
RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE XUÑO DE 2015 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 5/15, do 26 de maio. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 10.851 á 
nº 13.300, de 2015. 
 
Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais 
 
3.-Aprobación provisional da primeira fase do Plan de travesías da anualidade 2015. 
 
Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística 
 
4.-Aprobación do convenio co Concello de Carballo para financiar o “Mantemento  da 
Unidade Asistencial de drogodependencias no ano 2015”. 
 
5.-Aprobación do convenio co Concello de Culleredo para financiar o “Mantemento 
xeral e reserva de 5 prazas do Centro Ocupacional A Escada no ano 2015”. 
 
6.-Aprobación do convenio co Concello da Coruña para facilitar os procesos de 
erradicación do chabolismo. 
 
7.-Aprobación do convenio co Concello de Narón para facilitar os procesos de 
erradicación do chabolismo. 
 
8.-Aprobación do convenio co Concello de Santiago de Compostela para facilitar os 
procesos de erradicación do chabolismo. 
 
Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade 
 
9.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña para financiar actividades de 
promoción da ópera no ano 2015. 
 
10.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Arcebispado de Santiago de Compostela para financiar o proxecto de inventario 
dos arquivos parroquiais no ano 2015. 
 
Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo 
 
11.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Universidade de Santiago de Compostela para cofinanciar a edición dos números 19 
e 20 da “Revista de Hacienda Pública Urbana”. 
 
 
 
 



Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos 
 
12.-Aprobación do proxecto modificado nº 2 da obra “Reconstrución dun edificio 
destinado a Aula interpretativa do camiño inglés, 2ª fase”, do Concello de Abegondo, 
incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2011, co código 11.2100.0001.0. 
 
13.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Pavimentación e renovación de 
servizos na rúa Emilio Romay e J. Pérez Salas”, do Concello de Betanzos, incluída no 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 
2014 co código 14.2100.0025.0. 
 
14.-Aprobación da modificación do proxecto da obra “Pavimentación de camiños en 
Laraxe”, do Concello de Cabanas, incluída no Plan de aforro e investimento (PAI) 
2015 co código  15.3290.0019.0. 
 
15.-Aprobación provisional da segunda fase do Plan de travesías da anualidade 2015. 
 
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas 
 
16.-Informe sobre o estado de execución presupostaria a 31.05.2015 e proxección a 
31.12.2015. 
 
17.-Información sobre o período medio de pago a provedores a que se refire o Real 
decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de maio. 
 
18.-Conta integrada da xestión recadatoria relativa aos recursos doutros entes 
públicos e recursos propios correspondentes ao exercicio 2014. 
 
19.-Información sobre o convenio con ABANCA. Plan ACTIVAMOS. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 
 



  
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, Nº 5/15, DO 26 DE MAIO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, nº 5/15, do 26 de maio. 



 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 10.851 Á Nº 
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, 
da nº 10.951 á nº 13.300, de 2015. 



 
3.-APROBACIÓN PROVISIONAL DA PRIMEIRA FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS 
DA ANUALIDADE 2015. 
 
“Visto o expediente da primeira fase do Plan de travesías da anualidade 2015, 
aprobado inicialmente por acordo plenario da Deputación do 27 de marzo do 2015, no 
marco das “Bases de colaboración entre a Deputación da Coruña e os concellos para 
executar os proxectos que se incluirán nas distintas fases do Plan de travesías 2012-
2015”, que se publicaron no Boletín Oficial da Provincia nº 217 do 14 de novembro do 
2012 
 
Vista a documentación presentada dentro do prazo establecido polos concellos de 
Carral e Ferrol, relativa á dispoñibilidade dos terreos e a aprobación dos proxectos, de 
conformidade coas bases e os compromisos de aceptación da entrega das obras  
 
Vistos os informes emitidos polo Servizo de Vías e Obras Provinciais con datas do 
11/3/2015 e 26/5/2015, polos que se propón deixar sen efecto a aprobación do 
proxecto denominado “REFORZO DE FIRME NAS ESTRADAS DP 1704 CAMBRE A 
CARRAL E DP 7504 CASTELO A CARNOEDO” código 13.1100.0046.0, incluído no 
Plan de conservación de vías provinciais 2013, novena fase, que foi aprobado polo 
Pleno da Deputación realizado o 20/12/2013, debido a que están incluídas as obras 
proxectadas no citado proxecto dentro do proxecto denominado ““REURBANIZACIÓN 
E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA DP 1704 CAMBRE A CARRAL, PK 
10+480 AO 11+310”, código 15.1130.0001.0 
 
1.- Aprobar provisionalmente as obras incluídas na primeira fase do Plan de travesías 
da anualidade  2015, con indicación da súa denominación e presuposto: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CONCELLO PRESUPOSTO 

2015.1130.0001.0 

Reurbanización e mellora 
da seguridade viaria na DP 
1704 Cambre a Carral, PK 
10+480  ao 11+310 

Carral 290.082,99 

2015.1130.0002.0 

Proxecto de construción de 
travesía na DP 3612 
Aneiros a Cabana, 1ª fase, 
PK 0+000 ao 0+300 

Ferrol 264.816,84 

TOTAL 554.899,83 

 
 
O financiamento destas obras incluídas no plan realizarase con cargo á partida 
0410/4533/60900 do vixente presuposto provincial. 
 
2.- Deixar sen efecto a aprobación do proxecto denominado “REFORZO DE FIRME 
NAS ESTRADAS DP 1704 CAMBRE A CARRAL E DP 7504 CASTELO A 
CARNOEDO”, código 13.1100.0046.0, dentro do Plan de conservación de vías 
provinciais 2013, novena fase, que foi aprobado mediante o acordo plenario provincial 
do 20/12/2013, debido a que están incluídas as obras proxectadas no citado proxecto 
dentro do proxecto denominado ““REURBANIZACIÓN E MELLORA DA 



SEGURIDADE VIARIA  NA DP 1704 CAMBRE A CARRAL,. PK 10+480 AO 11+310”, 
código 15.1130.0001.0. 
 
3.- Expoñer ao público a aprobación provisional desta primeira fase do Plan de 
travesías  da anualidade 2015, integrada polos proxectos dos Concellos de Carral e 
Ferrol,  polo prazo de 10 días para os efectos de reclamacións, entendéndose 
definitivamente aprobada se non hai ningunha reclamación.” 
 



 
4.-APROBACIÓN DO CONVENIO CO CONCELLO DE CARBALLO PARA 
FINANCIAR O “MANTEMENTO  DA UNIDADE ASISTENCIAL DE 
DROGODEPENDENCIAS NO ANO 2015”. 
 
1.- Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Carballo para financiar o “Mantemento da 
Unidade Asistencial de drogodependencias no ano 2015”, cunha achega da 
Deputación de 20.000 €, que supón unha porcentaxe do 8,86 % do orzamento 
subvencionado que é de 225.736,78 €, de acordo co texto que se achega. 
 
2.- Subordinar o presente acordo á incorporación do crédito correspondente ao 
exercicio de 2016. 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CARBALLO PARA O “MANTEMENTO DA 
UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS NO ANO 2015” 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte o presidente da Deputación Provincial da Coruña, D. Diego Calvo Pouso 
 
E doutra parte D. Evencio Ferrero Rodríguez, alcalde presidente do Concello de 
Carballo. 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están  atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
Que o Concello de Carballo é competente para a xestión da Unidade Asistencial de 
Drogodependencias, conforme co disposto no art. 25 da Lei de bases de réxime local 
7/85 do 2 de abril e art. 62 e 14 da Lei de servizos sociais de Galicia 13/2008. 
 
Que a Deputación da Coruña, é competente para colaborar na xestión indicada, 
conforme ao disposto na citada Lei de bases de réxime local art. 36, de conformidade 
coa Lei de admón. local de Galicia 5/97 art. 109 e 119 así como co disposto na Lei de 
servizos sociais de Galicia 13/2008, art. 61 a 63. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Carballo ambas as dúas 
partes 
 
ACORDAN 
 
Formalizar 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 da Coruña e o Concello de Carballo co CIF P-1501900C, para o 
financiamento dos gastos de mantemento da Unidade Asistencial de 
Drogodependencia que presta servizos de atención e tratamento de 
drogodependencias así como programas de protección da saúde, aos concellos de 
Camariñas, Fisterra, Malpica, Cee, A Laracha, Muxía, Ponteceso, Coristanco, Laxe, 
Cabana, Vimianzo, Zas, Corcubión e Dumbría. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 
 
O Concello de Carballo levará a cabo as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

1.- Gastos de persoal 

1.1. Retribucións básicas e complementarias 135.552,86 

1.2. Seguridade Social 46.345,92 

1.3. Gastos formación do persoal 500,00 

2.- Produtos farmacéuticos e sanitarios 

2.1. Produtos farmacéuticos 500,00 

2.2. Metadona 200,00 

2.3. Material sanitario de consumo 1.000,00 

3.- Outros aprovisionamentos 

3.1. Material de limpeza e aseo 1.000,00 

3.2. Material de oficina diverso 2.000,00 

4.- Servizos exteriores  

4.1.Reparacións e conservación 1.500,00 

4.2.Teléfono 2.288,20 

4.3. Electricidade 1.000,00 

4.4. Limpeza 6.349,80 

4.5. Traballos realizados por outras empresas (vixilancia) 27.500,00 

TOTAL DO GASTO 225.736,78 



 
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 20.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 8,86%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total disposto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 8,86%, da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata 
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a 
recursos propios ou alleos, acreditando o Concello de Carballo que ten consignado o 
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 
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 foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/23121/46201, na que a Intervención provincial certificou que existe 
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito. 
 
