2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, a concesión da
subvención á entidade beneficiaria será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de convenios que depende
do Servizo de Patrimonio e contratación da Deputación.

SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
Número 59 /2019

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de imputación dos gastos, e
abranguerá os devengados desde o día 1 de marzo de 2019, sen que en ningún caso sexan subvencionables os
gastos devengados con anterioridade a dita data, e conservará a súa vixencia ata o día 31 de marzo do 2020.
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida presentar a xustificación antes do día 31 de marzo de
2020, poderá solicitar a prórroga do prazo inicial de xustificación cunha antelación dun mes a esta data, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e
suficiente para o pago que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro de 2020. A
esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito
ao cobro do importe correspondente á cuantía non xustificada a dita data.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da Unidade Xestora, do Servizo de
Contratación, da Secretaría Xeral e da Intervención Provincial da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de
modificación. En ningún caso, se poderá modificar el convenio variando sustancialmente el obxecto da subvenvión concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.
XIV. NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na interpretación das
súas cláusulas aplicararanse as disposicións contidas na Lei 38/2003, de 18 de novembro, Xeral de Subvencións,
e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos
do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha comisión de seguimento
formada por dous representantes de cada unha das institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o da
entidade beneficiaria, respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdicción contencioso-administrativa, segundo a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita xurisdicción, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo de data 26 de abril de
2019
E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio, no lugar e data indicados
no encabezamento.
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA,

D. Valentín González Formoso

O REPRESENTANTE DO COMITÉ AUTONÓMICO PARA
GALICIA DA UNICEF

Dna. Myriam Garabito Cociña

CONVENIO ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E UNICEF, PARA PALIAR OS EFECTOS DO
CICLÓN TROPICAL IDAI EN MOZAMBIQUE, ZIMBABWE E MALAWY EN MARZO DE 2019
Na Coruña, a 7 de xuño de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, Don Valentín González Formoso, Presidente en funcións da Excma. Deputación Provincial da Coruña,
Doutra parte, Dona Myriam Garabito Cociña, con DNI 02895508S, como Presidenta do Comité Autonómico para
Galicia de UNICEF,
Os comparecentes interveñen en uso das atribucións que, por razón dos seus cargos, estanlles conferidas, e
MANIFESTAN
O pasado mes de marzo asolou a costa sur-este do Continente africano o Ciclón tropical IDAI, deixando abundantes choivas e inundacións en Mozambique, Zimbabwe e Malawi, afectando a máis de dous millóns de persoas. O
ciclón provocou choivas torrenciais e fortes ventos de ata 170 km/h, tocou terra o xoves día 14 de marzo pola
noite no Porto de Beira, cuarta cidade máis importante de Mozambique, deixando sen electricidade e sen liñas
de comunicación a máis de 500.000 persoas, continuando nos días posteriores hacia Malawi e Zimbabwe, países
nos que tamén deixou unha estela de destruccióin ao seu paso.
A Deputación da Coruña, sensible coas políticas de cooperación ao desenvolvemento, sempre amosou a súa
disposición a colaborar a través da axuda humanitaria e de emerxencia, nas accións encamiñadas ao envío con
carácter urxente e non discriminado do material de socorro necesario, incluída a axuda alimentaria de
emerxencia para protexer as vidas humanas e aliviar a situación das poboacións vítimas dunha catástrofe natural,
como é o caso.
Esta axuda a poden levar a cabo as administracións públicas directamente ou por medio de organizacións non
gobernamentais ou organismos internacionais, polo que inmediatamente despois de ter lugar o fatal desenlace,
numerosas entidades, públicas e privadas, puxeron en marcha os seus sistemas de axuda humanitaria, algunhas
delas con demostrada experiencia e implantación no citado país, como é o caso da organización internacional
UNICEF, no que xestiona proxectos de desenvolvemento en diferentes áreas dende hai anos, sobre todo no que
afecta á poboación infantil, e que neste momento están a preparar o envío de suministros e movilizando a
persoal especializado para reforzar unha resposta de emerxencia.
Polas citadas razóns, o Comité Autonómico para Galicia de UNICEF, nas súas funcións de colaboración coa súa
respectiva organización nacional, en orde á recadación de fondos para o financiamento das súas actividades, se
dirixe á Deputación Provincial da Coruña para solicitar as axudas que sexan posibles e, se fora o caso, o seu
ingreso na conta de emerxencia correspondente, habilitada e destinada ao financiamento da axuda de
emerxencia que está a levar a cabo no terreo.
Tendo en conta o anterior, o Pleno Corporativo da Deputación da Coruña tramitou a concesión dunha achega para paliar os efectos do Ciclón tropical IDAI, sobre todo no que afecta á poboación infantil, a través da organización internacional UNICEF.
CLÁUSULAS

O SECRETARIO XERAL
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo. José Luis Almau Supervía

