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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 

O Deputado Delegado en materia de Cooperación Transfronteiriza, en virtude das 

competencias delegadas da Presidencia, dita a seguinte RESOLUCION: 

Vista a proposta de resolución da xefa do servizo de Cooperación que é do seguinte teor 

literal, 

ÓRGANO INSTRUCTOR: Servizo de Cooperación 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2020027998 

PROGRAMA: 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P 

BENEFICIARIO: Concello de Salvaterra de Miño (CIF: P3605000C) 

ASUNTO: Aprobación da III Addenda ao Convenio de colaboración entre a Deputación 

Provincial de Pontevedra e o concello de Salvaterra de Miño para levar a cabo unha 

“replantación de especies autóctonas na Illa Fillaboa (Río Miño)”, para estender a súa data 

de finalización. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

ANTECEDENTES 

 Que en data 12/02/2021 o Deputado Delegado, en materia de Cooperacio n 

Transfronteiriza, en virtude das competencias delegadas da Presidencia, ditou 

resolucio n de aprobacio n da primeira Addenda ao Convenio de Colaboracio n entre a 

Deputacio n de Pontevedra e o Concello de Salvaterra de Min o para levar a cabo unha 

“replantacio n de especies auto ctonas na Illa Fillaboa (Rí o Min o)”, accio n incluí da dentro 

do proxecto VISIT RIO MINHO.  Dita Addenda tin a por obxecto aumentar o orzamento 

destinado a esta accio n co fin de aumentar o nu mero de exemplares de cada especie que 

se plantarí an e incrementar así  o valor ecolo xico da a rea intervida. 

 Que en data 30/03/2021 o Deputado Delegado, en materia de Cooperacio n 

Transfronteiriza, en virtude das competencias delegadas da Presidencia, ditou 

resolucio n de aprobacio n da segunda Addenda ao mencionado convenio,  coa finalidade 

de estender a su a data de finalizacio n ate o 30/06/2021, xa que debido a  crecida do rí o 

e as conseguintes limitacio ns para entrar na illa fixeron inviable realizar a actuacio n 

prevista. 

 Que en data 30/04/2021 adxudicouse por Resolucio n Presidencial nu m. 2021002346 o 

contrato de subministracio n para a “replantacio n de especies auto ctonas na illa 

Fillaboa” a  empresa Emdesfor 2002 S.L. 

 Que en data 24/05/2021 o Servizo de Conservacio n da Natureza da Xunta de Galicia, 

mediante rexistro de entrada nº WEB 2021013854, presenta contestacio n da solicitude 

de autorizacio n para levar a cabo a actuacio n, xa que a illa Fillaboa ato pase dentro da 
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Zona Especial de Conservacio n (ZEC) do Baixo Min o ES1140007, incluí do na REDE 

NATURA 2000. Dito Servizo informou favorablemente da actuacio n pero 

condiciona ndoa a que se leve a cabo a partir da segunda quincena do mes de setembro, 

co fin de garantir mellores resultados no arraigue das a rbores e que estas non se vexan 

afectadas pola calor estival. 

 Que en data 03/06/2021 o concello de Salvaterra de Min o, mediante rexistro de entrada 

nº WEB2021024424, presenta no Rexistro Xeral unha instancia xene rica solicitando a 

pro rroga do mencionado convenio para poder realizar a plantacio n a partir da segunda 

quincena de setembro, polos motivos expostos. 

 En vistas a que o proxecto Visit Rio Minho remata o 30 de xun o de 2021, o seu 

Beneficiario Principal, a CIM Alto Minho, enviou este mes a  Secretarí a Te cnica unha 

solicitude de pro rroga do perí odo de elixibilidade do proxecto VISIT RIO MINHO ate o 

30 de setembro de 2021, para poder cumprir coas indicacio ns remitidas da Xunta de 

Galicia e realizar a plantacio n na segunda quincena de setembro de 2021. Finalmente, 

non a aceptaron, polo que os gastos realizados con data posterior ao 30 de xun o, non 

sera n, en principio, elixibles ao Visit Rio Minho. 

 Dado que o 28 de maio aprobouse un suplemento de cre dito polo cal se incrementou o 

din eiro dispon ible no proxecto Visit Rio Minho para cubrir necesidades existentes e 

considerando que o contrato adxudicado a  empresa Emdesfor 2002 S.L. estase a 

executar con normalidade, vinculado a  mesma partida orzamentaria do convenio, as 

actuacio ns a desenvolver financiaranse con fondos da Deputacio n. 

