RELACIÓN
DE
ACORDOS
ADOPTADOS
POLA
DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 27 DE
MAIO DE 2011.
Actas
1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 4/11, do 29 de abril.
2.-Toma de coñecemento das Resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 7.401 á nº
9.400, de 2011.
Comisión de Plans Especiais, Medio Ambiente, Contratación e Equipamento
3.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o
Concello de Camariñas para financiar a Mostra do Encaixe de Camariñas 2011.
Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais
4.-Deixar sen efecto o acordo plenario nº 10, do 31-7-2009, polo que se aproban os
proxectos incluídos no Plan de vías provinciais 2009, sétima fase, no que se inclúe o
proxecto de execución de obras “Construción da rotonda na intersección entre a DP
7201 e Avda. dos Arcos Moldes (Rianxo)” (0911100008.0) ao non acadarse o mutuo
acordo cos propietarios.
5.-Aprobación provisional do Plan de travesías 2011, 2ª fase, integrado polo proxecto
de “Mellora de pavimento e servizos na travesía da Picota DP 3404 de Serra de Outes a
Dumbría (Mazaricos)” código 1111300002.0.
Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico
6.-Convenio co Concello de Santiago de Compostela para financiar o mantemento do
Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche durante o ano 2011.
7.-Convenio coa Academia Galega de Ciencias para financiar o ciclo de conferencias
“XIV Avances da ciencia e da tecnoloxía”.
8.-Convenio co Concello de Ferrol para financiar o ciclo de jazz 2011: OUT.jazz.
9.-Convenio coa Asociación Amigos da Ópera da Coruña para financiar o LIX Festival
de Ópera da Coruña.

10.-Convenio coa Fundación Biblioteca Casa do Real Consulado para financiar a
catalogación e informatización de fondos. Ano 2011.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS

1.-APROBAR A ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, Nº 4/11, DO 29 DE ABRIL.
Apróbase a acta da sesión anterior, nº 4/11, do 29 de abril.

2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA
PRESIDENCIA, DA Nº 7.401 Á Nº 9.400, DE 2011.
A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da
nº 7.401 á nº 9.400, de 2011.

3.-APROBAR O CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE CAMARIÑAS PARA
FINANCIAR A MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS 2011.
Aprobar a formalización dun Convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Camariñas para financiar a
realización dun proxecto Mostra de Encaixe de Camariñas 2011 cunha vixencia dende
o 1 de xaneiro de 2011 ata o 31 de marzo de 2012 cun orzamento de 150.003,95 euros e
cunha achega provincial de 120.000 euros que supón un coeficiente de financiamento
do 79,990% que se imputará á partida 0305/334G/46201
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE CAMARIÑAS PARA
FINANCIAR A MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS 2011
Na Coruña a
REUNIDOS
Dunha parte o Excmo. Señor D. Salvador Fernández Moreda, presidente da
Excma. Deputación Provincial da Coruña.
Doutra parte D. Manuel Valeriano Alonso de León, Alcalde-Presidente do
Concello de Camariñas.
EXPOÑEN:
1.- Que a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Camariñas
consideran de gran interese para a provincia da Coruña o obxectivo de vitalizar e
impulsar todos os aspectos relacionados coa promoción económica na provincia da
Coruña.
2.- Que a Deputación da Coruña é receptiva a todo aquilo que signifique estudio
información e mellora da promoción económica dos axentes económicos e sociais da
provincia.
3.- Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e o Concello de
Camariñas, as dúas partes acordan subscribir un convenio conforme ás seguintes
CLÁUSULAS:
PRIMEIRA: OBXECTO
O obxectivo do presente convenio é a colaboración entre a Deputación e o
Concello de Camariñas para promover MOSTRA DO ENCAIXE, CAMARIÑAS 2011.
SEGUNDA: ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE VAI
REALIZAR A ENTIDADE BENEFICIARIA.
O concello de Camariñas levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen
na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:

CONCEPTO
CUSTO DE PERSOAL CONTRATADO
PARQUE INFANTIL
SON E ILUMINACIÓN

VIXILANCIA
MODELOS
COREOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA
RESTAURACIÓN
PUBLICIDADE
ALUGUER DE CARPAS
SUBMINISTRACIÓNS DE ENCAIXE PARA A
MOCIDADE E GRANDES DESEÑADORES
SERVIZO DE LIMPEZA
VISITAS GUIADAS:TRANSPORTE E GUÍA
SERVIZO DE XERADOR E ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS
IMPORTE PREVISTO A CARGO DO CONCELLO
DA PARTIDA DE MONTAXE DE INSTALACIÓNS

TOTAL PARA XUSTIFICAR

IMPORTE
11.803,95
3.100,00
8.000,00
8.000,00
12.000,00
3.800,00
1.500,00
17.000,00
59.000,00
1.200,00
7.000,00
2.450,00
1.750,00
1.400,00
12.000,00
150.003,95

TERCEIRA: FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS
QUE SE OBTEÑAN OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE.
1.-A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 120.000 euros (cento
vinte mil euros), respecto do proxecto por importe de 150.003,95 € o que supón unha
porcentaxe do 79,99% dos gastos.
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que representa o 79,99 % da
cantidade efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do
orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da
subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á
aplicación orzamentaria 0305/334G/462.01 á que a Intervención provincial ten
certificado que existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a
correspondente retención de crédito.
4. A subvención da Deputación é compatible 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.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
CUARTA: CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. Corresponderalle ao concello de Camariñas o outorgamento dos contratos de

subministración, servizos e asistencia para a completa realización da actividade
programada.
2. No procedemento de contratación, o concello axustará toda a súa actuación ao
disposto na lexislación de contratos do sector público
QUINTA: PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben
sexa por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais 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 do concello.
SEXTA.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA
PROVINCIAL.
1. Consonte ao disposto na base 56ª.2 das de execución do Orzamento para o ano 2011,
ata o 60 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagábel, de xeito que se
procederá a expedir un primeiro pagamento a prol do CONCELLO DE CAMARIÑAS
pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe do presuposto
subvencionábel unha vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte
documentación:
·
Certificación do acordo ou acordos de contratación de persoal e de
adxudicación definitiva dos contratos de subministracións ou servizos
necesarios para levar a cabo a actividade, na que se fagan constar polo menos
os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de
execución.
· Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade social,
segundo o disposto na cláusula OITAVA.
· Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
2. Rematada completamente a realización da actividade, procederase ao aboamento do
40 por cento restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a
seguinte documentación (en orixinal ou copia compulsada):
· Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do CONCELLO
DE CAMARIÑAS, xustificativa do cumprimento das condicións impostas
neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
· Certificación clasificada dos gastos realizados comprendidos entre o 1 de
xaneiro e 31 de decembro de 2011, no que se indiquen os acredores co seu
NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
· Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos
polo órgano competente.
· Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, segundo o previsto na cláusula OITAVA.
· Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade

·

Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola
Deputación.
· Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA,
mediante a achega de documentos nos que conste a publicidade do
financiamento provincial.
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na
conta da entidade financeira indicada polo CONCELLO DE CAMARIÑAS na
documentación achegada. 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, o CONCELLO DE CAMARIÑAS terá dereito ao
aboamento dos xuros de mora , ao tipo de interese legal, que se devenguen desde a
finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o
pagamento.

SÉTIMA:TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E
PRAZO DE XUSTIFICACIÓN
1.As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula PRIMEIRA, deberán estar rematadas polo menos TRES
MESES antes do vencemento do período de vixencia do presente convenio
establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
2. Unha vez rematadas as actividades, a ENTIDADE BENEFICIARIA deberá
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo
máximo DUN MES contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso,
DOUS MESES antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido
na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
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 requirimento ao
concello para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de
xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á 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
ao concello da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na
base 55.6ª das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada polo concello na documentación achegada. 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, o concello terá dereito
ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de interese legal, que se devenguen desde a
finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o
pagamento.
OITAVA:CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN
1. O concello de Camariñas con carácter previo á sinatura deste convenio, e logo, con
carácter previo ao pago 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 certificados ou ben autorizando a Deputación a que
obteña telematicamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinaraa esta de oficio.

NOVENA: DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.

1. O concello de Camariñas 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
imposíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
DÉCIMA:CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, o concello poderá ser escollido 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 tódalas demais obrigas formais e
materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o concello queda sometido aos procedementos de fiscalización que
leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto na
Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de axuizamento contábel que
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou
europeo.
DÉCIMO PRIMEIRA:REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá ocasionar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora 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, do 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 dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións disposto nas normas citadas e na base 54ª das de execución do orzamento da
Deputación.

3. De conformidade co disposto na base 55.6 das de execución do orzamento da
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 por
100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres
meses. Se o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción será
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €.
4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, a
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do importe
da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €.
DÉCIMO SEGUNDA:INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE
SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
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 do concello serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, para que
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
disposta no dito precepto.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería
de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas,
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao concello será publicada no Boletín Oficial
da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
DÉCIMO TERCEIRA:VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU
MODIFICACIÓN.
1.O presente convenio de colaboración producirá efectos retroactivos desde o 1 de
xaneiro de 2011 ata o 31 de marzo de 2012
2. Tras a solicitude previa do concello, realizada polo menos dous meses antes da data
indicada anteriormente, o convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de ambas
as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia inicial e despois dos informes
preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría
e da Intervención da Deputación.
3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e despois dos mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
DÉCIMO CUARTA: NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN
COMPETENTE
1, O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei
38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 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 do concello respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario n.º con data do
26 de maio de 2011
E en proba de conformidade asinan o presente convenio en exemplar
cuadriplicado, no lugar e data indicados no encabezamento.

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA

O
ALCALDE-PRESIDENTE
CONCELLO DE CAMARIÑAS

Salvador Fernández Moreda

Manuel Valeriano Alonso de León

DO

4.-DEIXAR SEN EFECTO O ACORDO PLENARIO Nº 10, DO 31-7-2009, POLO
QUE SE APROBAN OS PROXECTOS INCLUÍDOS NO PLAN DE VÍAS
PROVINCIAIS 2009, SÉTIMA FASE, NO QUE SE INCLÚE O PROXECTO DE
EXECUCIÓN DE OBRAS “CONSTRUCIÓN DA ROTONDA NA
INTERSECCIÓN ENTRE A DP 7201 E AVDA. DOS ARCOS MOLDES
(RIANXO)” (0911100008.0) AO NON ACADARSE O MUTUO ACORDO COS
PROPIETARIOS.
1.- Deixar sen efecto o acordo plenario 9 con data do 31-07-2009 relativo á aprobación
do Plan de vías provinciais 2009 sétima fase, no que refire ao proxecto de execución de
obras CONSTRUCIÓN DA ROTONDA NA INTERSECCIÓN ENTRE A DP 7201 E
AVDA. DOS ARCOS MOLDES (RIANXO) (0911100008.0), dada a dificultade de
conseguir os terreos por mutuo acordo
2.- Someter a información pública o presente acordo mediante publicación do
correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia cun prazo de quince días para
reclamacións, etendéndose definitivamente aprobado se estas non se producisen.

5.-APROBACIÓN PROVISIONAL DO PLAN DE TRAVESÍAS 2011, 2ª FASE,
INTEGRADO POLO PROXECTO DE “MELLORA DE PAVIMENTO E
SERVIZOS NA TRAVESÍA DA PICOTA DP 3404 DE SERRA DE OUTES A
DUMBRÍA (MAZARICOS)” CÓDIGO 1111300002.0.
1.- Aprobar provisionalmente O PLAN DE TRAVESÍAS 2011 2ª FASE integrado polo
proxecto que a seguir se relaciona, cun orzamento total de 489.954,31 euros e que é o
que a seguir se detalla
DENOMINACIÓN
PROXECTO DE MELLORA DE PAVIMENTO E SERVIZOS NA
TRAVESÍA DA PICOTA DP 3404 DE SERRA DE OUTES A
DUMBRÍA (MAZARICOS)1111300002.0

PRESUPOSTO
489.954,31

2.- Expor ao público unha vez aprobados provisionalmente por un prazo de 10 días para
efectos de reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado o plan e o proxecto
que o integra no caso de non presentarse reclamacións.