I. OBXECTO
Conceder unha achega á Fundación UNICEF-Comité Español (G84451087), para paliar os efectos do Ciclón tropical IDAI, que durante o pasado mes de marzo asolou a costa sur-este do Continente africano, deixando abundantes choivas e inundacións en Mozambique, Zimbabwe e Malawi, afectando a máis de dous millóns de persoas,
mediante o seu ingreso con carácter de anticipo de fondos na conta de emerxencia ES87 2080 5355 6130 4003
9021, habilitada por UNICEF, para o seu emprego no financiamento da subministración de auga e saneamento,
nutrición, saúde, educación e protección, e, en xeral, bens consumibles, con destino a toda a poboación afectada, preferentemente a infantil.
II. ORZAMENTO DE GASTOS
A achega provincial, por un importe de 10.000 €, estará destinada ao financiamento de gastos relativos á subministración de auga e saneamento, nutrición, saúde, educación e protección, e, en xeral, bens consumibles con

destino a toda a poboación afectada, preferentemente a infantil, sen que a priori poda determinarse a contía
exacta de cada partida nin o cómputo global deste tipo de gastos.

co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder.

III. FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU ACHEGUEN PARA A MESMA
FINALIDADE

4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financeira indicada pola
entidade beneficiaria. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de demora, ao tipo de interés legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.

1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento dos gastos previstos na cláusula segunda, cunha achega máxima de 10.000,00 €, que será ingresada na conta de emerxencias do proxecto xunto coas doutros posibles financiadores, para o seu emprego na finalidade indicada no cláusula segunda.
2. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0520/23131/481,
na que a Intervención Provincial ten certificado que existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a
correspondente retención de crédito.
3. A subvención da Deputación é compatíble coa percepción doutras subvencións ou axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da
subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
4. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere importe do gasto efectivamente xusticado,
minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle estricto cumprimento ao apartado anterior.
IV. CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios para a execución do obxecto
do convenio corresponderalle á entidade beneficiaria.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á entidade beneficiaria, nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000 euros, con carácter previo á contratación, a entidade
beneficiaria deberá solicitar alomenos tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas recibidas deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa económicamente.
3. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á Deputación un exemplar do Proxecto modificado,
achegando co mesmo os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo
V. PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se de a coñecer a realización das actividades, ben sexa por medios escritos, radiofónicos, audivisuais ou internet, deberase facer constar sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento desta obriga da entidade beneficiaria.
VI. A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
1. A achega provincial seralle aboada á entidade beneficiaria con carácter de anticipo de fondos, mediante o seu
ingreso na conta de emerxencia IBAN ES87 2080 5355 6130 4003 9021, previa a presentación pola entidade beneficiaria dun compromiso de destinalos á finalidade para a que foron concedidos e de acreditar que está ao día
nas obrigas tributarias e sociais indicadas na cláusula oitava.
2. Unha vez superada a situación de emerxencia, e en todo caso antes do 31.03.2020, o Comité Autonómico para
Galicia de UNICEF presentará a seguinte documentación:
- Certificado firmado pola Directora de Administración e Finanzas de UNICEF-Comité Español, sobre o
destino dos fondos concedidos pola Deputación da Coruña.
- Documento xustificativo da transferencia de fondos (Remittance Advice) desde o Comité Español, con
indicación expresa do donante, a cantidade e o proxecto ao que se destinan os fondos.
- Certificado de recepción de fondos (Official Receipt), emitido pola central de UNICEF en Nova York, donde
se reflicte o tipo de cambio.
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN

VIII. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste convenio, e logo, con carácter
previo ao pagamento da subvención, no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa
Comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración responsábel expedida
autorizada polo órgano competente, mediante a presentación dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial determinarse de oficio por
ésta.
IX. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €, nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contabeis que as normas xerais ou sectoriais lle poidan impor, a entidade
beneficiaria deberá contar alomenos cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre
outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta subvención.
X. CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, e
nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escolleita pola Intervención Provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia
ou, se fora o caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de enxuiciamento contábel que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI. REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de colaboración poderá conlevar a
obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D.
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2.- Sen prexuízo do anterior, o incumplimiento también poderá ser constitutivo dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, sendo de aplicación o cadro de sancións previsto nas normas citadas e
na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte de aplicación.

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na cláusula I, deberán estar realizadas entre o 1 de marzo de 2019 e o 31 de decembro de 2019.

3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou na presentación da xustificación estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte de aplicación.

2. Unha vez rematadas as actividades, a entidade beneficiaria deberá presentar a xustificación documental á que
se refire a cláusula VI antes da finalización do prazo de vixencia indicado na cláusula XIII.

XII. INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade
xestora remitiralle un requerimento á entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de
QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da subvención e
demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicábel ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da sanción que, de conformidade

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista en dito precepto.