 Tendo en conta o anterior e a posibilidade de que os gastos realizados no marco desta 

accio n sexan susceptibles de ser elixibles antes do final do Programa Operativo de 

Cooperacio n Transfronteiriza Espan a-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

 Que a cla usula Novena do Convenio, recolle expresamente que, por acordo expreso de 

ambas as du as partes e de acordo cos tra mites que esixa a normativa vixente, o convenio 

podera  ser obxecto de modificacio n. 

 Que o Artigo 16 da Ordenanza Xeral de Subvencio ns da Deputacio n de Pontevedra, sinala 

que, salvo que na resolucio n de concesio n se estableza o contrario, a persoa ou entidade 

beneficiaria da subvencio n podera  solicitar do o rgano que a concedeu a modificacio n da 

resolucio n de concesio n, non debendo variarse o destino ou finalidade da subvencio n 

ou axuda pu blica. A solicitude de modificacio n debera  estar suficientemente xustificada, 

presenta ndose de forma inmediata a  aparicio n das circunstancias que a motiven e con 

antelacio n a  finalizacio n do prazo de execucio n inicialmente concedido, salvo que para 

as modificacio ns se fixen outros prazos. O acto polo que se acorde a modificacio n da 

resolucio n de concesio n da subvencio n sera  adoptado polo o rgano que a concedeu, 

previa instrucio n do correspondente expediente no que, xunto a  proposta razoada do 

o rgano instrutor, se acheguen os informes pertinentes e, segundo o caso, a solicitude ou 

as alegacio ns da persoa beneficiaria, sen que poida significar dano aos dereitos de 

terceiros. 
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 A proposta de Addenda info rmase favorablemente pola Xefa do Servizo de Cooperacio n 

e polo Servizo de Intervencio n. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

Réxime Xurídico: 

-  Normativa UE, en materia de proxectos financiados polo FEDER. 

-  Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL). 

-  Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP). 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas (LPACAP). 

- Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da administración local de Galicia. 

- Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 

Xeral de Subvencións. 

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto 

Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

- Bases de execución do Orzamento Provincial. 

Consideracións Xurídicas: 

Instrución do Expediente e Procedemento: 

A instrución deste expediente correspóndelle á xefa do Servizo de Cooperación, que é 

o centro xestor do proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P, cofinanciado polo FEDER 

nun 75% dentro do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-

Portugal (POCTEP) 2014-2020 INTERREG VA. 

Competencia: 

- Estímase que as actuacións que se van desenvolver dentro do convenio atópanse 

entre as competencias das administracións que o subscriben. Concretamente, o artigo 

25.1 da LRBRL, dispón que o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito 

das súas competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 

contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos 

previstos neste artigo. E pola súa parte, segundo o artigo 36 da LRBRL, son 

competencias propias da Deputación as que lle atribúan neste concepto as leis do 

Estado e das Comunidades Autónomas nos diferentes sectores da acción pública e, en 

todo caso, entre outras, a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos 

municipios, especialmente aos de menor capacidade económica e de xestión. 

- Neste mesmo senso se pronuncia a LALGA, engadindo no artigo 118 que compete ás 

Deputacións provinciais rexer e administrar os intereses peculiares da provincia, 

creando, conservando e mellorando os servizos cuxo obxecto sexa o fomento dos 
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mesmo. E concretamente o artigo 36.1.d da LRBRL, atribúelle ás deputacións 

competencias no fomento do desenvolvemento económico e social e na defensa dos 

intereses peculiares da provincia. 

- O artigo 30 do RDL 781/1986, sinala: “1.- A Deputación cooperará á efectividade dos 

servizos municipais, preferentemente dos obrigatorios, aplicando a tal fin: a)  medios 

económicos propios da mesma que se asignen; b) subvencións ou axudas financeiras 

que conceda o estado ou CCAA; c) (...) 2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, 

segundo aconsellen as circunstancias económicas dos Municipios interesados 3.- Os 

servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados como 

mínimo no artigo 26 da LRBRL (...) 6.- As formas de cooperación serán: (...) H) 

Subscrición de convenios administrativos; (...). 

 

Petición e evacuación de informes: 

- En canto a petición e emisión de informes, aplicaranse os artigos 79 e 80 LPACAP 

respectivamente. 