6.-CONVENIO CO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA
FINANCIAR O MANTEMENTO DO CENTRO SOCIOCULTURAL E
XUVENIL DO ENSANCHE DURANTE O ANO 2011.
1.- Aprobar o convenio co Concello de Santiago de Compostela correspondente á
subvención nominativa, por importe de 180.000 €, concedida para financiar o
sostemento do Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche durante o ano 2011, cun
orzamento subvencionado de 232.000 €.
2.- Condicionar o presente acordo á existencia de crédito adecuado e suficiente no
próximo exercicio orzamentario.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello
de Santiago de Compostela para financiar o sostemento do Centro Sociocultural e
Xuvenil do Ensanche durante o ano 2011.
A Coruña,
REUNIDOS
O Sr. D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación Provincial da Coruña,
actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o art. 34.1b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
O Sr. D. Xosé Sánchez Bugallo, alcalde-presidente do Concello de Santiago de
Compostela, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o art.
21.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Ambas as dúas partes recoñécense mutuamente na calidade que interveñen con
capacidade legal necesaria e
EXPOÑEN
1.- Mediante acordo adoptado polo Pleno desta Deputación na sesión ordinaria
celebrada o 26 de xullo de 2002, aprobouse a subscrición dun convenio de
colaboración entre a Deputación da Coruña e Caixa Galicia, polo que Caixa Galicia
cedía á Deputación da Coruña o uso a título gratuíto de 1.268,50 metros cadrados na
planta baixa do local situado na rúa Frei Rosendo Salvado nº 14-16 en Santiago,
destinado a Centro Xuvenil.
A devandita “obra benéfico-social en colaboración” foi aprobada por acordos da
Asemblea Xeral da Caixa de Aforros de Galicia, o 16 de xuño de 2001 e 22 de xuño de
2002.

O acordo entre as dúas entidades foi subscrito o 30 de xullo de 2002 e formalizouse en
documento administrativo nº 64/2002.
2.- O 19 de abril de 2005 o alcalde de Santiago de Compostela dirixíase a esta
Deputación solicitando a integración do Centro Xuvenil na Rede Municipal de Centros
Socioculturais para, deste xeito, poder atender as necesidades da veciñanza, á vez que
facer posible unha mellor coordinación de cara a unha xestión integral e non
discriminatoria que propicie a mellor utilización dos recursos.
3.- Atendendo á citada petición, o Pleno da Deputación, en sesión extraordinaria
celebrada o 23 de febreiro de 2006, aprobou definitivamente o expediente de cesión do
uso do local sito na rúa de Frei Rosendo Salvado nº 14-16 en Santiago, destinado a
Centro Sociocultural e Xuvenil, para a súa xestión polo Concello de Santiago de
Compostela.
4.- O convenio de cesión de uso formalizouse o día 31 de maio de 2006 en documento
administrativo nº 37/2006 e, entre as condicións da cesión, establecíase unha achega da
Deputación para a posta en funcionamento e mantemento do Centro durante catro anos.
5.- Tendo en conta o anterior e coa finalidade de establecer as condicións desta
colaboración, A Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de
Compostela acordan subscribir o presente convenio que se rexerá polas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela para financiar o
sostemento do Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche durante o ano 2011.
Neste Centro desenvólvense as seguintes actividades:
* Cursos e obradoiros: ximnasio, ioga, obradoiro de memoria.
* Actividades para a infancia: animación á lectura, obradoiros de debuxo.
* Novas tecnoloxías: fotografía, informática, zona wifi.
* Programas puntuais: entroido, San Xoán, actividades de verán.
* Programas específicos: teatro, xadrez, escola de cidadanía, club de lectura, consumo
responsable.
* Exposicións, excursións e visitas culturais.
* Actividades para a xuventude: curso de documentais, curso de capoeira, club de rol,
consello da xuventude.
* Colaboración con asociacións.
* Programa de cine.
* Programa de servizos sociais.

II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar o Concello de Santiago de
Compostela
O Concello de Santiago de Compostela desenvolverá as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
* Persoal

3 ordenanzas
2 animadores socioculturais
1 auxiliar administrativo

68.800,32.77.311,08.31.010,32.-

* Limpeza
2 operarios

39.425,64 .-

* Mantemento
Mantemento e subministracións

15.452,64.-

Total

232.000,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen para a
mesma finalidade
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 180.000 €, o que representa unha
porcentaxe do 77,59 %.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 77,59 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento
disposto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non se
cumpriu e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0601/334A/46201, na que a Intervención provincial certificou que existe
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o Concello de Santiago de Compostela 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.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.

IV.- Contratación e execución
1.- Corresponderalle ao Concello de Santiago de Compostela o outorgamento dos
contratos de subministracións, servizos e asistencia para a completa realización dos
traballos obxecto deste convenio.
2.- No procedemento de contratación, o Concello de Santiago de Compostela axustará
toda a súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
V.- Publicidade do financiamento provincial
1.-O Concello de Santiago de Compostela comprométese a facer constar a colaboración
da Deputación da Coruña en toda a publicidade (tanto impresa como informática e
audiovisual) correspondente ás actividades do Centro Sociocultural e Xuvenil
Municipal do Ensanche e na súa páxina web.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Concello de Santiago de Compostela.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial
1.- A achega da Deputación aboaráselle ao Concello de Santiago de Compostela do
seguinte xeito:
Primeiro prazo, por importe do 60% da subvención, co carácter de anticipo prepagable
a xustificar, logo da presentación da seguinte documentación:
* Certificación dos acordos de contratación de persoal e de adxudicación definitiva dos
contratos de subministracións, ou servizos necesarios para levar a cabo a actividade, na
que se fagan constar, polo menos, os seguintes datos: empresas adxudicatarias,
importes dos contratos e prazos de execución.
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade.

* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se fixera
das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
Segundo prazo, por importe do 40 % da subvención ou, no seu caso, a cantidade
pendente de pago, segundo o importe dos gastos xustificados, logo da presentación da
seguinte documentación:

* Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da
subvención con indicación das actividades realizadas, dos beneficiarios e dos resultados
obtidos, debidamente asinada.
* Certificación expedida pola Intervención ou pola Secretaría do Concello, da relación
clasificada dos gastos realizados con identificación dos acredores (nome da empresa e
CIF ou, no seu caso, nome e apelidos completos e sen abreviaturas e NIF), dos
conceptos de gasto e dos tipos documentos (nº de factura ou documento equivalente,
importe, data completa de emisión) e, no seu caso, datas de pago.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2011.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non ter outras subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se fixera
das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
2.- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago
prepagable
Deberá acreditar ter aboado aos terceiros o importe xustificado do 40% no prazo
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago.
3.- Se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, o Concello de
Santiago de Compostela terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no
que se faga efectivo o pagamento.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas polo menos tres meses antes do
vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula
décimo terceira.

