CONCELLO DE CULLEREDO
SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
Número

7/2020

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE CULLEREDO PARA A
ATENCIÓN DE MENORES NO PROGRAMA DO CENTRO DE DÍA Á
INFANCIA NO "FOGAR EMILIO ROMAY" DURANTE 2020
Na Coruña, a 17 de xaneiro de 2020
REUNIDOS
Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.
Don José Ramón Rioboo Castro, alcalde do Concello de Culleredo, polas
competencias que lle confire a Ley 7/1985, das Bases do Réxime Local, e a
5/1997 da Administración Local de Galicia.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos, e na representación que
ostentan, ambas as dúas partes recoñecense reciprocamente capacidade suficiente para subscribir o presente acordo, a cuxos efectos
EXPOÑEN
De acordo á normativa autonómica, o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo
que se regulan os servizos sociais comunitarios enmarca os centros de día
como un recurso dos programas de Educación e Apoio familiar municipal dos
servizos sociais comunitarios.
O mesmo Decreto regula como función dos servizos sociais comunitarios específicos e en relación á Lei 13/2008, a xestión de centros de día destinados
á primeira infancia para a conciliación da vida laboral e familiar (art. 26. f.) e a
atención a menores en situación de risco social, mediante equipamentos e
programas orientados a súa atención psicosocial e educativa (art. 26. h.) A
Lei 3/2007, do 22 de marzo, de igualdade efectiva entre mulleres e homes,
recolle no seu artigo 14, como criterios xerais de actuación dos poderes
públicos, o establecemento de medidas que aseguren a conciliación do traballo e da vida persoal e familiar das mulleres e dos homes así como o fomento
de instrumentos de colaboración entre as distintas administracións públicas.

O Concello de Culleredo ten dentro das súas prioridades de actuación no eido dos servizos sociais a atención á infancia e protección dos menores en
risco de desamparo así como as políticas de conciliación familiar e laboral.
A Deputación Provincial da Coruña, co CIF P-1500000C e rexistrada no
Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número de
identificación E-1335 dispón, entre os seus recursos asistenciais, dun establecemento denominado Fogar Infantil Emilio Romay, sito na Avda. do Ferrocarril, nº 43 da Coruña, que cumpre coas previsións do Decreto 329/2005, do
28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia. Este centro ten unha ampla experiencia na atención de día de
nenas e nenos en situación de risco social ou desamparo e no traballo coas
familias que o necesitan.
Co obxecto de atender ás necesidades sinaladas, o día 4 de decembro de
2019 asinouse un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da
Coruña e o Concello de Culleredo.
Na cláusula novena do convenio establécese a vixencia ata o 31 de decembro de 2019 e a posibilidade de prorrogalo por acordo expreso das partes por
períodos anuais sucesivos, por un máximo de catro anos, coa aplicación do
incremento do IPC para a provincia da Coruña.
Na súa virtude, e tendo en conta o importante labor desenvolvida no centro
na atención de menores, ambas as dúas partes,

dixitais e demais disposicións vixentes sobre a materia, adoptando as medidas que resulten necesarias para cumprir as súas previsións e, en particular,
para garantir a seguridade e integridade dos datos e a súa protección fronte a
alteracións, perdas, tratamentos ou accesos.
O Concello de Culleredo, responsable do tratamento, poñerá a disposición da
Deputación da Coruña, encargada do tratamento, a información necesaria
para a correcta prestación do servizo.
O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese
público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida
nas cláusulas do convenio. Con todo, determinados tratamentos poderán
fundamentarse no consentimento das persoas interesadas.
Os datos serán comunicados ás Administracións públicas no exercicio das
súas competencias, cando sexa necesario para a execución do dito convenio
ou para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
A Deputación provincial, tratará os datos coas finalidades e usos exclusivamente precisos para a execución deste convenio, polo que non poderán ser
usados para un fin distinto.
Os datos persoais aos que teña acceso non serán comunicados a terceiros,
nin sequera para a súa conservación.
As persoas interesadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos, ante
o Concello de Culleredo.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por resolución da presidencia 47040 de data 30 de decembro de 2019.

ACORDAN
Primeiro: Prorrogar o convenio de colaboración asinado o 4 de decembro de
2019, por un ano e con efectos desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro do mesmo ano, nos termos e co alcance que figura no seu clausulado.
Segundo: O importe previsto da prórroga do convenio de colaboración para
o ano 2020 é de 14.600 € ao que se engadirá o incremento do IPC do ano
2019 para o provincia da Coruña. Este gasto financiarase con cargo ao programa de gasto 23182 "Inserción e dinamización social" do Concello de Culleredo.
Terceiro: Modificar a cláusula sétima do convenio relativa á protección de
datos e confidencialidade que queda redactada como segue:
As partes asinantes estarán obrigadas en materia de protección de datos a
cumprir co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo de abril de
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento
de datos persoais e a libre circulación destes datos e polo que se derroga a
Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), a Lei 3/2018,
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos

E en proba de conformidade, ambas as dúas partes sinan este acordo de
prórroga do convenio de colaboración, por triplicado exemplar no lugar e data
indicados no encabezamento.
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