- 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 fiscalización da xestión económica 

que lle corresponde realizar á Intervención. 

- Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial, sobre o control e a 

fiscalización da xestión económica, que sinalan a competencia da Intervención para 

realizar esta función. 

 

Procedencia da addenda 

- Artigos 47 e seguintes da LRXSP que dispoñen que os convenios de colaboración 

constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a cooperación en cuestións de 

interese común. 

- Artigo 57 da LRBRL que dispón que a cooperación en servizos locais desenvolverase 

con carácter voluntario, baixo as formas e nos termos previstos nas leis, podendo ter 

lugar, en todo caso, mediante convenios administrativos, en conexión co artigo 195.h) 

da LALGA. 

- Artigo 198 da LALGA, que establece que as entidades locais poderán celebrar 

convenios de cooperación entre si para a máis eficaz xestión e prestación de servizos 

da súa competencia. No seu apartado 2º disponse que a través dos convenios de 

cooperación as partes poderán coordinar as súas políticas de fomento dirixidas a un 

mesmo sector e distribuír as subvencións outorgadas por unha delas; asemade o 

apartado 3º sinala que, en especial, as Deputacións Provinciais poderán subscribir, cos 

municipios da provincia, convenios para garantir o acceso da poboación ó conxunto dos 

servizos municipais. 
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- Artigos 199 da LALGA, que en consonancia co artigo 49 da LRXSP sinala as 

especificacións que deberán conter os instrumentos de formalización dos convenios. A 

estes efectos o artigo 49 LRXSP indica que entre este contido, atópase o réxime de 

modificación do convenio, que a falta de regulación expresa, requirirá acordo unánime 

dos asinantes. 

- Artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e 

do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (LCSP), que exclúe 

do seu ámbito de aplicación os convenios, cun contido non comprendido no dos 

contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebrados entre 

si pola Administración Xeral do Estado, as Entidades Xestoras e os Servicios Comúns 

da Seguridade Social, as Universidades Públicas, as Comunidades Autónomas e as 

Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, as Entidades Locais, as entidades con 

personalidade xurídica  pública delas dependentes e as entidades con personalidade 

xurídica privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición de poder 

adxudicador. 

- Artigo 2 da LXS, polo que na súa virtude a achega económica da Deputación de 

Pontevedra ten o carácter dunha subvención; neste senso o artigo 22.2 sinala que se 

poderán conceder, con carácter excepcional, de forma directa subvencións nas que se 

acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario ou outras 

debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.  

- Artigo 28.1 da LXS que establece que a resolución de concesión e, no seu caso, os 

convenios a través dos cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións 

e compromisos aplicables de conformidade co disposto nesta lei. 

CONCLUSIÓNS 

En base ás precedentes consideracións, o concello de Salvaterra de Miño e a Deputación de 

Pontevedra, conveñen a súa colaboración co obxectivo de poder realizar as actuacións da 

replantación de especies autóctonas na illa Fillaboa (río Miño). 

Neste senso os convenios de colaboración constitúen o instrumento idóneo para canalizar 

esta colaboración. 

As partes asinantes, baseándose nos informes técnicos, acordan estender a vixencia do 

convenio ate o 30/10/2021, quedando acreditadas no expediente as razóns de 

oportunidade, a valoración económica das actuacións a desenvolver e o propio obxecto da 

addenda. 

Por todo o exposto e á vista dos antecedentes e fundamentos de dereitos aplicables, 

INFORMO FAVORABLEMENTE a tramitación da III Addenda para estender a data de 

finalización do “Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de 

Salvaterra de Miño, para levar a cabo unha “replantación de especies autóctonas na Illa 

Fillaboa (Río Miño)”, ate o 30/10/2021. 
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RÉXIME COMPETENCIAL: 

De conformidade co disposto no artigo 10.4 da LXS, que sinala que a competencia para 

conceder subvencións nas corporacións locais correspóndelle ós órganos que teñan 

atribuídas tales funcións na lexislación de réxime local, en virtude do establecido nos artigos 

34 e 35 da LRBRL e nas bases de Execución do Orzamento provincial, compételle á 

Presidencia a autorización e disposición do gasto, e aprobación da addenda. 

Este informe non ten carácter vinculante, de feito que o órgano concedente co seu superior 

criterio decidirá. 