4. Para a anualidade 2015 existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírteselle ao Concello de Carballo de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do orzamento para o 
dito ano e a que nel exista dotación orzamentaria adecuada e suficiente para afrontar 
o gasto. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel 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. 
 
6. 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 Carballo o outorgamento dos contratos de 
subministración, servizos e asistencia para a completa realización da actividade 
programada. 
 
2. No procedemento de contratación, o Concello de Carballo axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. No caso de que o Concello de Carballo tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 



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 Carballo. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1. Coa posibilidade disposta na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 
2015 ata o 50 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagábel, de xeito 
que se expedirá un primeiro pagamento a prol do Concello de Carballo pola contía 
resultante de aplicar a 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 disposto na cláusula OITAVA. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 

 O Concello de Carballo estará obrigado a cumprir a cláusula de publicidade e 
a acreditala mediante a presentación dos documentos que o acrediten. 

 
2 - Rematada completamente a realización da actividade, aboarase o 50 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 
Carballo, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 

 Certificación 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. 

 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro 
pago prepagable. 

 
3. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello de Carballo na documentación achegada. 
E 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 Carballo 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. 
 
VII.- TERMO PARA A REALIZACION DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como se describen 
na cláusula primeira, deberán estar realizadas desde o 1 de xaneiro ao 31 de 
decembro de 2015. 
 
2. Unha vez realizada a actividade, o Concello de Carballo deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta, antes do 31 de maio de 
2016. 
 
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 xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao 
Concello de Carballo para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional ocasionará a perda da 
subvención e demais responsabilidades dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá ao Concello de Carballo da sanción que, de conformidade co disposto na 
Lei de subvencións e na base 56ª.6 das de execución do orzamento da Deputación, 
poida corresponderlle. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello de Carballo na documentación achegada. 
E 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 Carballo 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.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1. O Concello de Carballo 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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
será determinada por esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 



1. O Concello de Carballo destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado 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. 
 
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 Carballo 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 todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. De igual xeito, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Concello de Carballo 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á 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 dispostas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 chega 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 €. 
 
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 Carballo 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. De igual xeito, 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 Carballo 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de xaneiro do 
2015, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con 
anterioridade á dita data e o convenio conservará a súa vixencia ata o día 31 de maio 
de 2016, todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio presupostario correspondente. 
 
2.Para o caso de que o Concello de Carballo non poida ter presentada a xustificación 
antes do día 31 de maio de 2016, deberá solicitar polo menos dous meses antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de 
que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 50% do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro de 2016. Con esta data, o 
convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que o Concello de Carballo 
perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada na dita 
data. 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade Xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 



poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e disposta nominativamente por acordo plenario. 
 
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 crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o do Concello de Carballo, 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 



 
5.-APROBACIÓN DO CONVENIO CO CONCELLO DE CULLEREDO PARA 
FINANCIAR O “MANTEMENTO XERAL E RESERVA DE 5 PRAZAS DO CENTRO 
OCUPACIONAL A ESCADA NO ANO 2015”. 
 
1.- Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Culleredo para financiar o “Mantemento xeral e 
reserva de 5 prazas do Centro ocupacional A Escada no ano 2015”, cunha achega da 
Deputación de 70.000 €, que supón unha porcentaxe do 50,90 % do orzamento 
subvencionado que é de 137.527,60 €, de acordo co texto que se achega. 
 
2.- Subordinar o presente acordo á incorporación do crédito correspondente ao 
exercicio de 2016. 
 
“ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CULLEREDO PARA FINANCIAR O 
MANTEMENTO XERAL E A RESERVA DE CINCO PRAZAS DO CENTRO 
OCUPACIONAL “A ESCADA” NO ANO 2015  
 
 
A Coruña, 
  

REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña, e 
 
D. Julio Sacristán de Diego, alcalde presidente do Concello de Culleredo. 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
Que a Deputación da Coruña, é competente para a colaboración disposta no 
convenio, de conformidade coa Lei de bases de réxime local, 7/85, art. 36 e coa Lei 
de admón. local de Galicia 5/97 , art. 109 e 119, así como coa Lei de servizos sociais 
de Galicia 13/2008 e no Decreto 99/2012 do 16 de marzo.  
 
Conforme as leis citadas, é competente a Deputación da Coruña para o financiamento 
das actividades de fomento e administración dos intereses peculiares da provincia, 
sendo o convenio a fórmula adecuada para formalizar a colaboración coas entidades 
que realicen ditas actividades. 
 
Na Lei de servizos socias para Galicia 13/2008, art. 63 menciónanse as competencias 
da Deputación no apoio xurídico económico e técnico cara aos concellos, nos temas 
da súa competencia, sendo os programas de inserción e integración das persoas con 
discapacidade de competencia dos concellos, polo que está xustificado o apoio desta 
Deputación para levar adiante o programa de actividades do que se trata no convenio, 
consistente en facilitar ás persoas con diversidade funcional o acceso a actividades 
ocupacionais, o que supón unha actividade de integración e de mellora da calidade de 
vida destas. 



 
Que o Concello de Culleredo no ámbito das súas competencias, ten un Centro 
ocupacional para persoas adultas con discapacidade intelectual, denominado “A 
Escada”. 
Dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do Concello de Culleredo 
ambas as dúas partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar 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 da Coruña e o Concello de Culleredo, CIF P1503100H, para o financiar o 
Mantemento xeral e a reserva de cinco prazas no Centro Ocupacional “A Escada”, 
para persoas usuarias procedentes dos diferentes concellos da área metropolitana da 
Coruña: Oleiros, Sada, Bergondo, Betanzos, Abegondo, Carral, Cambre, Arteixo e A 
Coruña. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA. 
 
O Concello de Culleredo levará a cabo as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 
 

 
CONCEPTO 
 

IMPORTE 

 
Gastos de 
persoal 
 

Pedagoga 45.645,44 € 

Monitora taller 26.069,00 € 

Auxiliar administrativa 3.960,93 € 

Conserxe 1.735,18 € 

Xefa de Sección de Atención especializada 9.755,12 € 

Mantemento de 
edificio e 
maquinaria 

Mantemento alarma e reparacións 
eléctricas, maquinaria taller, mantemento 
calefacción, contedores hixiénicos, 
extintores, fontanería, pintura do centro,. 

7.655,00 € 

Subministracións 
Obradoiros artesanía, cociña, teléfono, 
vestiario, farmacia, gas, luz 

3.720,00 € 

Transporte 
 

16.300,00 € 

Seguros 
 

800,00 € 



 
CONCEPTO 
 

IMPORTE 

Gastos diversos Gastos banco,.. 500,00 € 

Traballos 
realizados por 
outras empresas 

- Obradoiro físico-deportivo 
- Obradoiro de artesanía 
- Asesoría afectivo sexual pais fillos 

 
 

20.926,93 € 
 

Axudas de custe 460,00€ 

TOTAL GASTOS 137.527,60 €  

 
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 70.000,00€, o que representa 
unha porcentaxe de 50,90%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total disposto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 50,90%, da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata 
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a 
recursos propios ou alleos acreditando o Concello de Culleredo que ten consignado o 
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 
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 foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/23121/46201, na que a Intervención provincial certificou que existe 
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito. 
 
4. Para a anualidade 2015 existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírteselle ao Concello de Culleredo de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do orzamento para o 
dito ano e a que nel exista dotación orzamentaria adecuada e suficiente para afrontar 
o gasto. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel 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. 
 
6. 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 Culleredo o outorgamento dos contratos de 
subministración, servizos e asistencia para a completa realización da actividade 
programada. 
 
2.No procedemento de contratación, o Concello de Culleredo axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3.No caso de que o Concello de Culleredo tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
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 Culleredo. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1 - Coa posibilidade disposta na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 
2015 ata o 50 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagábel, de xeito 
que se expedirá un primeiro pagamento a prol do Concello de Culleredo, pola contía 
resultante de aplicar a 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 disposto na cláusula oitava. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 

 O Concello de Culleredo estará obrigada a cumprir a cláusula de publicidade e 
a acreditala mediante a presentación dos documentos que o acrediten. 

 
2 - Rematada completamente a realización da actividade, aboarase o 50 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 
Culleredo, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 



 Certificación 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. 

 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro 
pago prepagable. 

 
3. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello de Culleredo na documentación achegada. 
E 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 Culleredo 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. 
 
VII.- TERMO PARA A ADQUISICIÓN E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira, que realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro de 2015. 
 
