CUARTA.- NATUREZA XURÍDICA
O presente convenio ten carácter administrativo, quedando as partes suxeitas á xurisdición dos tribunais contencioso-administrativos para resolver as cuestións litixiosas que en aplicación do presente convenio se susciten entre as
partes.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión celebrada o 26 de marzo de
2021.
E en proba de conformidade, ambas as partes asinan o presente convenio en exemplar cuadriplicado no lugar e data indicados no encabezamento

O PRESIDENTE DA DEPUTACION
PROVINCIAL DA CORUÑA

EN REPRESENTACIÓN DA CONFEDERACIÓN GALEGA
DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Asdo.: Valentín González Formoso

Asdo.: Anxo Antón Queiruga Vila

SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
Número 32 /2021
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) PARA A CESIÓN DE USO DE
LOCAIS NO EDIFICIO A MILAGROSA

En A Coruña , a 16 de abril de 2021
REUNIDOS

O SECRETARIO XERAL
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.: José Luis Almau Supervía

Dunha parte, Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña, e
Doutra parte, Don Anxo Antón Queiruga Vila, en representación da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
Ambas as partes recoñécense mutuamente a competencia e capacidade necesarias para asinar o presente convenio, e para o efecto
EXPOÑEN
1º.- A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), é unha asociación sen ánimo de lucro que
ten como finalidade coordinar e promover a defensa dos intereses das persoas con discapacidade, co fin de conseguir a máxima atención social á problemática que representan.
A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), figura inscrita no Rexistro de Entidades de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia, co número F-011786. Así mesmo, en virtude da Orde
INT/1769/2004, do 17 de maio, a citada entidade foi declarada de utilidade pública (BOE núm. 142, do 12 de xuño
de 2004), no 2007 modificada a inscrición no rexistro de entidades acción voluntaria de Galicia, co número O – 16 e
en decembro de 2010 inscrita no Rexistro único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número de inscrición E-0154.
A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), ten como fins (artigo 7 dos estatutos):
1.- Procurar unha sociedade onde o grupo social das persoas con discapacidades poidan gozar dos seus dereitos
en condición de igualdade real co máis absoluto respecto á súa dignidade e diversidade.
2.- Defensa do dereito a unha forma de vida e a unha contorna social que garanta a vida independente e o desenvolvemento autónomo de toda persoa con discapacidade.
3.- A defensa dos dereitos e liberdades das persoas con discapacidade severa ou de gran dependencia, así como a
promoción da súa integración e participación activa na sociedade.
4.- Promover a plena integración escolar, laboral e social das persoas con capacidade.
5.- Crear as condicións para que as entidades membro poidan cumprir adecuadamente a misión.
6.- Promover actitudes sociais positivas cara á persoa con discapacidade.
7.- Promover a lexislación adecuada que mellore a situación do colectivo.
8.- Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo integrado na Confederación con criterios de solidariedade.
9.- Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da discapacidade.
10.- Representar os seus membros no ámbito autonómico, estatal e internacional.

11.- Desenvolver estratexias solidarias para que se poidan alcanzar equilibrios interterritoriais en calidade e servizos.

3º.- A Deputación recoñece a importancia dos citados fins para os intereses provinciais e considera oportuno contribuír á súa consecución mediante a cesión de uso de locais do antigo Colexio A Milagrosa.

12.- Promoción e desenvolvemento persoal e social da muller con discapacidade, loitando pola súa igualdade de
oportunidades na esfera social.

Por todo o exposto, acordan formalizar un convenio de colaboración conforme as seguintes
CLÁUSULAS

13.- Desenvolver programas e actividades, dentro da súa propia discapacidade, dirixidos especificamente á atención
da infancia e da mocidade.
14.- Desenvolver programas e actividades, dentro da súa propia discapacidade, dirixidos especificamente á atención
das persoas maiores.
15.- Desenvolver programas e actividades, dentro da súa propia discapacidade, dirixidos especificamente a calquera
outro colectivo en risco de exclusión social.

PRIMEIRA .- OBXECTO
A Deputación Provincial da Coruña autoriza a cesión de uso do local cunha superficie de 557,42 m 2, no edificio da
Milagrosa, ala central da 1ª planta, para situar unha oficina do Servizo de Orientación Laboral, un centro de día para
persoas con discapacidade da Comarca, así como para o desenvolvemento de actividades relacionadas con persoas con discapacidade, con carácter gratuíto.

16.- Desenvolver programas e actividades relacionados co fomento e participación do voluntariado social.

SEGUNDA .- OBRIGAS DO CESIONARIO

17.- Promover e pór en funcionamento todo tipo de iniciativas deportivas para persoas con discapacidade, tendo
prioridade aquelas que impulsen o deporte de base.

1.- Os espazos cuxos usos se autorizan utilizaranse pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
(COGAMI) exclusivamente para os fins indicados. Para estes efectos, comunicarase coa suficiente antelación á
Sección de Servizos Sociais da Deputación o programa de desenvolvemento dos cursos e demais actividades que
se realicen.

