
ACORDO DE COLABORACIÓN PARA A CREACIÓN DO PARQUE FORESTAL PERIURBANO
DE A FRACHA (PONTEVEDRA)

En Pontevedra,  a 2 de xuño de 2017

REUNIDOS:

D. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde do Concello de Pontevedra.

D. Óscar Coto Pernas, presidente da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de
Marcón.

Dª Diana Rodríguez Regueira, presidenta da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común
de Tomeza.

D. José Luís Parada Carballo, presidente da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común
da Canicouva.

EXPOÑEN:

I

O Concello de Pontevedra (en diante O Concello) en aplicación da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, ten atribuída entre outras a competencia do medio
ambiente. Deste xeito se ven traballando coas distintas comunidades de Montes, co fin de
acadar unha mellora de calidade de vida dos cidadáns, en potenciar a sustentabilidade do
monte dentro do municipio, e en concreto co programa monte vivo, coa colaboración na
plantación de especies autóctonas e a recuperación de espazos de lecer.

II

Na actualidade ponse de manifesto a necesidade de ampliar as zonas de ocio dos cidadáns,
dándose a posibilidade da creación dun parque forestal periurbano que poida acoller a aqueles
demandantes de espazos naturais para o uso e lecer no seu tempo libre.



III

As Comunidades de Montes Veciñais en Man Común de Marcón, Tomeza e Canicouva son
titulares de terreos no denominado monte de A Fracha a poucos quilómetros da cidade de
Pontevedra.

Estas comunidades viron como no ano 2006 a produción forestal perdeuse a causa dos
incendios e a súa recuperación está sendo moi lenta por falta de inversións.

Durante estes anos puideron aproveitarse de distintas axudas entre as que figuran as propias
do Concello de Pontevedra, a través do programa “Monte Vivo”.

IV

O artigo 126 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos do sector público esixe, previamente á tramitación do expediente de contratación da
obra,  ademais do trazado de planta dos terreos, a súa dispoñibilidade, como requisito
indispensable para a adxudicación en tódolos procedementos.

V

Concello e Comunidades de Montes reunidos para a aprobación deste Acordo de Colaboración
están interesados en promover a constitución do Parque Forestal Periurbano de A Fracha ( en
diante  O Parque)  coa suxeición as seguintes CLÁUSULAS:

PRIMEIRA: Obxecto 

1.- O presente Protocolo de Colaboración ten por obxecto establecer un marco xeral de
colaboración entre O Concello e as Comunidades de Montes das parroquias de  Marcón,
Tomeza e Canicouva para a creación do Parque Forestal Periurbano de A Fracha en
Pontevedra, segundo o perímetro reflectido no plano do anexo 1, o cal se desenvolverá a medio
dos correspondentes Convenios de Cesión, nos termos contemplados no art. 5 da Lei 13/1989,
do 10 de outubro, de Montes Veciñais de Galicia e  art. 5 do Decreto 260/1992, do 4 de
setembro, polo que se aproba o Regulamento da anterior e demais normativa de aplicación.

SEGUNDA: Condicións iniciais

1.- As Comunidades de Montes se comprometen a poñer a disposición do Concello, os terreos
necesarios para as inversións necesarias, segundo se aproben os correspondentes proxectos.



2.- As Comunidades de Montes, facilitarán o acceso libre dentro do perímetro do Parque para o
uso e disfrute do mesmo.

3.- Os usos que de ordinario se veñen desenvolvendo nos terreos da delimitación do Parque se
compatibilizarán cos correspondentes ós proxectos aprobados, garantíndose que os
aproveitamentos forestais ou outros rendementos económicos que se deriven da titularidade
dos montes veciñais, correspondan exclusivamente á Comunidade de Montes propietaria do
terreo.

4.- O Concello de Pontevedra, se compromete ó debido mantemento dos terreos cedidos nos
cales non se desenvolvan usos exclusivos por parte das Comunidade de Montes titulares.

5.- Na data de finalización da cesión que resulte acordada, as instalacións executadas
reverterán á titularidade das Comunidades de Montes propietarias.

TERCEIRA: Organización para a execución 

Co fin de coordinar as actividades necesarias para a execución do presente Protocolo de
Colaboración, así como para levar a cabo a súa supervisión, seguimento e control se creará
unha Comisión Mixta de Coordinación e Seguimento composta, por parte do Concello, polo
alcalde de Pontevedra en calidade de presidente, a concelleira ou concelleiro que teña
competencias relacionadas coa xestión forestal e un técnico ou técnica da administración
municipal. Por parte das Comunidade de Montes formarán parte da devandita comisión dúas
persoas nomeadas por cada CMVMC asinantes deste protocolo.

A comisión se reunirá a instancia de calquera das partes e cando menos unha vez cada seis
meses para examinar os resultados e incidencias da colaboración realizada.

CUARTA: Prazo de vixencia, modificacións e causas de resolución.

O presente Protocolo de Colaboración producirá efectos a partir da data a súa sinatura e terá a
vixencia que se corresponda coa dos Convenios de Cesión que se asinen salvo que se resolva
por algunha das causas seguintes:

 Mutuo acordo das partes manifestadas por escrito.

 Incumprimento grave de calquera das partes dos acordos do Acordo de Colaboración.



As condicións establecidas no presente protocolo poderán modificarse por acordo expreso das
partes que se instrumentará a través das correspondentes addendas.

QUINTA: Natureza. 

O presente Protocolo ten natureza administrativa.

As controversias sobre a interpretación e execución do mesmo serán resoltas pola Comisión
Mixta de Coordinación e Seguimento prevista na cláusula terceira. Para ese efecto, aplicaranse
as normas especiais de aplicación e os principios da Lei de contratos das administracións
públicas, para resolver as dúbidas e lagoas que puidesen exporse, de acordo co previsto no
artigo 4, apartado 2 do Real Decreto Lexislativo 3/2011.

SEXTA: Cuestións litixiosas. 

As cuestións litixiosas que poidan xurdir na interpretación e cumprimento do presente Acordo
de Colaboración someteranse ao coñecemento e competencia da Orde Xurisdicional do
Contencioso-Administrativo. 

En proba de conformidade, as partes asínan o presente documento no lugar e data ao principio
indicados.

O alcalde de Pontevedra O presidente CMVMC de 
Marcón

A presidenta CMVMC de 
Tomeza

O presidente CMVMC da 
Canicouva

Miguel A. Fernández Lores Óscar Coto Pernas Diana Rodríguez Regueira José L. Parada Carballo