2. Unha vez realizada a actividade, o Concello de Culleredo deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta, antes do 31 de maio de 
2016. 
 
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 xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ó 
Concello de Culleredo para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional ocasionará a perda da 
subvención e demais responsabilidades dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá ao Concello de Culleredo da sanción que, de conformidade co disposto 
na Lei de subvencións e na base 56.6ª das de execución do orzamento da 
Deputación, poida corresponderlle. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello de Culleredo na documentación achegada. 
E 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 Culleredo 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.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1. O Concello de Culleredo 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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
 
1. O Concello de Culleredo destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado 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. 
 
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 Culleredo 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 todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 

 
2. De igual xeito, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Concello de Culleredo 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á 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 dispostas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6º das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 chega 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 €. 
 
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 Culleredo 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. 
 
2. De igual xeito, 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 Culleredo 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de xaneiro do 
2015, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con 
anterioridade a dita data e conservará a súa vixencia ata o día 31 de maio de 2016, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 



2.Para o caso de que o Concello de Culleredo non poida ter presentada a 
xustificación antes do día 31 de maio de 2016, deberá solicitar polo menos dous 
meses antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude 
motivada , co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito 
adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía do 50% do importe 
correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá 
conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro 
de 2016. Con esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que 
o Concello de Culleredo perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á 
contía non xustificada na dita data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade Xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e disposta nominativamente por acordo plenario. 
 
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 crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o do Concello de Culleredo, 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 



 
6.-APROBACIÓN DO CONVENIO CO CONCELLO DA CORUÑA PARA FACILITAR 
OS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO. 
 
1.- Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello da Coruña para facilitar os procesos de 
erradicación do chabolismo, cunha achega da Deputación de 82.000 €, que supón 
unha porcentaxe do 62,535 % do orzamento subvencionado que é de 131.125,66 €, 
de acordo co texto que se achega. 
 
2.- Subordinar o presente acordo á incorporación do crédito correspondente ao 
exercicio de 2016. 
 
“ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DA CORUÑA PARA FACILITAR OS PROCESOS DE 
ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO OU INFRAVIVENDA  
 
A Coruña,  
  
REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña 
 
D. Carlos Negreira Souto, alcalde do Concello da Coruña 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
É competente a Deputación da Coruña para o disposto no convenio, conforme ao 
disposto na Lei de bases de réxime local 7/85, art. 36 e na Lei de admón. local de 
Galicia, 5/97 arts. 109 a 119, para a colaboración no financiamento das actividades de 
fomento a administración dos intereses peculiares da provincia sendo a convenio a 
fórmula adecuada para formalizar dita colaboración. 
 
Segundo a Lei de servizos sociais 13/2008, art. 63, a Deputación é competente para o 
apoio aos concellos nas prestacións dos servizos sociais. 
 
O Concello da Coruña, de acordo coas súas competencias, conta cun Plan municipal 
de erradicación chabolista, desenvolvemento xitano e de acceso a unha vivenda 
digna encamiñada á inclusión residencial deste colectivo. 
 
Os concellos, en virtude do establecido na vixente Lei 13/2008, do 3 de decembro, de 
servizos sociais de Galicia, no artigo 60, apartado 1b), teñen atribuídas competencias 
para a creación, xestión e mantemento dos servizos sociais específicos sen prexuízo 
do establecido no artigo 59ªi). 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello da Coruña ambas as dúas 
partes 
 



 
ACORDAN 

 
Formalizar 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 da Coruña e o Concello da Coruña para o programa municipal para a 
erradicación do chabolismo e das infravivendas como expresión da marxinalidade na 
provincia, para cofinanciar o custo das retribucións do persoal das equipas que 
estean a traballar nun plan ou proxecto para a inclusión residencial da comunidade 
xitana ou usuaria de infravivendas, inmersa nun proceso de realoxo ou rehabilitacións 
dentro do seu termo municipal. 

 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR O 
CONCELLO 
 
O Concello da Coruña levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen 
na cláusula anterior, polo concepto de gastos de persoal, consonte co seguinte 
orzamento: 
 

MÓDULOS Núm. 
PERSOAS 

TITULACIÓN CONTRATO DEDICACIÓN 
% Xornada 
subvencionada 

SALARIO 
12 MESES 

FINANCIAMENTO 

 Concello Deputación 

Módulo I 

1 Licenciado/a 
Dereito 

Temporal 50% 21.326,32 8.200,79 13.125,53 

1 Licenciado/a 
Pedagoxía 

Funcionario/a 
 

69,75% 34.398,61 13.374,63 21.023,98 

1 Licenciado/a 
Pedagoxía 

Temporal 
 

 
100% 

 
48.512,46 14.180,06 34.332,40 

Módulo II 
1 Diplomado/a 

Traballo 
Social 

Funcionario/a 
 

50% 26.888,27 13.370,18 13.518,09 

TOTAIS 4    131.125,66 49.125,66 82.000,00 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento do mantemento dos servizos 
municipais para Erradicación do Chabolismo, tal como se define na cláusula primeira, 
cunha achega máxima 82.000,00 €, o que representa unha porcentaxe de 62,535%. 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 62,535 % da 
cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do 
orzamento da actividade, está financiado con cargo a recursos propios ou alleos) 
acreditando o Concello da Coruña que ten consignado o crédito adecuado e 
suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 



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 foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 

 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/231.21/462.01, 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 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.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN  
 
1.Corresponderalle ao Concello da Coruña o outorgamento dos contratos de 
subministración, servizos e asistencia para a completa realización da actividade 
programada. 
 
2.No procedemento de contratación, o Concello da Coruña axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.  
 
3.No caso de que o Concello da Coruña tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades do 
programa, 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 da Coruña. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1 - Coa posibilidade disposta no disposto na base 57º das de Execución do 
Orzamento para o ano 2015 ata o 50 por cento da achega da Deputación ten carácter 
prepagable, de xeito que se expedirá un primeiro pagamento a prol do Concello da 
Coruña, pola contía resultante de aplicar a dita porcentaxe sobre o importe do 
presuposto subvencionable unha vez que presente ou conste na Deputación 
provincial a seguinte documentación: 

 



 Certificación da existencia dos contratos ou da existencia de relación laboral 
que se correspondan co persoal que se subvenciona, facendo indicación da 
súa titulación. No caso de persoal funcionario ou laboral do cadro de persoal, 
os informes sobre a súa adscrición ao proxecto subvencionado. 
As funcións deberán ser da categoría laboral correspondente ao persoal 
subvencionado e conforme ao indicado na cláusula segunda do convenio. 

 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.  

 O Concello da Coruña estará obrigado a cumprir a cláusula de publicidade e a 
acreditala mediante a presentación dos documentos que o acrediten. 

 
2 - Rematada completamente a realización da actividade, aboarase o 50 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 
 

 Memoria do desenvolvemento do proxecto subvencionado, subscrita polo 
representante legal do Concello da Coruña, xustificativa do cumprimento das 
condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas 
e dos resultados obtidos.  

 
 Certificación do importe dos gastos de persoal, por cada traballador/a e mes, 

indicarase o mes, o importe bruto da nómina e o importe da seguridade social 
con cargo á empresa, así como a porcentaxe da xornada laboral de cada 
traballador/a que se impute á actividade que se está a xustificar. 

 
 Acreditación do pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro 

pago prepagable. 
 
 Certificación onde se especifique: 

Que os traballos foron desempeñados ao longo do período do convenio, e que 
o persoal para o que se percibe a achega da deputación, permaneceu adscrito 
ao servizo ou realizou funcións de acompañamento e/ou seguimento para a 
inclusión no proxecto municipal de erradicación do chabolismo, durante o 
tempo expresado no convenio, coa mención da xornada concreta realizada. 
No caso de que por circunstancias excepcionais, non fose posible acreditar a 
cobertura do posto ou traballo para o que se percibe a subvención, durante 
todo o tempo de duración disposto no convenio, deberán xustificarse estas 
circunstancias debidamente. Non percibirá o concello nese caso a parte 
proporcional da achega polos días non xustificados.  

3. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello da Coruña na documentación achegada. E 
se transcorresen máis de catro meses desde a adecuada e correcta xustificación dos 
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, o Concello 
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. 
 
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, realizaranse dende o 1 de xaneiro de 2015 ao 31 
de decembro do 2015. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, o Concello da Coruña deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA antes do 31 de maio de 
2016. 
 
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 xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento ao 
Concello da Coruña para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A 
falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á 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 ao Concello da Coruña da sanción que, de conformidade co disposto na 
Lei de subvencións e na base 56.6ª das de Execución do Orzamento da Deputación, 
poida corresponderlle. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1. O Concello da Coruña 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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. O Concello da Coruña destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado 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.  
 
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 da Coruña 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 todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. De igual xeito, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Concello da Coruña 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á 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. 
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 dispostas nas normas citadas e na base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6ª das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 chega 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 €. 
 
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 da Coruña 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. 
 