2.- Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Santiago de Compostela deberá
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta no prazo máximo
dun mes contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, dous meses antes
do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula décimo
terceira.
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
recibise ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao
Concello de Santiago de Compostela para que a presente no prazo improrrogable de
quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades establecidas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto.
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao
Concello de Santiago de Compostela da sanción que, de conformidade co disposto na
Lei de subvencións e na Base 55.6ª das de execución do orzamento da Deputación, lle
poida corresponder.
VIII.- Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa acreditación
1.- O Concello de Santiago de Compostela deberá estar ao día, con carácter previo á
sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 das ditas obrigas poderá realizarse mediante a
declaración responsable expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que
obteña telematicamente os correspondentes certificados.
3.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao de oficio esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos
1.- O Concello de Santiago de Compostela 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 €, nos que non resulte
imposible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Concello de Santiago de Compostela poderá ser
escollido pola Intervención provincial para realizar un 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Concello de Santiago de Compostela queda sometido aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable 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 establecidas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora 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, do 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 dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións dispostos nas normas citadas e na Base 55ª das de execución do orzamento da
Deputación.
3.- De conformidade co disposto na Base 55.6 das de execución do orzamento da
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 %
do importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o
atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción será dun 20 % da
subvención outorgada co límite de 150 €.

4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
establecida na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chega a tres, a sanción imporase
no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada co límite de 400
€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a sanción imporase
no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, sen que poida superar
o importe de 900 €.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención
concedida
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 do Concello de Santiago de Compostela serán remitidos á Intervención
Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de
Subvencións, coa exclusiva finalidade establecida no dito precepto.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería
de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas,
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Concello de Santiago de Compostela será
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará un ano despois da súa sinatura,
e terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizado dende o 1 de xaneiro de 2011.
2.- Logo da solicitude do Concello de Santiago de Compostela, realizada polo menos
dous meses antes da data indicada anteriormente, o convenio poderá ser prorrogado por
acordo expreso de ambas as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia
inicial e previos os informes preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio
e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente

1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei
38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 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 poderá crearse
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo presidente da Deputación e do Concello de Santiago de
Compostela.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias establecida na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
antedita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por resolución da Presidencia nº
E en proba de conformidade, asina en exemplar cuadriplicado o presente convenio, no
lugar e data indicados no encabezamento.”

7.-CONVENIO COA ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS PARA
FINANCIAR O CICLO DE CONFERENCIAS “XIV AVANCES DA CIENCIA E
DA TECNOLOXÍA”.
1.- Aprobar o convenio coa Academia Galega de Ciencias, correspondente á
subvención nominativa, por importe de 11.280 €, concedida para financiar o ciclo de
conferencias XIV Avances da ciencia e da tecnoloxía, cun orzamento subvencionado
de 14.100 €.
2.- Condicionar o presente acordo á existencia de crédito adecuado e suficiente no
próximo exercicio orzamentario.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Real
Academia Galega de Ciencias para financiar o ciclo de conferencias XIV Avances
da ciencia e da tecnoloxía
A Coruña,
REUNIDOS
D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación da Coruña.
D. Ernesto Vieitez Cortizo, presidente da Real Academia Galega de Ciencias.
MANIFESTAN
Que ambas as partes se recoñecen plena capacidade para outorgar o presente convenio.
Que a Real Academia Galega de Ciencias ten prevista a organización dun ciclo de
conferencias denominado: XIV Avances da ciencia e da tecnoloxía, que se
desenvolverá en Santiago de Compostela, ao longo do presente ano.
Que a Deputación da Coruña, consciente da importancia que ten a divulgación das
ciencias e máis concretamente das novas tecnoloxías, coñecedora da necesidade social
de fomentar a extensión deste tipo de actividades, e considerando a
complementariedade desta actividade coa política de concesión de bolsas á
investigación que vén desenvolvendo desde hai anos neste organismo, está interesada
en colaborar na organización das citadas conferencias.
En función das consideracións anteriores, a Real Academia Galega de Ciencias e a
Deputación Provincial da Coruña acordan subscribir o presente convenio de
colaboración de acordo coas seguintes

CLÁUSULAS
I.- Obxecto
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a Real Academia Galega de Ciencias para financiar
o ciclo de conferencias XIV Avances da ciencia e da tecnoloxía que, co gallo da
celebración do Ano Internacional dos Bosques, terá o seguinte programa:
* 7 de novembro
“O bosque como elemento esencial a conservar (e recuperar), plantexamento xeral da
ONU”.
Tomás Fernández.-Couto Juanas, director xeral de Montes da Xunta de Galicia.
* 8 de novembro
“Explotación sostible do bosque, produtos certificados”.
Francisco Dans del Valle, profesor da E.P.S. da USC, director da Asociación Forestal
de Galicia.
* 9 de novembro
“O bosque como elemento clave ambiental; augas e ambiente”.
Felipe Macías Vázquez, catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de
Física de USC.
* 14 de novembro
“ Presente e futuro dos produtos derivados da madeira”.
Representante do Instituto Tecnolóxico.
* 15 de novembro
“A celulosa como materia prima; produción e usos directos, subprodutos de proceso”.
Representante de ENCE
* 16 de novembro
“Os lignocelulósicos como materia prima químico-industrial”.
Alberto de Vega Martín, catedrático de Química Física e Enxeñería Química da
Facultade de Ciencias da UDC.
* 17 de novembro
“Presente e futuro do bosque en Galicia”.
Antonio Rigueiro Rodríguez, catedrático de Produción Vexetal da E.P.S. da USC
Este programa poderá sufrir variacións.
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria

A Real Academia Galega de Ciencias desenvolverá as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:
Honorarios conferenciantes
Viaxes conferenciantes
Organización
Hoteis
Restaurantes
Coordinación
Secretaría
Imprenta
Publicidade e varios
Asistencia son
Gastos menores
Total