En consecuencia tendo en conta todo o exposto e vistos os informes da xefa do servizo de 

Cooperación, de data 28 de xuño de 2021, e da Intervención Provincial, de data 28 de xuño 

de 2021, elévase ao Deputado delegado en materia de Cooperación Transfronteiriza  a 

seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 

 

 APROBAR a “III ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL E O CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO, PARA LEVAR A CABO UNHA 

“replantación de especies autóctonas na Illa Fillaboa (Río Miño)”, cuxo texto literalmente 

transcrito di como segue: 

“III ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN  

PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO, 

PARA LEVAR A CABO UNHA “replantación  de especies autóctonas na Illa 

Fillaboa (Río Miño)”. 

No Pazo Provincial, na data da sinatura electrónica 

REUNIDOS 

Dunha parte D. Uxío Benítez Fernández, na súa condición de Deputado Delegado da Excma. 

Deputación Provincial de Pontevedra, con CIF P3600000H e domicilio social na Avda. Montero 

Ríos, s/n, 36071 de Pontevedra, actuando en virtude das facultades delegadas por Resolución 

Presidencial núm. 2021000908 de 16/02/2021. 

Doutra D.ª Marta Valcárcel Gómez, na súa condición de Alcaldesa do Concello de Salvaterra de 

Miño, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e o artigo 61 da Lei 5/1997, de 

22 de xullo, de administración local de Galicia. 
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E actuando D. Carlos Cuadrado Romay, en calidade de Secretario Xeral da Deputación 

Provincial de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra. 

Ámbalas dúas partes recoñécense con capacidade para a formalización do presente convenio, 

en base aos principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir 

as actuacións das Administracións Públicas, e a estes efectos, de común acordo, 

EXPOÑEN 

I.- Que en data 12/02/2021 o Deputado Delegado, en materia de Cooperación Transfronteiriza, 

en virtude das competencias delegadas da Presidencia, ditou resolución de aprobación da 

primeira Addenda ao convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello 

de Salvaterra de Miño, para levar a cabo unha “replantación de especies autóctonas na Illa de 

Fillaboa (Río Miño), acción incluída dentro do proxecto VISIT RIO MINHO. Dita Addenda tiña por 

obxecto aumentar o orzamento destinado a esta acción co fin de aumentar o número de 

exemplares de cada especie que se plantarían e incrementar así o valor ecolóxico da área 

intervida. 

II.- Que en data 30/03/2021 o Deputado Delegado, en materia de Cooperación Transfronteiriza, 

en virtude das competencias delegadas da Presidencia, ditou resolución de aprobación da 

segunda Addenda ao mencionado convenio, coa finalidade de estender a súa data de finalización 

ate o 30/06/2021, data coincidente coa finalización do proxecto, xa que debido á crecida do río 

e as conseguintes limitacións para entrar na illa fixeron inviable realizar a actuación prevista.  

III.- No marco deste convenio, o 30/04/2021 adxudicouse por Resolución Presidencial núm. 

2021002346 o contrato de subministración para a “replantación de especies autóctonas na illa 

Fillaboa” á empresa Emdesfor  2002 S.L. 

IV. Que en data 24/05/2021 o Servizo de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia, 

mediante rexistro de entrada nº WEB 2021013854, presenta contestación da solicitude de 

autorización para levar a cabo a actuación, xa que a illa Fillaboa atópase dentro da Zona Especial 

de Conservación (ZEC) do Baixo Miño ES1140007, incluído na REDE NATURA 2000. Dito 

Servizo informou favorablemente da actuación pero condicionándoa a que se leve a cabo a partir 

da segunda quincena do mes de setembro, co fin de garantir mellores resultados no arraigue das 

árbores e que estas non se vexan afectadas pola calor estival. 

V.- Que en data 03/06/2021 o concello de Salvaterra de Miño, mediante rexistro de entrada nº 

WEB2021024424, presenta no Rexistro Xeral unha instancia xenérica solicitando a prórroga do 

mencionado convenio para poder realizar a plantación polos motivos expostos.  
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VI. En vistas a que o proxecto Visit Rio Minho remata o 30 de xuño de 2021, o seu Beneficiario 

Principal, a CIM Alto Minho, enviou este mes á Secretaría Técnica unha solicitude de prórroga 

do período de elixibilidade do proxecto VISIT RIO MINHO ate o 30 de setembro de 2021, para 

poder cumprir coas indicacións remitidas da Xunta de Galicia e realizar a plantación na segunda 

quincena de setembro de 2021. Finalmente, non a aceptaron, polo que os gastos realizados con 

data posterior ao 30 de xuño, non serán, en principio, elixibles ao Visit Rio Minho. 