2. De igual xeito, 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 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro de 
2015, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con 
anterioridade a dita data, e conservará a súa vixencia ata o día 31 de maio de 2016, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 
2. Para o caso de que o Concello da Coruña, non poida ter presentada a xustificación 
antes do día 31 de maio do ano 2016, deberá solicitar polo menos dous meses antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de 
que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago que proceda, do importe correctamente xustificado.  
 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do ano 2016. Nesta data, o 
convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que o Concello da Coruña 
perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada na dita 
data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e disposta nominativamente por acordo plenario. 
 
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 pode crearse 
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e polo alcalde da Coruña, 
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  
 



 
7.-APROBACIÓN DO CONVENIO CO CONCELLO DE NARÓN PARA FACILITAR 
OS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO. 
 
1.- Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Narón para facilitar os procesos de erradicación 
do chabolismo, cunha achega da Deputación de 30.000 €, que supón unha 
porcentaxe do 50,00 % do orzamento subvencionado que é de 60.000,00 €, de 
acordo co texto que se achega. 
 
2.- Subordinar o presente acordo á incorporación do crédito correspondente ao 
exercicio de 2016. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE NARÓN PARA FACILITAR OS PROCESOS DE 
ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO OU INFRAVIVENDA  
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña 
 
D. Juan Manuel Blanco Suárez, alcalde do Concello de Narón. 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
É competente a Deputación da Coruña para o disposto no convenio, conforme co 
disposto na Lei de bases de réxime local 7/85, art. 36 e na Lei de admón. local de 
Galicia, 5/97 arts. 109 a 119, para a colaboración no financiamento das actividades de 
fomento a administración dos intereses peculiares da provincia sendo a convenio a 
fórmula adecuada para formalizar dita colaboración. 
 
Segundo a Lei de servizos sociais 13/2008, art. 63, a deputación e competente para o 
apoio aos concellos nas prestacións dos servizos sociais. 
 
O Concello de Narón, de acordo coas súas competencias, conta cun Plan municipal 
de erradicación chabolista, desenvolvemento xitano e de acceso a unha vivenda 
digna encamiñada á inclusión residencial deste colectivo. 
 
Os concellos, en virtude do establecido na vixente Lei 13/2008, do 3 de decembro, de 
servizos sociais de Galicia, no artigo 60, apartado 1b), teñen atribuídas competencias 
para a creación, xestión e mantemento dos servizos sociais específicos sen prexuízo 
do establecido no artigo 59ªi). 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Narón ambas as dúas 
partes 
 



 
ACORDAN 

 
Formalizar 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 da Coruña e o Concello de Narón para o programa municipal para a 
erradicación do chabolismo e das infravivendas como expresión da marxinalidade na 
provincia, para cofinanciar o custo das retribucións do persoal das equipas que 
estean a traballar nun Plan ou Proxecto para a inclusión residencial da comunidade 
xitana ou usuaria de infravivendas, inmersa nun proceso de realoxo ou rehabilitacións 
dentro do seu termo municipal. 

 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR O 
CONCELLO 
 
O Concello de Narón levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen 
na cláusula anterior, polo concepto de gastos de persoal, consonte co seguinte 
orzamento: 
 

MÓDULOS 
 
 
 
 
 
 

Módulo I 
 

 
 
 
 
 
 
Módulo II 

Núm. 
PERSOAS 

TITULACIÓN CONTRATO DEDICACIÓN 
% Xornada 
subvencionada 

SALARIO 
12 MESES 
Custo 

imputado 

FINANCIAMENTO 

Concello 

Achega do 
Concello a 
este 
programa 

Deputaci
ón 

1 Licenciada 
en Dereito 

Funcionaria 
 

17,60% 
61.361,58 
10.800,00 

50.561,58 
5.400,00 5.400,00 

1 Diplomada 
Traballo 
Social 

Funcionaria 
interina  55,02% 

37.079,17 
20.400.00 

16.679,17 
10.200,00 

 
10.200,00 

1 Diplomada 
Traballo 
Social 

Funcionaria 
 19,25% 

43.625,56 
8.400,00 

35.225,56 
4.200,00 

 
4.200,00 

1 Diplomada 
Traballo 
Social 

Funcionaria 
 10,12% 

41.489,00 
4.200,00 

37.289,00 
2.100,00 

 
2.100,00 

1 Diplomada 
Traballo 
Social 

Funcionaria 
 9,02% 

46.537,92 
4.200,00 

42.337,92 
2.100,00 

 
2.100,00 

1 Diplomada 
Traballo 
Social 

Funcionaria  
9,63% 

43.625,56 
4.200,00 

39.425,56 
2.100,00 

 
2.100,00 

1 Diplomada 
Educación 
Social 

Funcionaria 
 13,98% 

34.337,62 
4.800,00 

29.537,62 
2.400,00 

 
2.400,00 



 1 Licenciado 
en 
Psicopedago
xía 

Funcionario 
 

7,53% 

39.859,46 
3.000,00 

36.859,46 
1.500,00  

1.500,00 

TOTAIS 8    347.915,87 
60.000,00 

287.915,87 
30.000,00 

 
30.000,00 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento do mantemento dos servizos 
municipais para Erradicación do Chabolismo, tal como se define na cláusula primeira, 
cunha achega máxima 30.000,00 €, o que representa unha porcentaxe de 50,00 %. 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 50,00% da cantidade 
efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento 
da actividade, está financiado con cargo a recursos propios ou alleos) acreditando o 
Concello de Narón que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar 
a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 
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 foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 

 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/231.21/462.01, 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 Narón 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 Narón o outorgamento dos contratos de 
subministración, servizos e asistencia para a completa realización da actividade 
programada. 
 
2.No procedemento de contratación, o Concello de Narón axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.  
 
3.No caso de que o Concello de Narón tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 



Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades do 
programa, 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 Narón. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1 - Coa posibilidade disposta no disposto na base 57º das de Execución do 
Orzamento para o ano 2015 ata o 50 por cento da achega da Deputación ten carácter 
prepagable, de xeito que se expedirá un primeiro pagamento a prol do Concello de 
Narón, pola contía resultante de aplicar a dita porcentaxe sobre o importe do 
presuposto subvencionable unha vez que presente ou conste na Deputación 
provincial a seguinte documentación: 

 
 Certificación da existencia dos contratos ou da existencia de relación laboral 

que se correspondan co persoal que se subvenciona, facendo indicación da 
súa titulación. No caso de persoal funcionario ou laboral do cadro de persoal, 
os informes sobre a súa adscrición ao proxecto subvencionado. 
As funcións deberán ser da categoría laboral correspondente ao persoal 
subvencionado e conforme ao indicado na cláusula segunda do convenio. 

 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.  

 O Concello de Narón estará obrigado a cumprir a cláusula de publicidade e a 
acreditala mediante a presentación dos documentos que o acrediten. 

 
2 - Rematada completamente a realización da actividade, aboarase o 50 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 
 

 Memoria do desenvolvemento do proxecto subvencionado, subscrita polo 
representante legal do Concello de Narón, xustificativa do cumprimento das 
condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas 
e dos resultados obtidos.  

 
 Certificación do importe dos gastos de persoal, por cada traballador/a e mes, 

indicarase o mes, o importe bruto da nómina e o importe da seguridade social 
con cargo á empresa, así como a porcentaxe da xornada laboral de cada 
traballador/a que se impute á actividade que se está a xustificar. 

 
 Acreditación do pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro 

pago prepagable. 
 



 Certificación onde se especifique: 
 
Que os traballos foron desempeñados ao longo do período do convenio, e que o 
persoal para o que se percibe a achega da deputación, permaneceu adscrito ao 
servizo ou realizou funcións de acompañamento e/ou seguimento mención da 
xornada concreta realizada. 
No caso de que por circunstancias excepcionais, non fose posible acreditar a 
cobertura do posto ou traballo para o que se percibe a subvención, durante todo o 
tempo de duración disposto no convenio, deberán xustificarse estas circunstancias 
debidamente. Non percibirá o concello nese caso a parte proporcional da achega 
polos días non xustificados.  
3. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello de Narón na documentación achegada. E 
se transcorresen máis de catro meses desde a adecuada e correcta xustificación dos 
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, o Concello 
de Narón 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, realizaranse dende o 1 de xaneiro de 2015 ao 31 
de decembro do 2015. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Narón deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA antes do 31 de maio de 
2016. 
 
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 xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento ao 
Concello de Narón para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A 
falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á 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 ao Concello de Narón da sanción que, de conformidade co disposto na 
Lei de subvencións e na base 56.6ª das de Execución do Orzamento da Deputación, 
poida corresponderlle. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1. O Concello de Narón 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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 



presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. O Concello de Narón destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes 
de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado 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.  
 
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 Narón 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 todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. De igual xeito, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Concello de Narón 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á 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. 
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 dispostas nas normas citadas e na base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 



 
3. De conformidade co disposto na base 56.6ª das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 chega 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 €. 
 
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 Narón 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. 
 
2. De igual xeito, 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 Narón 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro de 
2015, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con 
anterioridade a dita data, e conservará a súa vixencia ata o día 31 de maio de 2016, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 
2. Para o caso de que o Concello da Coruña, non poida ter presentada a xustificación 
antes do día 31 de maio do ano 2016, deberá solicitar polo menos dous meses antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de 
que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago que proceda, do importe correctamente xustificado.  
 



Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do ano 2016. Nesta data, o 
convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que o Concello da Coruña 
perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada na dita 
data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e disposta nominativamente por acordo plenario. 
 
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 pode crearse 
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e polo Alcalde de Narón, 
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  



 
8.-APROBACIÓN DO CONVENIO CO CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA PARA FACILITAR OS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DO 
CHABOLISMO. 
 
1.- Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela para facilitar os 
procesos de erradicación do chabolismo, cunha achega da Deputación de 30.000 €, 
que supón unha porcentaxe do 58,064 % do orzamento subvencionado que é de 
51.667,48 €, de acordo co texto que se achega. 
 
2.- Subordinar o presente acordo á incorporación do crédito correspondente ao 
exercicio de 2016. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA 
FACILITAR OS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO OU 
INFRAVIVENDA  
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña 
 
D. Agustín Hernández Fernández de Rojas, alcalde do Concello de Santiago de 
Compostela 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
É competente a Deputación da Coruña para o disposto no convenio, conforme ao 
disposto na Lei de bases de réxime local 7/85, art. 36 e na Lei de admón. local de 
Galicia, 5/97 arts. 109 a 119, para a colaboración no financiamento das actividades de 
fomento a administración dos intereses peculiares da provincia sendo a convenio a 
fórmula adecuada para formalizar dita colaboración. 
 
Segundo a Lei de servizos sociais 13/2008, art. 63, a deputación e competente para o 
apoio aos concellos nas prestacións dos servizos sociais. 
 
O Concello de Santiago de Compostela, de acordo coas súas competencias, conta 
cun Plan municipal de erradicación chabolista, desenvolvemento xitano e de acceso a 
unha vivenda digna encamiñada á inclusión residencial deste colectivo. 
 
Os concellos, en virtude do establecido na vixente Lei 13/2008, de 3 de decembro, de 
servizos sociais de Galicia, no artigo 60, apartado 1b), teñen atribuídas competencias 
para a creación, xestión e mantemento dos servizos sociais específicos sen prexuízo 
do establecido no artigo 59ªi). 
 



Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Santiago de Compostela 
ambas as dúas partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar 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 da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela para o programa 
municipal para a erradicación do chabolismo e das infravivendas como expresión da 
marxinalidade na provincia, para cofinanciar o custo das retribucións do persoal das 
equipas que estean a traballar nun plan ou proxecto para a inclusión residencial da 
comunidade xitana ou usuaria de infravivendas, inmersa nun proceso de realoxo ou 
rehabilitacións dentro do seu termo municipal. 

 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR O 
CONCELLO 
 
O Concello de Santiago de Compostela levará a cabo as actividades programadas, 
segundo se definen na cláusula anterior, polo concepto de gastos de persoal, 
consonte ac seguinte orzamento: 
 

MÓDULOS Núm. 
PERSOAS 

TITULACIÓN  CONTRATO DEDICACIÓN 
% Xornada 
subvencionada 

SALARIO 
12 
MESES 

FINANCIAMENTO 

Módulo II 1 
Educadora 
social 

Laboral 
Indefinido 

100% 
Completa 51.667,48 

Concello Deputación 

21.667,48 30.000 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento do mantemento dos servizos 
municipais para Erradicación do Chabolismo, tal como se define na cláusula primeira, 
cunha achega máxima 30.000,00 €, o que representa unha porcentaxe de 58,06 %. 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 58,06 % da 
cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do 
orzamento da actividade, está financiado con cargo a recursos propios ou alleos) 
acreditando o Concello de Santiago de Compostela que ten consignado o crédito 
adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 
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 foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 

 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/231.21/462.01, 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 subministración, servizos e asistencia para a completa realización da 
actividade programada. 
 
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.  
 
3.No caso de que o Concello de Santiago de Compostela tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el 
os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades do 
programa, 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 Santiago de Compostela. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1 - Coa posibilidade disposta no disposto na base 57º das de Execución do 
Orzamento para o ano 2015 ata o 50 por cento da achega da Deputación ten carácter 
prepagable, de xeito que se expedirá un primeiro pagamento a prol do Concello de 
Santiago de Compostela, pola contía resultante de aplicar a dita porcentaxe sobre o 
importe do presuposto subvencionable unha vez que presente ou conste na 
Deputación provincial a seguinte documentación: 

 
 Certificación da existencia dos contratos ou da existencia de relación laboral 

que se correspondan co persoal que se subvenciona, facendo indicación da 
súa titulación. No caso de persoal funcionario ou laboral do cadro de persoal, 
os informes sobre a súa adscrición ao proxecto subvencionado. 
As funcións deberán ser da categoría laboral correspondente ao persoal 
subvencionado e conforme ao indicado na cláusula segunda do convenio. 



 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.  

 O Concello de Santiago de Compostela estará obrigado a cumprir a cláusula 
de publicidade e a acreditala mediante a presentación dos documentos que o 
acrediten. 

 
2 - Rematada completamente a realización da actividade, aboarase do 50 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 
 

 Memoria do desenvolvemento do proxecto subvencionado, subscrita polo 
representante legal do Concello de Santiago de Compostela, xustificativa do 
cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación das 
actividades realizadas e dos resultados obtidos.  

 
 Certificación do importe dos gastos de persoal, por cada traballador/a e mes, 

indicarase o mes, o importe bruto da nómina e o importe da seguridade social 
con cargo á empresa, así como a porcentaxe da xornada laboral de cada 
traballador/a que se impute á actividade que se está a xustificar. 

 
 Acreditación do pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro 

pago prepagable. 
 
 Certificación onde se especifique: 

Que os traballos foron desempeñados ao longo do período do convenio, e que 
o persoal para o que se percibe a achega da deputación, permaneceu adscrito 
ao servizo ou realizou funcións de acompañamento e/ou seguimento para a 
inclusión no proxecto municipal de erradicación do chabolismo, durante o 
tempo expresado no convenio, coa mención da xornada concreta realizada. 

No caso de que por circunstancias excepcionais, non fose posible acreditar a 
cobertura do posto ou traballo para o que se percibe a subvención, durante todo o 
tempo de duración disposto no convenio, deberán xustificarse estas circunstancias 
debidamente. Non percibirá o concello nese caso a parte proporcional da achega 
polos días non xustificados.  
3. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello de Santiago de Compostela na 
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a 
adecuada 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, realizaranse dende o 1 de xaneiro de 2015 ao 31 
de decembro do 2015. 



 
2. Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Santiago de Compostela deberá 
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA antes do 31 de 
maio de 2016. 
 
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 xustificación ningunha, 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 dará 
lugar á 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 ao Concello de Santiago de Compostela da sanción que, 
de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª das de 
Execución do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 
 
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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
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 adecuado 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.  
 
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 a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 



de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. De igual xeito, de acordo co disposto 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á 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. 
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 dispostas nas normas citadas e na base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6ª das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 chega 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 €. 
 
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 disposta no dito precepto. 
 



2. De igual xeito, 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro de 
2015, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con 
anterioridade a dita data, e conservará a súa vixencia ata o día 31 de maio de 2016, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 
2. Para o caso de que o Concello da Coruña, non poida ter presentada a xustificación 
antes do día 31 de maio do ano 2016, deberá solicitar polo menos dous meses antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de 
que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago que proceda, do importe correctamente xustificado.  
 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do ano 2016. Nesta data, o 
convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que o Concello da Coruña 
perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada na dita 
data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e disposta nominativamente por acordo plenario. 
 
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 pode crearse 
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e polo Alcalde de Santiago de 
Compostela, 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  
 
 



 
9.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A ASOCIACIÓN DOS AMIGOS DA ÓPERA DA 
CORUÑA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ÓPERA NO ANO 
2015. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 
2.- Aprobar o convenio coa Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña 
correspondente á subvención nominativa, por importe de 52.000 €, concedida para 
financiar Actividades de promoción da ópera no ano 2015, cun orzamento 
subvencionado de 303.000 €, de acordo co texto que se achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio de 2016, autorice o 
correspondente orzamento . 
 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña para financiar Actividades de 
promoción da ópera no ano 2015. 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña, e 
Dna. 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 das actividades de promoción da ópera no ano 2015 e, en 



tal sentido, no Orzamento correspondente ao presente exercicio figura unha 
subvención nominativa destinada ao seu financiamento.  
 
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 establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e a Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña. 
(CIF: G15037930) para financiar Actividades de promoción da ópera no ano 2015 
que terá lugar nos meses de setembro e outubro deste ano, coa seguinte 
programación: 
Óperas.-  
* Il Trovatore, de Giuseppe Verdi: 3 e 5 de setembro 
Proxecto pedagógico.-  
* Masterclasses de interpretación vocal”. Alberto Zedda, e concerto final dos 
participantes: do 25 de setembro ao 10 de outubro. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha 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 ao seguinte 
orzamento: 
 Salarios persoal administrativo  1.000.- 
 Produción Il Trovatore  190.000.- 
 Cachets artistas Il Trovatore  100.000.- 
 Masterclass Alberto Zedda  5.000.- 
 Promoción e publicidade  3.000.- 
 Dereitos de autor e aluguer partituras  4.000.- 
 Total  303.000 € 
 
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 52.000 €, o que 
representa unha porcentaxe do 17,161 %. 
 
