A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de
2022, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
3.31188.-

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE ARBO AO ABEIRO
DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023
CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA CONSERVACIÓN E
FUNCIONAMENTO
DE
BENS
E
SERVIZOS
MUNICIPAIS
(Expte.2022000905)

Firmado por: MARINA PIÑEIRO NOVO - ***3068**
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En relación á aprobación da concesión dunha subvención ó Concello de Arbo, con CIF núm.
P3600100F, correspondente á liña 3 (Emprego para conservación e funcionamento de bens e
servizos municipais), ó abeiro do disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras
e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, emito o seguinte informe:
Antecedentes:
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión extraordinaria do día 26/11/2021, punto núm.
9.7707 aprobou as “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos)
2022-2023” que recolle os procedementos para conceder subvencións aos concellos da provincia
de Pontevedra cunha poboación de dereito de ata 50.000 habitantes, segundo os datos expedidos
polo Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos ao censo do exercicio 2020 (último vixente na
data de aprobación das bases).
As bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023 establécense co obxecto de regular a concesión,
a execución e a xustificación das subvencións que se concedan con cargo a elas. As axudas e
subvencións deste plan poderán destinarse ás seguintes liñas nos termos recollidos na base Oitava:
liña 1 (investimentos), liña 2 (amortización de débedas con entidades financeiras, pagamento de
débedas con acredores de gasto corrente e investimentos, gastos correntes derivados da prestación
de servizos municipais, incluídos os contratos para a realización de proxectos técnicos, así como os
contratos de consultoría e asistencia técnica, ou gastos correntes derivados da realización de actos
culturais, deportivos, sociais, educativos, turísticos, etc.) e liña 3 (emprego para a conservación e o
funcionamento de bens e servizos municipais).
As finalidades subvencionables serán as que se sinalan nas bases e terán que ser de competencia
municipal.
As ditas bases e convocatoria foron publicadas no BOPPO nº 230 de 27/11/2021 e o extracto da
convocatoria publicouse no mesmo BOPPO nº 230, do 27/11/2021.
De conformidade ao sinalado nas bases Quinta e Sexta, asígnase unha cantidade para cada un dos
tres grupos nos que se clasifican os concellos, que se repartirá entre o número de concellos que
forman o grupo en proporción á súa poboación en proporción á poboación, á superficie, aos
núcleos de poboación e á densidade, segundo as características singulares de cada grupo de
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concellos e baseándose nas porcentaxes establecidas nas bases. Da contía individual asignada a cada
concello, destinarase unha porcentaxe mínima do 70,93 % sobre a contía asignada á liña 1, ata un
máximo dun 6,98% destinarase ao financiamento da liña 2 e un máximo do 22,09 % ao
financiamento da liña 3. Os concellos poderán destinar a totalidade ou a parte non empregadas das
liñas 2 e 3 a incrementar o importa da liña 1. Non se admitirán traspasos de crédito entre as liñas 2
e 3. En todo caso, o concello deberá achegar unha comunicación, asinada polo órgano competente,
indicando a cantidade que pretende traspasar das liñas 2 e/ou 3 á liña 1. Os traspasos entre liñas
referidos poden producirse no momento de presentar as solicitudes de subvención, como
consecuencia da reformulación ou do rexeitamento dunha solicitude ou como consecuencia das
modificacións dos acordos ou das resolucións de concesión cando supoñan, dentro da
correspondente liña, unha subvención inferior.
Mediante Resolución Presidencial de 03/12/2021, núm. 2021007177 aprobáronse as cantidades
asignadas a cada concello, se ben, unha vez comunicadas as débedas pendentes coa Deputación,
poderase proceder de oficio á súa detracción, polo que neses casos o importe definitivo será
calculado tendo en conta a detracción que se efectúe.
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O prazo para solicitar as subvencións, será de tres meses contados desde o día seguinte ao da
publicación no BOPPO da convocatoria.
De conformidade coa base Oitava apartado 8.3, con cargo á Liña 3 (Emprego para conservación e
funcionamento de bens e servizos municipais) será subvencionable a contratación laboral de
persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, de
interese xeral e social, segundo a normativa aplicable, sempre que cumpran os requisitos esixidos.
Ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2022-2023, recibiuse unha solicitude de axuda coas seguintes
características:
CONCELLO DE ARBO
Data de presentación:

21/12/2021 (rexistro WEB2022049359)

Data de emenda da solicitude:

19/01/2022 (rexistro WEB2022001900)

Obxecto da subvención (número
Achega
Nº traballadores de contratos, tipo de xornada e Orzamento
municipal
duración)
2 peóns mantedores/as de edificios, 2
peóns de horticultura-xardinería, 3
peóns forestais, 2 peóns de conservación
de parques urbanos, 2 operarios/as de
13
98.588,88 € 2.414,88 €
condución de vehículos e manexo
maquinaria agraria e 2 axudantes de
tarefas de axuda no fogar en xornada de
30 h./sem. durante 6 meses
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Importe da
subvención
solicitada

96.174,00 €
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Comprobado dende o Servizo de Cooperación que esta solicitude de subvención da liña 3 do Plan
Concellos 2022-2023 cumpre os requisitos esixidos nas Bases reguladoras e achegan a
documentación requirida, emítese informe da Xefatura do Servizo en relación a súa tramitación.
A solicitude do concello referenciado respecta en todo caso o importe máximo de 22,09% da
cantidade que lle corresponde a cada concello (detraídas no seu caso as débedas contraídas coa
Deputación). Na aplicación 2022/942.9425.462.03 (Plan Concellos 2022-2023 - Liña 3: Emprego)
do vixente Orzamento Provincial existe crédito suficiente para facer fronte a este gasto.
CONCELLO DE ARBO
LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña

97.065,72 €
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Xúntase a relación valorada da solicitude, calculándose o importe das axudas segundo a petición do
beneficiario en base ao custo das contratacións e tendo en conta o número de traballadores, a
duración das contratacións e o tipo de xornada a realizar (completa ou parcial). A axuda comprende
o custo salarial e a cotización á seguridade social, da contratación das persoas desempregadas que
reúnan os requisitos esixidos (calquera que sexa a categoría profesional), respectando o salario
mínimo interprofesional por traballador (importe proporcional ás horas traballadas) que se atope
en vigor en cada momento ou as retribucións que resulten aplicables en atención á categoría
profesional da persoa traballadora, complementando o concello, no seu caso, a cantidade que sexa
necesaria ata acadar os salarios que correspondan por categoría profesional.
Fundamentos xurídicos:
Primeiro.- Réxime Xurídico:
- De conformidade co establecido na disposición adicional oitava da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), as axudas que se arbitren a favor dos concellos a
través do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 rexeranse polas súas Bases
reguladoras aprobadas en sesión plenaria do 26/11/2021, punto núm. 1.7538, e publicadas
no BOPPO núm. 230 do 27/11/2021.
- Con todo, para o non previsto nelas, resultan de aplicación supletoria a Lei 38/2003, de 17
de novembro, xeral de subvencións (LXS), o seu regulamento de desenvolvemento aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS), a Ordenanza xeral de subvencións da
Deputación Provincial de Pontevedra (OXSDEPO) e as restantes normas de dereito
administrativo, e aplicaranse, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Segundo.- Consideracións xurídicas:
I.- Instrución do expediente:
- A Base Novena do Plan Concellos 2022-2023 dispón que o procedemento de concesión destas
subvencións será o de concorrencia non competitiva; e, así mesmo, segundo o disposto na base
Décimo Sexta, a instrución do procedemento de concesión correspóndelle ó Servizo de
Cooperación, que realizará de oficio as actuacións que estime necesarias para a determinación, o
coñecemento e a comprobación dos expedientes.
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II.- Petición e evacuación de informes:
Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes.
Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de
motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma.
Artigos 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle
corresponde realizar á Intervención.
Artigo 16 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do
control interno nas entidades do Sector Público Local, sobre a fiscalización previa da
aprobación ou autorización de gastos e da disposición ou compromiso de gasto da entidade
local
Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a fiscalización da
xestión económica, que sinala a competencia da Intervención para realizar esta función.
Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras,
a petición de cantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas
normas que regulan a subvención.
Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que o
órgano instrutor poderá solicitar todos os informes que considere convenientes ou necesarios
para o correcto outorgamento das subvencións.
III.- Resolución do expediente:
Artigo 22 LXS que dispón que a proposta de concesión formularase ao órgano concedente a
través do órgano instrutor.
Artigo 25 da LXS polo que o órgano competente resolverá o procedemento e a resolución
motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención
Artigo 62 do RLXS que establece que na resolución de concesión deberán quedar claramente
identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios
Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto.
Base de execución 16ª.2ª do orzamento que sinala que o órgano competente para a
autorización e disposición deste gasto é a Xunta de Goberno.
Bases de execución 25ª.2ª e 4ª do orzamento provincial que regulan o procedemento de
concesión e a compensación de débedas de entidades locais.
Base Décimo Sexta das Bases reguladoras do Plan Concellos 2022-2023, que sinala que unha
vez efectuado o estudo de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible,
elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano
competente, previo informe da técnica ou técnico competente da Deputación segundo a
natureza do gasto e da fiscalización da Intervención.
Bases Oitava e Décimo Segunda dentro da liña 3 do Plan Concellos 2022-2023 que sinalan a
necesaria documentación para a válida concesión da subvención, os requisitos dos servizos
para os que se van contratar aos traballadores, así como os gastos subvencionables, que
comprenderán o custo salarial e a cotización á Seguridade Social de persoas desempregadas
(calquera que sexa a categoría profesional) que reúnan os requisitos establecidos nas bases,
respectando en todo caso o Salario Mínimo Interprofesional por traballador que se atope en
4
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vigor en cada momento (importe proporcional ás horas traballadas) ou as retribucións que
resulten aplicables en atención á categoría profesional da persoa traballadora, para o cal os
concellos deberán, no seu caso, complementar a cantidade que sexa necesaria ata acadar os
salarios que correspondan por categoría profesional.
Bases Quinta e Sexta do Plan Concellos 2022-2023, que consignan o crédito orzamentario, a
porcentaxe e o límite máximo por liña, así como os criterios obxectivos de reparto.

