da 1ª Tenente de Alcalde.



César López Arribas. María Paz Pérez Asorey.

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE)
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