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 
 
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 17,161 % 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 foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/3343/481, 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.- 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 o 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 18.000 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, debendo 
xustificarse 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 as actividades de promoción da ópera 
no ano 2015, 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 da Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña. 
 
VI.- 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. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
de promoción da ópera no ano 2015. 
 
* 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 sexta, mediante a 
achego 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 o 31 de decembro de 2015. 
 
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 sexta 
antes do 31 de maio de 2016. 
 
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 xustificación ningunha, 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 dispostas 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 56ª.6º das de Execución 
do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 
 
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña. 
 
Se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 
Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña 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 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 se atopa 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 esta de oficio. 
 
IX.- 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. 
 
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 Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña 
poderá ser escolleita pola Intervención provincial para a realización dun control 
financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos 
fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da 



actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle 
impón o presente convenio de colaboración. 
 
2.-De igual xeito, de acordo co disposto 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 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 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 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 dispostos nas normas citadas. 
 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º 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 chegase 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 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 disposta 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.-De igual xeito, 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 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2016 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2015. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o exercicio de 2016, autorice o correspondente orzamento. 
 
2.- Previa solicitude da Asociación dos Amigos da Ópera da Coruña, realizada polo 
menos dous meses antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser 
prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes 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, 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, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
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 --- 
E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 
 
 



10.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA PARA FINANCIAR O PROXECTO DE INVENTARIO DOS 
ARQUIVOS PARROQUIAIS NO ANO 2015. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 
2.- Aprobar o convenio co Arcebispado de Santiago de Compostela correspondente á 
subvención nominativa, por importe de 50.000 €, concedida para financiar o Proxecto 
de inventario dos arquivos parroquiais no ano 2015, cun orzamento subvencionado de 
137.595,47 €, de acordo co texto que se achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio de 2016, autorice o 
correspondente orzamento. 
 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
Arcebispado de Santiago de Compostela para financiar o Proxecto de inventario 
dos arquivos parroquiais no ano 2015. 
 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
O Excmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña. 
 
O Excmo. e Rvdo. Sr. D. Julián Barrio y Barrio, arcebispo de Santiago de Compostela. 
 
Ambas as dúas partes en nome e a representación que teñen e coa capacidade legal 
para este acto 
 

MANIFESTAN 
 
1.- Que 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; de igual xeito, 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. 
 
2.- Ambas as dúas partes recoñecen o interese e valor histórico do conxunto formado 
polos fondos parroquiais depositados no Arquivo Histórico Diocesano: trátase dunha 
colección de documentos que abarcan dende o século XV ata a metade do século XX, 
recollidos e concentrados no Arquivo Histórico Diocesano dende a súa fundación no 



ano 1975 e, sobre todo, nos últimos anos, mediante os diversos proxectos financiados 
pola Deputación da Coruña. 
 
A documentación está formada por libros manuscritos, atados e impresos, nun 
número aproximado de 18.250 atados e 37 pergamiños soltos, procedentes dos 
arquivos de 711 parroquias; as datas da documentación están entre 1443 e 2001, 
aínda que o comezo dos arquivos parroquiais sitúase na segunda metade do século 
XVI. 
 
Os libros parroquiais ten un especial interese xa que os rexistros civís comezaron a 
súa andadura no ano 1870, polo que son practicamente a única fonte de datos de tipo 
xenealóxico dende o século XVI ata o presente. 
 
Tamén é documentación moi importante para o coñecemento da produción artística e 
cultural, da antropoloxía e a socioloxía da nosa terra, da medicina, da xeografía... 
 
3.- Neste contexto subscríbese o presente convenio de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Arcebispado de Santiago de Compostela, no que 
se fixan as actuacións que se desenvolverán no Arquivo Histórico Diocesano, de 
acordo ás seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Arcebispado de Santiago de Compostela 
(R1500020A) para financiar o Proxecto de inventario dos arquivos parroquiais no ano 
2015, das parroquias que se sinalan deseguido: 
 

NOME PATRÓN ARCIPRESTADO MUNICIPIO 

BAOS (OS) S.TOMÉ CÉLTIGOS Mazaricos 

BARRO STA. MARIŃA DUBRA A Baña 

BIDUIDO STA. MARÍA XIRO DA ROCHA Ames 

CABANAS S. XIAO XANROZO Abegondo 

CABANAS S. MIGUEL DUBRA A Baña 

CALO S. XOÁN XIRO DA ROCHA Teo 

CAMELLE DIV. ESPÍRITO 
SANTO 

NEMANCOS Camariñas 

CERNEDA S. SALVADOR XANROZO Abegondo 

CINIS S. NICOLÁS XANROZO Oza dos Ríos 

CORUŃA (A) SANTIAGO FARO A Coruña 

COS STO. ESTEVO XANROZO Abegondo 

CUIŃA STA. MARÍA XANROZO Oza dos Ríos 



CULLERGONDO STA. MARÍA XANROZO Abegondo 

DO BURATO STA. LOCACIA ENTÍS Mazaricos 

DORDAŃO STA. MARÍA XANROZO Cesuras 

ERMIDA (A) S. SALVADOR CÉLTIGOS A Baña 

FENE S. SALVADOR BEZOUCOS Fene 

FOLGOSO STA. DOROTEA XANROZO Abegondo 

GASTRAR STA. MARIÑA ULLA Boqueixón 

LIMIŃON S. SALVADOR XANROZO Abegondo 

LOURO SANTIAGO ENTÍS Muros 

MARCELLE STA. CRISTINA BARCALA A Baña 

MEANGOS SANTIAGO XANROZO Abegondo 

MERIN S. CRISTOVO ULLA Vedra 

O STA. MARÍA DA NEMANCOS Muxía 

PEREGRINA STA. MARÍA XIRO CIDADE Santiago de 
Compostela 

PERLIO S. VALENTÍN BEZOUCOS Fene 

PRESEDO STA. MARÍA XANROZO Abegondo 

PROBAOS STA. BAIA XANROZO Cesuras 

QUION S. FIZ FERREIROS Touro 

REGOELA S. VICENZO BEZOUCOS Cabanas 

REIS S. CRISTOVO XIRO DA ROCHA Teo 

RIBA (A) S. XOÁN CÉLTIGOS A Baña 

RIBADULLA S. MAMEDE ULLA Vedra 

RIBASIEIRA S. PEDRO FIZ POSTMARCOS DE 
ABAIXO 

Porto do Son 

SALES S. XIAO ULLA Vedra 

SILLOBRE STA. MARIŃA BEZOUCOS Fene 

SOASERRA STA. BAIA BEZOUCOS Cabanas 

SUEVOS S. MAMEDE BARCALA A Baña 

VIVENTE STO. ESTEVO XANROZO Oza dos Ríos 

 
O desenvolvemento deste proxecto supón a realización dos seguintes traballos: 
 
* Relocalización dos fondos, de acordo co “Plan de crecemento, ampliación e 
relocalización dos fondos do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de 
Compostela”. 
 



* Calendario, recollida, traslado e transferencia dos arquivos parroquiais xa 
programados. 
 
* Fumigación e desinsectación da nova documentación transferida. 
 
* Limpeza e inventariado. 
 
*Automatización e restauración dos fondos e remisión dunha copia dos inventarios 
aos párrocos. 
 
* Depósito, uso, consulta e posta a disposición do público. 
 
* Revisión e actualización dos arquivos xa depositados con anterioridade. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar o Arcebispado de 
Santiago de Compostela.  
 
O Arcebispado de Santiago de Compostela desenvolverá as actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte 
orzamento: 
 
 Persoal (equipo de 5 persoas)  121.769,47.- 
 Limpeza  5.126,00.- 
 Materiais consumibles  7.500,00.- 
 Axudas de quilometraxe  3.200,00.- 
 
 Total  137.595,47 € 
 
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 50.000 €, o que 
representa unha porcentaxe do 36,338 %. 
 
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 
 
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 36,338 % 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 foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/3341/481, 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 o Arcebispado 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 da execución.-  
 
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Arcebispado de 
Santiago de Compostela. 
 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades 
vinculadas ao Arcebispado de Santiago de Compostela, nin con calquera outra na que 
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, dd 
17 de novembro, xeral de subvencións 
 
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000 euros, con carácter previo á 
contratación, o Arcebispado de Santiago de Compostela 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, debendo xustificarse 
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 
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 Arcebispado de Santiago de Compostela. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao Arcebispado de Santiago de Compostela 
unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 
* Memoria de actuación, subscrita polo director do Arquivo Histórico Diocesano, 
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 2015. 
 
* 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 o 31 de decembro de 2015. 
 
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Arcebispado de Santiago de Compostela 
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 
31 de maio de 2016. 
 