6.000.300.2.000.300.800.2.000.1.000.700.400.500.100.14.100 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen para a
mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 11.280 €, o que
representa unha porcentaxe do 80 %.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
disposto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non se
cumpriu e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0601/334A/481, na que a Intervención provincial certificou que existe
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a Real Academia Galega de Ciencias 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.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución

1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións necesarias
para a execución da actividade corresponderalle á Real Academia Galega de Ciencias.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á Real Academia Galega de Ciencias, nin con calquera outra na que
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera os 12.000 euros, con carácter previo á
contratación, a Real Academia Galega de Ciencias deberá solicitar, polo menos, tres
orzamentos a distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas
de acordo con criterios de eficiencia e economía, deberase xustificar expresamente
nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa
economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa nos
medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da Real Academia Galega de Ciencias.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial
A achega da Deputación seralle aboada á Real Academia Galega de Ciencias unha vez
que se presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Real Academia Galega
de Ciencias, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
* Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu
NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago; tamén se
indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula segunda.
Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas e demais xustificantes de gasto; no caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o
orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante de gasto
para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2011.

* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula oitava.
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma
finalidade.
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas, polo menos, tres meses antes
do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula
décimo terceira.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Real Academia Galega de Ciencias deberá
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta no prazo máximo
dun mes contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, dous meses antes
do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula décimo
terceira.
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
recibise ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á Real
Academia Galega de Ciencias para que a presente no prazo improrrogable de quince
días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades establecidas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á Real Academia Galega de Ciencias da sanción que, de conformidade co
disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das de execución do orzamento da
Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Real Academia Galega de Ciencias na documentación
subministrada.

Se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, a Real
Academia Galega de Ciencias terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de
xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o
momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social
1.- A Real Academia Galega de Ciencias deberá acreditar, con carácter previo á
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que está ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa
Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social e, para tal fin poderá autorizar á
Deputación para que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao de oficio esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos
1.- A Real Academia Galega de Ciencias 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 €, nos que non resulte posible
a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Real Academia Galega de Ciencias deberá contar, polo menos, 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 co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Real Academia Galega de Ciencias poderá ser
escollida pola Intervención provincial para realizar un 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Real Academia Galega de Ciencias queda sometida aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable 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 establecidas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no que se
realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 55.6 das de execución do orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % da
subvención outorgada co límite de 150 €.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
establecida na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chega a tres, a sanción imporase
no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada, co límite de
400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a sanción
imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, sen que
poida superar o importe de 900 €.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención
concedida
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 Real Academia Galega de Ciencias serán remitidos á Intervención
Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de
Subvencións, coa exclusiva finalidade disposta no dito precepto e co debido respecto á
protección dos datos de carácter persoal, segundo o establecido na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería

de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas,
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Real Academia Galega de Ciencias será
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es.
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará un ano despois da súa sinatura,
e terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderanse realizar
dende o 1 de xaneiro de 2011.
2.- Logo da solicitude da Real Academia Galega de Ciencias, realizada polo menos
dous meses antes da data indicada anteriormente, o convenio poderá ser prorrogado por
acordo expreso de ambas as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia
inicial e logo dos informes preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e
Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e despois dos mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei
38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector
público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes preceptivos
da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias establecida na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por Resolución de Presidencia nº --

E en proba de conformidade asinan exemplar cuadriplicado o presente convenio no
lugar e data indicados no encabezamento.”

8.-CONVENIO CO CONCELLO DE FERROL PARA FINANCIAR O CICLO
DE JAZZ 2011: OUT.JAZZ.
1.- Aprobar o convenio co Concello de Ferrol correspondente á subvención nominativa,
por importe de 28.000 €, concedida para financiar o Ciclo de Jazz 2011: OUT.jazz, cun
orzamento subvencionado de 38.000 €.
2.- Condicionar o presente acordo á existencia de crédito adecuado e suficiente no
próximo exercicio orzamentario.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello
de Ferrol para financiar o Ciclo de Jazz 2011: OUT.jazz
A Coruña,
REUNIDOS
D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación da Coruña, actuando en
virtude das facultades representativas que lle atribúe o art. 34.1.b) da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local.
D. Vicente Irisarri Castro, alcalde-presidente do Concello de Ferrol, actuando en
virtude das facultades representativas que lle atribúe o art. 21.1.b) da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local.
Ambas as dúas as partes recoñécense mutuamente na calidade na que interveñen, coa
capacidade legal necesaria e
EXPOÑEN
1.- A Deputación provincial e o Concello de Ferrol exercen competencias en materia de
promoción de actividades culturais e teñen a posibilidade legal de subscribir convenios
coas distintas administracións públicas para o cumprimento dos fins establecidos na
normativa vixente.
2.- O Concello de Ferrol organiza neste ano a cuarta edición do ciclo de jazz que
presenta como novidade a realización de concertos de grupos locais emerxentes, na
capela do Centro Torrente Ballester e as clases maxistrais no Conservatorio, que pasan
a realizarse o sábado para facilitar a asistencia de músicos de toda Galicia e mantendo
os concertos no Teatro Jofre.
3.- En virtude do disposto no art. 118. d) da Lei 5/97 que lle outorga competencias para
a organización de actividades que teñan por finalidade o fomento da cultura na
provincia, e como complemento á programación de actuacións musicais que

desenvolve con carácter anual, a Deputación provincial está interesada en colaborar
coas actividades sinaladas.
4.- En función das consideracións anteriores, o Concello de Ferrol e a Deputación da
Coruña acordan subscribir o presente convenio, segundo as seguintes:
CLÁUSULAS
I.- Obxecto
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e o Concello de Ferrol para financiar o Ciclo de jazz 2011:
OUT.jazz.
Este ciclo terá lugar ao longo de todo o outono, entre os meses de setembro e
decembro, coas seguintes actuacións:
No Teatro Jofre: Carlos Benavent Quartet, Ray Lema, Manuel Gutiérrez e Mingo &
The blues intruders.
No Centro Torrente Ballester: Flaco Barral, Teira Trío, Monkillos e Marcos Pin Trío.
Como complemento ás actuacións realizaranse catro master class no Conservatorio.
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar o Concello de Ferrol
O Concello de Ferrol desenvolverá as actividades programadas, segundo se definen na
cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:
Caché Carlos Benavent Quartet
Caché Ray Lema
Caché Manuel Gutiérrez Trío
Caché Mingo & The blues intruders
Caché Flaco Barral
Caché Teira Trío
Caché Monkillos
Caché Marcos Pin Trío
Produción
Publicidade e comunicación
Reforzo de luz e son
Dirección artística
Total