CONCLUSIÓNS:
Primeiro.- Esta solicitude foi presentada en prazo, e achégase a documentación precisa para a súa
valoración.
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Segundo.- En canto ás funcións para as que se contratarán ós traballadores, de acordo coas
memorias achegadas, consisten, en servizos de interese xeral e social. O importe da subvención
solicitada non excede do importe máximo de financiamento do plan nin a porcentaxe máxima da
liña 3 segundo o disposto na base Quinta (22,09 % da cantidade total asignada a cada concello,
tendo en conta neste importe, no seu caso, as detraccións notificadas das débedas contraídas coa
Deputación por parte das entidades solicitantes).
Terceiro.- As cantidades que resultan subvencionables calcúlanse en base ás solicitudes realizadas
polos concellos, tendo en conta o límite mínimo do Salario Mínimo Interprofesional por traballador
e tomando como referencia por defecto unha xornada completa de 37,5 horas semanais. No caso
de que as contratacións de desempregados se efectúen por un importe inferior de horas das
estipuladas para un contrato a xornada completa, o importe subvencionable mínimo reducirase
proporcionalmente en función das horas traballadas. En consecuencia, son os interesados os que
sinalan o importe a subvencionar na súa solicitude, que poderá exceder o SMI en razón das obrigas
legais ou por convenio existentes. Os beneficiarios asumen o compromiso de afrontar a cantidade
complementaria non subvencionada.
Cuarto.- Unha vez concedida a subvención, os concellos poderán solicitar o pago anticipado
segundo o establecido na base Vixésimo Primeira e, especificamente o seu apartado 21.3.3.
Asemade, deberanse xustificar as axudas concedidas de conformidade ó establecido na base
Vixésimo Primeira e tendo en conta o disposto na base Décimo Oitava en relación ás obrigas do
beneficiario, especialmente en canto á publicidade.
Quinto.- De conformidade co disposto no Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de decembro, de
medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación
do mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola modalidade de obra ou servizo
determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e antes do 31 de marzo de 2022 e terán unha
duración máxima de 6 meses. As contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do
preceptuado na normativa laboral aplicable, que limitará en todo caso a aplicación do réxime de
posibles substitucións ou modificacións da resolución ou acordo de concesión da subvención
previsto nas Bases reguladoras.
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Por todo o exposto e a vista dos antecedentes, fundamentos de dereitos aplicables e a súa
motivación razoada, e a concorrencia dos requisitos necesarios, a xefa do Servizo de Cooperación
INFORMA FAVORABLEMENTE o expediente de subvención relacionado no anexo no marco
do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 - LIÑA 3: EMPREGO
PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS e
a concesión da subvención solicitada segundo os importes e o obxecto que figuran en dito anexo,
con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03.
ANEXO
Concello

Nº
traballadores

Arbo
13
(P3600100F)