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 xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao 
Arcebispado 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá ao Arcebispado de Santiago de Compostela da sanción que, de 
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 56ª.6º 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 Arcebispado de Santiago de Compostela na 
documentación aportada. 



 
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, o 
Arcebispado 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. 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
1.- O Arcebispado de Santiago de Compostela 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 esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1.- O Arcebispado 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 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, o Arcebispado de Santiago de Compostela 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, o Arcebispado de Santiago de Compostela poderá 
ser escolleito pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro 
sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á 
finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o 
cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente 
convenio de colaboración. 
 
2.-De igual maneira e de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, o Arcebispado 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 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 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 dispostos nas normas citadas. 
 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª 6º 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 chegase 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 Arcebispado 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 disposta 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.-De igual maneira, 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 Arcebispado 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 Contratación da Deputación. 



 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2016 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2015. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o exercicio de 2016, autorice o correspondente orzamento. 
 
2.- Previa solicitude do Arcebispado de Santiago de Compostela, realizada polo 
menos dous meses antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser 
prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes, 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, 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, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias disposta 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 --- 
 
E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 
 



 
11.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA 
COFINANCIAR A EDICIÓN DOS NÚMEROS 19 E 20 DA “REVISTA DE HACIENDA 
PÚBLICA URBANA”. 
 
1º.- Excepcionar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 10 de abril de 2015. 
 
2º Excepcionar igualmente no presente expediente o cumprimento do principio de 
imputación temporal dos gastos establecido no artigo 176 do Texto refundido da lei de 
facendas locais. O cumprimento do principio excepciónase dado o interese público 
existente no expediente que xustifica subvencionar unha actividade xa executada 
parcialmente no exercicio 2014. 
 
3º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
4º Aprobar o convenio de colaboración coa "UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA”, CIF G-1518001A, para o financiamento dos núms. 19 e 20 da 
“Revista de Facenda Pública Urbana”, cuxo orzamento estimado de gastos ascende a 
15.000,00 €, cunha achega de 12.000,00 €, que supón un coeficiente de 
financiamento do 80 %. 

5º. Imputar a achega provincial ao documento contable RC núm. de operación 
220150000041, do 16.01.2015, da partida 0520/3269/453.90, do vixente Orzamento 
Xeral para 2015. 

6º. Facultar ao presidente da Corporación para a  formalización e execución do 
convenio. 

O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA O 
COFINANCIAMENTO DA EDICIÓN DA “REVISTA DE FACENDA PÚBLICA 
URBANA” 

 

A Coruña,  ........................ de ................... do dous mil quince 

 

REUNIDOS 

 



Dunha parte, D. Diego Calvo Pouso, que intervén neste acto en nome e 
representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando na súa 
calidade de presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas. 

Doutra, D. …………………………….., que intervén neste acto en nome e 
representación da Universidade de Santiago de Compostela, CIF Q1518001A, con 
domicilio social na Praza do Obradoiro, s/n, CP 15782 Santiago de Compostela, na 
súa calidade de reitor magnífico e conforme competencias que ten atribuídas. 

Os dous actuando para e por conta das entidades que representan, no exercicio das 
funcións e poderes que legalmente posúen  e mutuamente se recoñecen, 

 

EXPOÑEN 

A Deputación da Coruña vén colaborando coa Universidade de Santiago de 
Compostela dende o ano 2006 na edición dunha revista especializada en artigos e 
traballos de investigación orixinais e inéditos, abarcando temas relativos ás políticas 
de xestión de carácter local, facendas locais, aproximacións de carácter institucional, 
recensións e noticias de teses doutorais, denominada “Revista Facenda Pública 
Urbana (Urban Public Economics Review)”, e o obxecto do presente convenio é darlle 
continuidade á citada colaboración. 

Dado o interese coincidente da Deputación e Universidade de Santiago de 
Compostela, ambas as dúas partes acordan formalizar 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 da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela (en diante USC,) 
para : 

1. O cofinanciamento da edición dos números 19 e 20 da Revista Facenda Pública 
Urbana (Urban Public Economics Review), de carácter semestral, editados en 2014, 
cunha tirada de 500 exemplares. Nela publicaranse, fundamentalmente, artigos e 
traballos de investigación orixinais e inéditos, abarcando temas relativos ás políticas 
de xestión de carácter local, facendas locais, aproximacións de carácter institucional, 
recensións e noticias de teses doutorais. 

2. A dirección da revista estará a cargo do director do Departamento de Economía 
Aplicada da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, D. Luis 
Caramés Viéitez. As tarefas de planificación, organización e coordinación dos 
traballos que vaian ser publicados, así como a maquetación da revista, serán 
realizados polo consello de redacción que designará o seu director. 

3. Os artigos e traballos que se publiquen serán realizados por técnicos, profesores 
universitarios e científicos, en castelán, galego e/ou inglés. 

4. Igualmente, a USC, a través do Departamento de Economía Aplicada da Facultade 
de Ciencias Económicas e Empresariais, colaborará coa Deputación cando esta o 
solicite, prestándolle asesoramento sobre cuestións relacionadas co: 

a) Desenvolvemento de políticas de xestión local 



b) Preparación de proxectos de interese comunitario 
c) Elaboración de informes sobre a situación financeira local 
d) E, en xeral, na preparación de proxectos de actuación provincial no que se 
considere de interese o citado asesoramento  

II. ORZAMENTO SUBVENCIONADO DE GASTOS  

O orzamento da edición dos dous números ten o seguinte detalle: 

CONCEPTO DE GASTO       2015   

- Edición, deseño e maquetación    3.450,00 

- Tradución       2.625,00 

- Distribución       1.650,00 

- Publicidade          781,25 

- Honorarios colaboracións        750,00 

- Reunións (incluída achega seminario anual)  4.018,75 

- Xestión       1.725,00 

15.000,00 

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

 1. A Deputación financiará a confección e edición dos números 19 e 20 da citada 
revista cunha achega de 12.000 euros, conforme co orzamento de gastos citado, o 
que representa unha porcentaxe de financiamento do 80,00 %. Agora ben, se a 
cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento disposto na cláusula 
segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e 
perderase o dereito ao seu cobro. 

2. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria partida 0520/326.9/45390, do Orzamento Xeral para 2015. 

3.  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. 

4. 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 á USC o outorgamento dos contratos de subministración, 
servizos e asistencia para a completa realización da actividade programada. 



2. No procedemento de contratación, a USC axustará toda a súa actuación ao 
disposto na lexislación de contratos do sector público. 

V. PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1. A USC fará constar de forma expresa o patrocinio da Deputación en todos os 
exemplares da revista que se publiquen, así como na publicidade que con tal motivo 
se faga. 

2. Coa conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento 
desta obriga da entidade beneficiaria. 

VI. XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

1. Despois da sinatura do convenio, o importe do cofinanciamento provincial referido 
na cláusula III, será transferido á USC despois da presentación da seguinte 
documentación: 

-  10 exemplares da revista 

- Certificación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores 
co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, se é o caso, datas de 
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado 
na cláusula II.  

- Certificación da aprobación das facturas e demais documentación xustificativa 
polo órgano competente. 

- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e sociais referidas na 
cláusula VIII 

- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 

- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula V, mediante a achega 
de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 

2. O aboamento da achega provincial materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola USC e se transcorresen máis de catro meses desde 
a axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o 
importe que lle corresponda, a USC terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao 
tipo do xuro legal, que se devenguen desde 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 I, deberán estar rematadas polo menos TRES MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula XIII. 

2. Unha vez rematadas as actividades, a USC deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula VI 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 XIII. 



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 xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á USC 
para que á 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 aplicábel ao respecto. 
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á USC da 
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 56ª.6º 
das de execución do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 

VIII. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL 
E A SÚA ACREDITACIÓN 

1. A USC 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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
declaración responsable expedida autorizada polo órgano competente ou mediante a 
presentación dos correspondentes certificados. Coa subscrición do presente 
convenio, a USC autoriza á Deputación á obtención telemática das citadas 
certificacións. 

3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 

IX. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1. A USC 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. 

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 USC poderá ser escolleita pola Intervención 
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin 
de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, 
o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas 
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración. 

2.De igual xeito, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a USC 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 contábel que 
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou 
europeo. 

XI. REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 

1. O incumprimento dalgunha das cláusulas 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. 
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 56ª.6º 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 €. 

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 USC 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.De igual xeito, 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 USC será publicada no Boletín Oficial da 
Provincia da Coruña e na páxina web “www.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 presente convenio terá vixencia dende a súa sinatura ata o 31.10.2015, con 
efectos retroactivos dende o 1.01.2014. 

2. Previa a solicitude da USC, 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 crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o da ENTIDADE 
BENEFICIARIA, respectivamente. 

3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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 este convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo do …. 
de ……………do 2015 

E en proba de conformidade, as dúas partes asinan o presente convenio por 
cuadriplicado na data que se indica na cabeceira. 