8.260.5.900.1.416.2.124.1.770.826.826.826.5.000.6.000.2.052.3.000.38.000 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen para a
mesma finalidade
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 28.000 €, o que representa unha
porcentaxe do 73,68 %.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 73,68 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
se cumpriu e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0601/335A/46201, na que a Intervención provincial certificou que existe
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o Concello de Ferrol 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.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación e execución
1.- Corresponderalle ao Concello de Ferrol o outorgamento dos contratos de
subministracións, servizos e asistencia para a completa realización da actividade
programada.
2.- No procedemento de contratación, o Concello de Ferrol axustará toda a súa
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
V.- Publicidade do financiamento provincial
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa por
medios escritos, radiofónicos, audiovisuais 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 do Concello de Ferrol.

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial
1.- A achega da Deputación seralle aboada ao Concello de Ferrol do seguinte xeito:
Primeiro prazo, por importe do 60% da subvención, co carácter de anticipo prepagable
a xustificar, logo da presentación da seguinte documentación:
* Certificación dos acordos de contratación de persoal e de adxudicación definitiva dos
contratos de subministracións, ou servizos necesarios para levar a cabo a actividade, na
que se fagan constar, polo menos, os seguintes datos: empresas adxudicatarias,
importes dos contratos e prazos de execución.
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade.

* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula oitava.
Segundo prazo, por importe de 40 % da subvención ou, no seu caso, a cantidade
pendente de pago, segundo o importe dos gastos xustificados, logo da presentación da
seguinte documentación:
* Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da
subvención con indicación das actividades realizadas, dos beneficiarios e dos resultados
obtidos, debidamente asinada.
* Certificación expedida polo interventor ou polo secretario do Concello, da relación
clasificada dos gastos realizados con identificación dos acredores (nome de empresa e
CIF ou, no seu caso, nome e apelidos completos e sen abreviaturas e NIF), dos
conceptos de gasto e dos tipos documentos (nº de factura ou documento equivalente,
importe, data completa de emisión) e, no seu caso, datas de pago.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2011.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non ter outras subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula oitava.

* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
2.- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago
prepagable
Deberá acreditar ter aboado aos terceiros o importe xustificado do 40% no prazo
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago.
3.- Se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, o Concello de
Ferrol terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se
devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga
efectivo o pagamento.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas, polo menos, tres meses antes
do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula
décimo terceira.
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Ferrol deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta no prazo máximo dun mes
contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, dous meses antes do
vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula décimo
terceira.
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
recibise ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao
Concello de Ferrol para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades establecidas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto.
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao
Concello de Ferrol da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións
e na Base 55.6ª das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
VIII.- Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa acreditación
1.- O Concello de Ferrol deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 das ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsable expedida polo órgano competente, mediante a presentación dos
correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación para que obteña
telematicamente os correspondentes certificados.
3.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao de oficio esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos
1.- O Concello de Ferrol 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 €, nos que non resulte
imposible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Concello de Ferrol poderá ser escollido pola
Intervención provincial para realizar un 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Concello de Ferrol queda sometido aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contable 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 establecidas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos

recibidos, así como ao pago dos xuros de mora 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 e na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 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 dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidas nas normas citadas e na Base 55ª das de execución do orzamento
da Deputación.
3.- De conformidade co disposto na Base 55.6 das de execución do orzamento da
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 %
do importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o
atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción será dun 20 % da
subvención outorgada co límite de 150 €.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chega a tres, a sanción imporase
no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada co límite de 400
€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a sanción imporase
no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, sen que poida superar
o importe de 900 €.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención
concedida
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 do Concello de Ferrol serán remitidos á Intervención Xeral do Estado,
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva
finalidade establecida no dito precepto.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería
de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas,
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Concello de Ferrol será publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará un ano despois da súa sinatura,
e terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán
realizarse dende o 1 de xaneiro de 2011.
2.- Logo da solicitude do Concello de Ferrol, realizada polo menos dous meses antes da
data indicada anteriormente, o convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de
ambas as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia inicial e previos os
informes preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da
Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e despois dos mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei
38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 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 poderá crearse
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo presidente da Deputación e do Concello de Ferrol.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias establecida na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por Resolución da Presidencia nº
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, no
lugar e data indicados no encabezamento.”

9.-CONVENIO COA ASOCIACIÓN AMIGOS DA ÓPERA DA CORUÑA PARA
FINANCIAR O LIX FESTIVAL DE ÓPERA DA CORUÑA.
1.- Aprobar o convenio coa Asociación Amigos da Ópera, correspondente á subvención
nominativa, por importe de 65.000 €, concedida para financiar o LIX Festival de Ópera
da Coruña, cun presuposto subvencionado de 600.000 €.
2.- Condicionar o presente acordo á existencia de crédito adecuado e suficiente no
próximo exercicio orzamentario.
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Asociación dos Amigos da Ópera para financiar o LIX Festival de Ópera da
Coruña.
A Coruña,
REUNIDOS
D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación Provincial da Coruña, e
Dª. Natalia Lamas Vázquez, presidenta da Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña.
EXPOÑEN
1.- Que, o día 1 de febreiro de 1989 , e, ao amparo do disposto na Lei de Asociacións
191/64, aprobáronse os estatutos vixentes da Asociación dos "Amigos da Ópera da
Coruña”, asociación de carácter cultural e sen ánimo de lucro, cuxo obxecto é o de
cultivar e fomentar a ópera, mediante a organización, tanto de representacións, como de
todas aquelas actividades que poidan conducir á expansión e coñecemento dela.
2.- Que, de conformidade co art. 118.d) da Lei 5/1997, 22 de xullo, de Administración
local de Galicia, é competencia das deputacións provinciais, entre outras, a
organización de actividades que teñan por finalidade o fomento en materia de cultura.
3.- Que, en exercicio destas competencias, a Deputación da Coruña está interesada en
contribuír ao patrocinio do LIX Festival de Ópera que se celebrará na cidade da
Coruña, neste ano e, en tal sentido, no Orzamento correspondente ao presente exercicio
figura unha subvención nominativa, por importe de 65.000 €.
4.- Que, co obxecto de facer efectiva a súa colaboración, ambas institucións acordan
subscribir o presente convenio, conforme ás seguintes