Obxecto da subvención (número de contratos, tipo Importe a
de xornada e duración)
conceder
2 peóns mantedores/as de edificios, 2 peóns de horticulturaxardinería, 3 peóns forestais, 2 peóns de conservación de
parques urbanos, 2 operarios/as de condución de vehículos e 96.174,00 €
manexo maquinaria agraria e 2 axudantes de tarefas de
axuda no fogar en xornada de 30 h./sem. durante 6 meses
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Non obstante, o presente informe non ten carácter vinculante para o órgano competente para
resolver, que acordará o que proceda consonte ó seu superior criterio.
RÉXIME COMPETENCIAL:
En virtude do establecido na base 16ª.2ª c) das Bases de Execución do Orzamento provincial e de
conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, e no artigo 17 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, a competencia para
resolver atribúeselle á Xunta de Goberno.
Por todo o exposto, á vista da documentación que obra no expediente, do informe da xefa do
Servizo de Cooperación e do informe de Intervención, a Xunta de Goberno acorda por
unanimidade:
1. Aprobar a concesión dunha axuda ao Concello de Arbo (CIF P3600100F) segundo a táboa anexa,
polo procedemento de concorrencia non competitiva, ao abeiro do Plan de Obras e Servizos
(Plan Concellos) 2022-2023 - Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e
servizos municipais) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se relacionan
no mesmo, con cargo á aplicación orzamentaria 2022/942.9425.462.03.
ANEXO
Nº
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de xornada Importe
traballadores e duración)
concedido
2 peóns mantedores/as de edificios, 2 peóns de horticultura-xardinería, 3
Arbo
peóns forestais, 2 peóns de conservación de parques urbanos, 2 operarios/as
13
96.174,00 €
de condución de vehículos e manexo maquinaria agraria e 2 axudantes de
(P3600100F)
tarefas de axuda no fogar en xornada de 30 h./sem. durante 6 meses
Concello
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Esta axuda concédese con suxeición ás bases reguladoras e a convocatoria do plan, e, en particular,
ás condicións seguintes:
a) A selección do persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego, sen
prexuízo das convocatorias públicas que o Concello poida levar a cabo, entre persoas
desempregadas e que reúnan os requisitos establecidos nas bases, especificamente a base
Oitava, no referente á liña 3 (base 8.3).
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b) De conformidade co disposto no Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas
urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do
mercado de traballo, as contratacións deberán realizarse pola modalidade de obra ou servizo
determinados, deberán iniciarse desde o 01/01/2022 e antes do 31 de marzo de 2022 e terán
unha duración máxima de 6 meses.
c) Na medida en que a normativa laboral que lle sexa de aplicación, especificamente o Real
Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, o permita, no caso de que algún dos traballadores
contratados renuncie ó contrato antes da súa finalización ou se dea algún outro suposto
debidamente xustificado de extinción do contrato anticipadamente, o concello poderá
formalizar un novo contrato para substituír o anterior polo tempo restante. No caso de baixas,
permitirase a contratación doutro traballador que o substitúa a efectos unicamente da
elixibilidade do gasto, con estrito respecto á normativa aplicable, tendo que optar o concello
por imputar o custo dun ou doutro traballador alternativamente durante o período de baixa.
O Concello deberá comunicar estas situacións á Deputación mediante escrito motivado. A
relación laboral xurdida entre a entidade beneficiaria e o traballador non vinculará á
Deputación de Pontevedra.
d) Igualmente, sempre e cando a normativa laboral de aplicación o permita, de conformidade
coa base Décimo Sétima para o caso das subvencións outorgadas no marco da Liña 3 do Plan
de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, admitirase a modificación da resolución de
concesión naqueles casos en que se xustifique adecuadamente en base a novas necesidades
ou á conveniencia de reformular a duración ou as categorías profesionais solicitadas, se ben
as modificacións non deberán supoñer prexuízos a terceiros e deberán solicitarse antes do 1
de novembro de 2022,. A modificación non poderá supoñer unha variación económica á alza
con respecto á cantidade inicialmente concedida. En caso de supoñer unha subvención
inferior poderá destinarse a contía sobrante á liña 1.
e) O pagamento anticipado da subvención concedida poderase facer efectivo da seguinte forma:
o 50% ó inicio da actividade (ou servizo), que se xustificará co documento acreditativo
expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente. Aboarase segundo o
número de contratos formalizados ata esa data e deberán identificarse as persoas
traballadoras, as datas de inicio e a duración dos seus contratos e a categoría profesional.
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o 50% restante ó finalizar a metade do prazo de duración do contrato, previa achega de
documento acreditativo expedido polo órgano ou persoa empregada pública competente
sobre a continuidade da actividade, no que se fagan constar o número de contratos, a súa
categoría profesional, a identificación das persoas traballadoras e as datas de inicio e fin
do contrato.