18.- Promover e pór en funcionamento todo tipo de iniciativas culturais, educativas e de pracer orientadas ás persoas con discapacidade.
19.- A cooperación internacional e o desenvolvemento, así como a loita contra a pobreza no ámbito da discapacidade a escala internacional.
20.- Calquera outro que, de forma directa ou indirecta, poida contribuír ao cumprimento da misión da Confederación
ou redundar no beneficio das persoas con discapacidade.
2º.- A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), para o cumprimento da misión e dos fins
poderá:
a) Organizar os servizos necesarios de investigación, estudo, programación, información, asistencia técnica, xestión
especializada e outros equivalentes que as circunstancias aconsellen, así como actividades, cursos e seminarios
sobre diversos aspectos da discapacidade.
b) Promover, facilitar ou utilizar todos os medios lícitos de información, formación e difusión para dar a coñecer os
problemas das persoas con discapacidade e a súa contorna.
c) Incorporarse a confederacións, asociacións, entidades e organismos de carácter autonómico, estatal ou internacional que poidan ser de utilidade para conseguir os fins da Confederación
d) Establecer un sistema coherente na estruturación do movemento asociativo.

2.- En todos os actos que celebre a Confederación Galega de persoas con discapacidade ou que se realicen no local cuxa cesión de uso se autoriza, farase constar a colaboración de ambas as institucións.
3.- A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) remitiralle ao Servizo de Patrimonio, con carácter anual, unha breve memoria das actividades realizadas nos locais cedidos.
4.- A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), deberá dotarse dos medios persoais e materiais máis adecuados para cumprir cos fins da cesión de uso, e cumprir a normativa laboral e de prevención de riscos laborais e demais disposicións de aplicación.
5.- A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), comprométese a manter adecuadamente os
espazos que utilice, non podendo realizar obras sen a autorización da Deputación.
6.- En tanto estea vixente a autorización de uso dos locais, os gastos de teléfono, gas, auga e enerxía eléctrica e
aqueloutros que deriven do uso dos locais correrán a cargo da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) e no seu caso instalar ou adaptar os correspondentes contadores individuais.
7.- O Servizo de Patrimonio e Contratación, por si ou a través doutros servizos técnicos da Deputación (Servizos
Sociais, Arquitectura e Mantemento, etc) poderá inspeccionar en calquera momento o estado do inmoble e bens
adscritos e o cumprimento dos fins do presente convenio.
8.- A Deputación, en calquera momento e en función das necesidades para fins provinciais, poderá deixar sen efecto a autorización de cesión de uso cun aviso previo de seis meses sen dereito a indemnización ningunha.

e) Promover o voluntariado e a súa formación para o cumprimento dos seus fins.
f) Desenvolver actividades e iniciativas, dentro do marco legal, que permita o sostemento económico do movemento
asociativo.
g) A integración, creación e promoción de centros educativos, ocupacionais profesionais; vivendas tuteladas e de
protección oficial ou calquera outro centro, do cal a súa tipoloxía sexa autorizada por lei; na que primen a inserción
socio-laboral das persoas con discapacidade conforme a lexislación vixente.

9.- A propiedade dos locais en cuestión seguirá sendo en todo momento desta Excma. Deputación Provincial, sen
que en ningunha forma a presente cesión de uso sexa causa habilitadora da adquisición da propiedade a favor da
devandita entidade.
TERCEIRA.- PRAZO DE CESIÓN DE USO

h) A promoción de centros laborais incluídos os centros especiais de emprego; participando, promovendo e creando
iniciativas empresariais que primen a inserción laboral das persoas con discapacidade, en postos de traballo adaptados ás súas capacidades e en condicións de igualdade de deberes e dereitos cos demais traballadores, conforme
a lexislación vixente en todos os casos, tendo prioridade:

O prazo de cesión de uso do local será desde a sinatura do convenio ata o 31 de decembro de 2021, en tanto se redacta unha proposta de convocatoria pública de Bases que faga efectiva a selección de entidades e a determinación
dos criterios obxectivos para a selección. No entanto a Deputación da Coruña, en calquera momento e en función
das súas necesidades, poderá deixar sin efecto a autorización de uso, cun preaviso de 3 meses, e sen que por este
motivo teña dereito a Confederación Galega de persoas con discapacidade (COGAMI) a indemnización algunha,
debendo devolver os bens en perfecto estado de conservación.

a) Os Centros Especiais de Emprego dos que a titularidade maioritariamente pertenzan a unha asociación
sen ánimo de lucro e os seus beneficios repercutan integramente nos propios traballadores discapacitados
e/ou no labor social da devandita asociación.

Este convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura e terá vixencia ata que transcorra o prazo de
cesión de uso a que se refire a presente cláusula, ou ben ata que a Deputación deixe sen efecto a autorización de
cesión de uso.

b) Os Centros Especiais de Emprego que adopten a forma xurídica de Cooperativas ou Sociedades Laborais, a condición de que os beneficios repercutan integramente nos propios traballadores do centro ou nunha
asociación sen ánimo de lucro pertencente ao movemento asociativo.
i) Valerse de calquera outro medio lícito que sirva para a realización dos seus fins.