CLÁUSULAS
I.- Obxecto
O presente convenio ten por obxecto colaborar no financiamento do LIX Festival de
Ópera da Coruña que terá lugar nos meses de setembro e outubro deste ano, coa
seguinte programación:
Óperas.* Rigoletto, de Verdi: 5 e 7 de setembro
* L´elisir d´amore, de Donizetti: 30 de setembro e 2 de outubro
Concertos.* Gala lírica: OSG: 16 de setembro
* “As novas voces galegas”: Por determinar
Conferencias.3 e 29 de setembro
Ciclo de cine e ópera.Por determinar
II.- Orzamento de gastos da actividade que vai realizar a Asociación dos Amigos da
Ópera da Coruña
A Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña desenvolverá as actividades
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:
Producións
Contratación de artistas
Persoal técnico
Publicidade e promoción
Viaxes e aloxamento
Total

200.000.200.000.150.000.20.000.30.000.600.000 €

III.- Financiamento provincial provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá a financiar a actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 65.000 €, o que representa unha
porcentaxe do 10,83 %.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente ao 10,83 % da cantidade
efectivamente xustificada.

2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
disposto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non se
cumpriu e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0601/335A/481, na que a Intervención provincial certificou que existe
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña 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.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Obrigas das partes
1.- Obrigas da Deputación da Coruña:
Realizar os seguintes traballos de imprenta:
* Programas de man: imprimirase un modelo para cada un dos catro espectáculos,
cunha tirada máxima de 2.000 exemplares para cada día de representación.
* Carteis: imprimirase un único modelo, cunha tirada máxima de 15.000 exemplares.
Libro-catálogo do Festival: imprimirase un único modelo, cunha tirada de 2.000
exemplares, de acordo coas seguintes características:
Páxinas: 208 máximo
Tamaño: 17 x 24
Encadernación: rústica
Ningún material realizado na Imprenta provincial poderá conter publicidade comercial.
2.- Obrigas da Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña:
* Aboar todos os gastos de produción.
* Aboar todos os gastos derivados do transporte, montaxe e seguros de materiais.
* Adoptar as medidas de seguridade que sexan necesarias para evitar que se produzan
accidentes, dos que non será responsable a Deputación.

* Xestionar a cesión dos locais nos que se celebren as actividades.
* Aboar e xestionar todos os gastos de publicidade e difusión en prensa.
* Proporcionar os contidos do material gráfico que ha realizar a Imprenta provincial;
este material entregarase á Imprenta provincial maquetado e con probas, en PDF de alta
resolución.
V.- Contratación da execución
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Asociación dos Amigos
da Ópera da Coruña.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña, nin con calquera outra na
que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera os 12.000 euros, con carácter previo á
contratación, a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña deberá solicitar, polo
menos, tres orzamentos a distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase
elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, deberase xustificar
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis
vantaxosa economicamente.
VI.- Publicidade do financiamento provincial
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización do LIX Festival de Ópera da
Coruña, ben sexa nos medios escritos, radiofónicos, audiovisuais 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 Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña.
VII.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial
A achega da Deputación seralle aboada á Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña,
unha vez que se presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Asociación dos Amigos
da Ópera da Coruña, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

* Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu
NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago; tamén se
indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula segunda.
Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas e demais xustificantes de gasto; no caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o
orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante de gasto
para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula oitava.
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma
finalidade.
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula sexta, mediante a
subministración de documentos nos que conste a publicidade do financiamento
provincial.
VIII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas, polo menos, tres meses antes
do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula
décimo cuarta.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sétima no prazo
máximo dun mes, contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, dous
meses antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula
décimo cuarta.
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
recibise ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á
Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades establecidas neste convenio e na lexislación

aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das de execución do
orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña.
Se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, a Asociación
dos Amigos da Ópera da Coruña terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo
de xuro legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o
momento no que se faga efectivo o pagamento.
IX.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social
1.- A Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña deberá acreditar, con carácter previo
á sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que está
ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa
Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á
Deputación para que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao de oficio esta.
X.- Destino e manexo dos fondos recibidos
1.- A Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña 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 €, nos que non resulte posible
a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña deberá contar, polo
menos, 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.
XI.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo

1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña poderá
ser escollida pola Intervención provincial para realizar un 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña queda sometida aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XII.- Reintegro, infraccións e sancións
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas establecidas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no que se
realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións dispostas nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 55.6 das de execución do orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % da
subvención outorgada co límite de 150 €.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
establecida na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chega a tres, a sanción imporase
no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada, co límite de
400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a sanción
imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, sen que
poida superar o importe de 900 €.
XIII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención
concedida

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 Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña serán remitidos á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade establecida no dito precepto e co debido
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería
de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas,
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña
será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es.
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIV.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará un ano despois da súa sinatura,
e terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán realizarse
dende o 1 de xaneiro de 2011.
2.- Despois da solicitude da Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña, realizada
polo menos dous meses antes da data indicada anteriormente, o convenio poderá ser
prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes tomado antes de que expire a
súa vixencia inicial e previos os informes preceptivos da Unidade xestora, do Servizo
de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e logo dos mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei
38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector
público.

2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, despois dos informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias establecida na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por Resolución de Presidencia nº
--E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio no
lugar e data indicados no encabezamento.”