VII. Dado que o 28 de maio aprobouse un suplemento de crédito polo cal se incrementou o 

diñeiro dispoñible no proxecto Visit Rio Minho para cubrir necesidades existentes e considerando 

que o contrato adxudicado á empresa Emdesfor 2002 S.L. estase a executar con normalidade, 

vinculado á mesma partida orzamentaria do convenio, as actuacións a desenvolver financiaranse 

con fondos da Deputación. 

VIII.- Tendo en conta o anterior e a posibilidade de que os gastos realizados no marco desta 

acción sexan susceptibles de ser elixibles antes do final do Programa Operativo de Cooperación 

Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

IX.- Que a cláusula Novena do Convenio, recolle expresamente que, por acordo expreso de 

ambas as dúas partes e de acordo cos trámites que esixa a normativa vixente, o convenio poderá 

ser obxecto de modificación. 

X.- Que o artigo 16 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra sinala 

que, salvo que na resolución de concesión se estableza o contrario, a persoa ou entidade 

beneficiaria da subvención poderá solicitar do órgano que a concedeu a modificación da 

resolución de concesión, non debendo variarse o destino ou finalidade da subvención ou axuda 

pública. A solicitude de modificación deberá estar suficientemente xustificada, presentándose de 

forma inmediata á aparición das circunstancias que a motiven e con antelación á finalización do 

prazo de execución inicialmente concedido, salvo que para as modificacións se fixen outros 

prazos. O acto polo que se acorde a modificación da resolución de concesión da subvención 

será adoptado polo órgano que a concedeu, previa instrución do correspondente expediente no 

que, xunto á proposta razoada do órgano instrutor, se acheguen os informes pertinentes e, 

segundo o caso, a solicitude ou as alegacións da persoa beneficiaria, sen que poida significar 

dano aos dereitos de terceiros. 

XI.- Por todo o anteriormente exposto, as partes manifestan expresamente o seu desexo de 

asinar unha nova addenda ao convenio de colaboración co obxecto de estender a súa vixencia 

ate o 30/10/2021 para poder realizar as actuacións mencionadas. 
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CLÁUSULAS 

PRIMEIRA.- VIXENCIA DO CONVENIO 

As partes acordan modificar a cláusula oitava relativa a vixencia do Convenio de colaboración 

entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Salvaterra de Miño, para levar a cabo unha 

“REPLANTACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS NA ILLA FILLABOA (RÍO MIÑO)”, de 

modo que se estenda a súa vixencia ate o 30/10/2021 para poder realizar as actuacións contidas 

nel.  

SEGUNDA.- RÉXIME XURÍDICO 

En todo o demais, os textos do convenio aprobado en data 30/10/2020 permanecerán 

invariables, suxeitándose as partes aos seus clausulados. 

E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan a presente Addenda a un só 

efecto na data sinalada no seu encabezamento 

O Deputado Delegado (por delegación 
segundo RP nº 2021000908 de 
16/02/2021 

A Alcaldesa do Concello de Salvaterra de Miño 

Uxío Benítez Fernández Marta Valcárcel Gómez 

O Secretario da Deputación de Pontevedra 

Carlos Cuadrado Romay 

 DARLLE TRASLADO da presente resolución ao Concello de Salvaterra de Miño, á 

Intervención, ao Servizo de Cooperación e ao Gabinete de Presidencia. 

 

Pontevedra, na data da sinatura electrónica 

A xefa do Servizo de Cooperación 

Marina Piñeiro Novo” 

Vista a precedente proposta de resolución, RESOLVO, de conformidade coa mesma. 

Contra esta resolución que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer o recurso 

potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir 

do día seguinte ó desta notificación (artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

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 
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Xurisdición Contencioso-Administrativa, e todo iso no prazo establecido no artigo 46 da 

citada Lei. 

Todo isto sen prexuízo de que poida utilizar calquera outro recurso que estime pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento asinado electronicamente á marxe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO; INTERVENCIÓN; SERVIZO DE COOPERACIÓN; 

GABINETE DE PRESIDENCIA 
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