Firmado por: MARINA PIÑEIRO NOVO - ***3068**
Cargo: Xefa do Servizo de Cooperación cos Municipios
Data: 31/01/2022 13:56

f) En canto a xustificación, no prazo máximo de dous meses a partir do día seguinte ó da
finalización da actividade realizada, cómpre presentar na Sede electrónica da institución
provincial os seguintes documentos:
- Memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida polas persoas
traballadoras contratadas.
- Certificación do informe relativo ao fin do servizo e do cumprimento dos requisitos e
criterios sinalados nestas bases.
- Certificación expedida pola persoa funcionaria pública competente de que os gastos se
realizaron e se aplicaron á finalidade subvencionada, quedando a disposición da
Deputación para o seu exame os xustificantes correspondentes. Nesta certificación
deberanse concretar as cantidades aboadas en concepto de salario e cotización empresarial
á Seguridade Social e as cantidades deducidas na liquidación de cotas a ese mesmo
organismo (modelo TC1) en concepto de incapacidade temporal das persoas traballadoras
contratadas con cargo a esta subvención, cuxa contía deberá excluírse do cálculo do gasto
total elixible realizado polo concello e que, no seu caso, dará lugar á obriga de reintegro á
institución provincial.
- Acreditación da publicidade do financiamento pola Deputación de Pontevedra do obxecto
da subvención de conformidade coas bases reguladoras do plan. A publicidade débese
facer mediante anuncios na táboa de edictos, na páxina web do concello ou na prensa local
nos que se indique o financiamento da Deputación. En todo caso, o concello deberá facer
referencia expresa a que se trata de contratos financiados pola Deputación de Pontevedra,
ao abeiro deste plan, tanto nos anuncios da convocatoria dos procesos selectivos coma en
todas as comunicacións e publicacións que se realicen por conta do concello, sexan estas
internas ou externas. No caso de que as persoas usen equipos de protección individual ou
roupa de traballo uniformada deberase incluír o logotipo da Deputación, xa sexa mediante
un bordado, impresión dixital ou serigrafía, que irá colocado na parte superior da
uniformidade e sempre ben visible na zona dianteira sobre o peito e na parte do lombo
cubrirá a anchura da parte superior. No anexo II das bases reguladoras recóllense as
instrucións que con respecto á publicidade deben cumprir os investimentos e actuacións
incluídas no plan. O incumprimento destas obrigas será causa de reintegro das
subvencións concedidas con cargo a estas bases.
- Asemade, a máis tardar no momento da xustificación final, de conformidade co
establecido na Base Oitava, apartado 8.3, deberase acreditar que as contratacións que se
efectúen responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é dicir, necesidades
mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o desempeño das súas competencias
en termos razoables de eficacia.
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g) A non xustificación ou a xustificación insuficiente dará lugar á perda ou o reintegro da
subvención percibida con correspondentes xuros de demora nos termos previstos no artigo
36 e ss. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 29 e ss. da
Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra.
h) En todo caso, as contratacións laborais estarán condicionadas ao cumprimento do
preceptuado na normativa laboral aplicable.
2. Darlle traslado do presente acordo ó Concello, ó Servizo de Intervención Provincial e ó Servizo
de Cooperación.
O que lle comunico a Vde. para o seu coñecemento e efectos, coa salvidade que establece o art. 206
do RD 2568/86, de 28 de novembro.

Firmado por: MARINA PIÑEIRO NOVO - ***3068**
Cargo: Xefa do Servizo de Cooperación cos Municipios
Data: 31/01/2022 13:56

Asinado dixitalmente na data que figura á marxe.

Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición
perante o mesmo órgano que o ditou, no prazo de un mes a partir do día seguinte ó desta notificación (artigos
112 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou
ben, directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Pontevedra segundo o disposto no artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso-Administrativa, e todo iso no prazo establecido no artigo 46 da citada Lei.
Todo iso sen prexuízo de que poida utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.
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