10.-CONVENIO COA FUNDACIÓN BIBLIOTECA CASA DO REAL
CONSULADO
PARA
FINANCIAR
A
CATALOGACIÓN
E
INFORMATIZACIÓN DE FONDOS. ANO 2011.
1.- Aprobar o convenio coa Fundación Biblioteca Casa do Real Consulado,
correspondente á subvención nominativa, por importe de 12.020 €, concedida para
financiar a catalogación e informatización de fondos. Ano 2011, cun orzamento
subvencionado de 15.028,48 €, de acordo co texto que se xunta.
2.- Condicionar o presente acordo á existencia de crédito adecuado e suficiente no
próximo exercicio orzamentario.
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Fundación Biblioteca Casa do Real Consulado para financiar a catalogación e
informatización de fondos. Ano 2011.
A Coruña,

REUNIDOS
D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación da Coruña, actuando en
virtude das facultades representativas que lle atribúe a art. 34.1.b) da Lei 7/1985,
reguladora das bases de réxime local.
D. Javier Padín Martínez, presidente da Fundación Biblioteca da Casa Consulado da
Coruña.
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, en razón dos seus cargos, lles
están atribuídas e
MANIFESTAN
1.- A Fundación Biblioteca da Casa Consulado é unha entidade fundada por Don Pedro
Antonio Sánchez Vaamonde, que foi aprobada por Real orde do 2 de xuño de 1803, que
ten como fins:
a) Conservar e incrementar o seu patrimonio histórico e, en especial o valioso fondo
bibliográfico, documental, iconográfico e cartográfico constituído orixinariamente por
Don Pedro Antonio Sánchez Vaamonde e o Real Consulado, así como os
subministrados por outros doantes.
b) Facilitar por todos os medios axeitados o coñecemento, estudo e consulta dos
devanditos fondos.

c) Contribuír polos seus propios medios e colaborar con outras institucións á valoración
e conservación do patrimonio cultural e da memoria histórica e, en xeral, ao
desenvolvemento e difusión da cultura ao servizo do progreso e a liberación do ser
humano, conforme ao espírito que animou toda a vida e obra do seu fundador.
2.- Os art. 109.1.d) e 118.d) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia
atribúelles ás deputacións competencias no fomento e administración dos intereses
peculiares da provincia en materia de cultura. Así mesmo, a Lei 8/1995, do patrimonio
cultural de Galicia establece a colaboración das administracións públicas na protección
e defensa dos bens que integran o patrimonio cultural de Galicia.
3.- A Fundación Biblioteca da Casa Consulado ten en marcha o proxecto de
catalogación e informatización dos seus fondos, de grande interese e valor histórico,
polo que a Deputación da Coruña vén de financiar a catalogación e informatización do
fondo antigo, do fondo moderno, da colección de publicacións seriadas e folletos da
Biblioteca, das estampas en láminas da Calcografía Nacional e dos gravados que se
contén en libros a partir de 1498.
4.- Neste contexto e coa finalidade de continuar cos traballos realizados e, coa
finalidade de protexer e conservar o patrimonio bibliográfico e documental, a
Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Biblioteca da Casa Consulado acordan
subscribir o presente convenio de colaboración, conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da
Coruña para financiar a Catalogación e informatización de fondos. Ano 2011 no que se
catalogarán os gravados contidos en libros, vinculando a imaxe a cada rexistro.
II.- Orzamento de gastos da actividade que vai realizar a entidade beneficiaria
A Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña desenvolverá as actividades
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:
* Catalogación de gravados
( 8 € x 1.592 rexistros)
* IVE 18 %

12.736,00.2.292,48.-

Total

15.028,48 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen para a
mesma finalidade

1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 12.020 €, o que
representa unha porcentaxe do 79,98 %.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,98 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
se cumpriu e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0601/334A/481, na que a Intervención provincial certificou que existe
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da
Coruña 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.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Fundación Biblioteca da
Casa Consulado da Coruña.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña, nin con calquera
outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera os 12.000 euros, con carácter previo á
contratación, a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña deberá solicitar,
polo menos, tres orzamentos a distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase
elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, deberase xustificar
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis
vantaxosa economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial

1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa nos
medios escritos, radiofónicos, audiovisuais 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 Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial
A achega da Deputación seralle aboada á Fundación Biblioteca da Casa Consulado da
Coruña, unha vez que se presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación Biblioteca da
Casa Consulado da Coruña, xustificativa do cumprimento das condicións impostas
neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
* Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu
NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago; tamén se
indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula segunda.
Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas e demais xustificantes de gasto; no caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o
orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante de gasto
para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2011.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula oitava.
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma
finalidade.
* Certificación dos ingresos obtidos por matrículas.
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.

VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas, polo menos, tres meses antes
do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula
décimo terceira.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da
Coruña deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta no
prazo máximo dun mes contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso,
dous meses antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na
cláusula décimo terceira.
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
recibise ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á
Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades dispostas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das de execución do
orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña
na documentación subministrada.
Se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, a Fundación
Biblioteca da Casa Consulado da Coruña terá dereito ao aboamento dos xuros de mora,
ao tipo de xuro legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses
ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social
1.- A Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña deberá acreditar, con
carácter previo á sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da
subvención, que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración
do Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá
autorizar á Deputación para que obteña telematicamente os correspondentes
certificados.

2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao de oficio esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos
1.- A Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña 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 €, nos que non resulte posible
a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña deberá contar,
polo menos, 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 co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da
Coruña poderá ser escollida pola Intervención provincial para realizar un 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña queda
sometida aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de
Galicia ou, no seu caso, segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio,
aos procedementos de axuizamento contable 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 dispostas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no que se
realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.

2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidas nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 55.6 das de execución do orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % da
subvención outorgada co límite de 150 €.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chega a tres, a sanción imporase
no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada, co límite de
400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a sanción
imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, sen que
poida superar o importe de 900 €.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención
concedida
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 Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña serán remitidos á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade establecida no dito precepto e co debido
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería
de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas,
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Fundación Biblioteca da Casa Consulado da
Coruña será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web
dicoruna.es.
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación

1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará un ano despois da súa sinatura,
e terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán realizarse
dende o 1 de xaneiro de 2011.
2.- Despois da solicitude da Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña,
realizada, polo menos, dous meses antes da data indicada anteriormente, o convenio
poderá ser prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes tomado antes de que
expire a súa vixencia inicial e logo dos informes preceptivos da Unidade xestora, do
Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e logo dos mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei
38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector
público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, despois dos informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias establecida na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por Resolución de Presidencia nº
--E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio no
lugar e data indicados no encabezamento.”