 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA, 

 

 

O REITOR MAGNÍFICO DA 
UNIVERSIDADE DE  SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

Diego Calvo Pouso ……………………………… 

 
 



12.-APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO Nº 2 DA OBRA 
“RECONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO DESTINADO A AULA INTERPRETATIVA DO 
CAMIÑO INGLÉS, 2ª FASE”, DO CONCELLO DE ABEGONDO, INCLUÍDA NO 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2011, CO CÓDIGO 11.2100.0001.0. 
 
Logo de ver o acordo do 25 de febreiro de 2011 polo que se aprobou o Plan provincial 
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2011 e o seu 
Plan complementario, no que se inclúe a obra que máis adiante se indica. 
 
Logo de aprobarse definitivamente esta obra mediante a Resolución da Presidencia 
desta Deputación provincial número 4330, do 28 de febreiro de 2013, despois de 
tomar coñecemento da aprobación polo Concello de Abegondo, o 7 de xaneiro de 
2013, dun primeiro proxecto modificado sen variación de presuposto mediante a 
Resolución da Presidencia número 4010, do 25 de febreiro de 2013. 
 
Logo de aprobar o Concello de Abegondo un segundo proxecto modificado desta obra 
mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31 de xullo de 2014, con diminución 
do seu presuposto de execución material, previos os correspondentes informes 
técnicos e xurídicos.  
 
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS 2011, aprobadas polo Pleno desta 
Deputación o 24 de setembro de 2010 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia 
(BOP) número 187, do 29 de setembro de 2010.  
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
Aprobar a segunda modificación do proxecto da obra “Reconstrución dun edificio 
destinado a aula interpretativa do camiño inglés, 2ª fase”, do Concello de Abegondo, 
incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2011, co código: 11.2100.0001.0, que non cambia a finalidade ou o 
obxecto da obra, pero si supón unha diminución do seu presuposto, segundo se 
indica a continuación: 
 
 
 

   Financiamento co 18% de IVE a prezos de contrata 

Concello Código Denominación Axentes Inicial e 1º 

modificado 

2º 

Modificado 

Diferenza 

Abegondo 11.2100.0001.0   Reconst.edificio 

Aula interpretativa 

cm. Inglés 

 2-F  

Deputac 88.293,10 86.104,02 -2.189,08 

Concello 5.138,75 5.011,34 -127,41 

Total 93.431,85 91.115,36 -2.316,49 

 

Como esta obra está adxudicada, no seguinte cadro indícase a diminución do 
presuposto de adxudicación deste segundo proxecto modificado en relación co 
proxecto inicial e o primeiro proxecto modificado aprobados: 



 

   Financiamento co 18% de IVE a prezos de 

adxudicación 

Concello Código Denominación Axentes Inicial e 1º 

modificado 

2º 

Modificado 

Diferenza 

Abegondo 11.2100.0001.0   Reconst.edificio 

Aula interpretativa 

cm. Inglés 

 2-F  

Deputac 86.429,10 84.286,23 -2.142,87 

Concello 4.548,90 4.436,12 -112,78 

Total 90.978,00 88.722,35 -2.255,65 

 
 
O financiamento da achega provincial desta obra farase con cargo á partida 
0430/4592/76201. 
 



 
13.-APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA “PAVIMENTACIÓN E 
RENOVACIÓN DE SERVIZOS NA RÚA EMILIO ROMAY E J. PÉREZ SALAS”, DO 
CONCELLO DE BETANZOS, INCLUÍDA NO PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 
2014 CO CÓDIGO 14.2100.0025.0. 
 
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta Deputación, na sesión ordinaria do 
28 de marzo de 2014, polo que se aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras 
e servizos de competencia municipal (POS) 2014 e o seu Plan complementario, no 
que se inclúe a obra que máis adiante se indica. 
 
Logo de presentar telematicamente o Concello de Betanzos un proxecto modificado 
desta obra, con incremento do seu presuposto de contrata inicial, aprobado polo 
concello, previos os correspondentes informes.  
 
Logo de ver as Bases reguladoras do POS 2014, aprobadas polo Pleno desta 
Deputación o 25 de outubro de 2013 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia 
(BOP) número 206, do 29 de outubro de 2013. 
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
 Aprobar o proxecto modificado da obra "Pavimentación e renovación de servizos na 
rúa Emilio Romay e J. Pérez Salas”, do Concello de Betanzos, incluída no Plan 
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2014 
co código 14.2100.0025.0, que representa un incremento no seu orzamento que é 
asumido integramente polo Concello de Betanzos, tal e como se indica no seguinte 
cadro: 
 
 

Axentes 
cofinanciadores 

Presuposto 
contrata 

proxecto inicial 
 

Presuposto 
contrata 
proxecto 

modificado 

Presuposto 
adxudicación 

proxecto inicial 

Presuposto 
adxudicación 

proxecto 
modificado 

Diferenza  
Presuposto de 
adxudicación 

Deputación 99.099,17 99.099,17 73.524,72 73.524,72 0,00 

Concello 7.027,74 17.478,20 0,00 7.240,07 7.240,07 

TOTAL 106.126,91 116.577,37 73.524,72 80.764,79 7.240,07 

 
O financiamento da achega provincial desta obra farase con cargo á partida 
0430/4592/76201 do vixente presuposto provincial. 



 
14.-APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA OBRA 
“PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN LARAXE”, DO CONCELLO DE CABANAS, 
INCLUÍDA NO PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI) 2015 CO CÓDIGO  
15.3290.0019.0. 
 
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta Deputación, na sesión ordinaria do 
27 de marzo de 2015, polo que se aprobou o Plan de aforro e investimento (PAI) 
2015, no que se inclúe a obra que máis adiante se indica e que está aínda sen 
adxudicar. 
 
Logo de presentar telematicamente o Concello de Cabanas un proxecto modificado 
desta obra, sen variación do seu orzamento total, aprobado polo concello previos os 
correspondentes informes. 
 
Logo de ver as Bases reguladoras do PAI 2015, aprobadas polo Pleno desta 
Deputación o 27 de novembro de 2014 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia 
(BOP) número 231, do 2 de decembro de 2014. 
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
Aprobar o proxecto modificado da obra “Pavimentación de camiños en Laraxe” do 
Concello de Cabanas, incluída no Plan de aforro e investimento (PAI) 2015 co código 
15.3290.0019.0, cos datos que se indican e que está sen adxudicar, que non supón 
modificación do seu presuposto total, pero si unha variación interna das partidas 
superior ao 20% consecuencia do cambio do trazado da obra inicialmente previsto 
 

 
   FINANCIAMENTO  

Concello Código Denominación Deputación 

F. propios 

Concello Orzamento 

Total 

Cabanas 15.3290.0019.0 Pavimentación de camiños en 

Laraxe 32.900,88 0,00 32.900,88 

 
 
 
O financiamento desta obra farase con cargo á partida 0430/9432/82120 do vixente 
orzamento provincial. 



 
15.- APROBACIÓN PROVISIONAL DA SEGUNDA FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS 
DA ANUALIDADE 2015. 
 
Visto o expediente da segunda fase do Plan de travesías da anualidade 2015, 
aprobado inicialmente por acordo plenario da Deputación do 24 de abril de 2015, no 
marco das “Bases de colaboración entre a Deputación da Coruña e os concellos para 
executar os proxectos que se incluirán nas distintas fases do Plan de travesías 2012-
2015”, que se publicaron no Boletín Oficial da Provincia nº 217 do 14 de novembro de 
2012 
 
Vista a documentación presentada dentro do prazo establecido polos concellos de 
Vilarmaior e Outes, relativa á dispoñibilidade dos terreos e aprobación dos proxectos, 
de conformidade coas bases e compromisos de aceptación da entrega das obras.  
 
1.- Aprobar provisionalmente as obras incluídas na segunda fase do Plan de travesías 
da anualidade  2015, con indicación da súa denominación e presuposto: 
  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CONCELLO PRESUPOSTO 

2015.1130.0003.0 Mellora da 
seguridade viaria na 
DP 3903 Tarreo do 
Blanco a Vilamateo 
por Ambroa,  PK 
6+69  ao 7+17 

Vilarmaior 221.841,51 

2015.1130.0004.0 Humanización 
travesía  da Serra e 
San Cosme (DP 
5604 e DP 6203) 

Outes 249.980,81 

TOTAL 471.822,32 

 
 
O financiamento destas obras incluídas no plan realizarase con cargo á partida 
0410/4533/60900 do vixente presuposto provincial. 
 
2.- Expoñer ao público a aprobación provisional desta segunda fase do Plan de 
travesías  da anualidade 2015, integrada polos proxectos dos concellos de Vilarmaior 
e Outes,  polo prazo de 10 días para os efectos de reclamacións, entendéndose 
definitivamente aprobada se non hai ningunha reclamación. 



 
16.-INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN PRESUPOSTARIA A 
31.05.2015 E PROXECCIÓN A 31.12.2015. 
 
Tomar coñecemento do informe sobre o estado de execución presupostaria a 

31/05/2015 e proxección a 31/12/2015. 



 
17.-INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES A 
QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DO 25 DE XULLO, 
CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO. 
 
PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pagamento a 
provedores calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na 
Deputación provincial e o Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento para o 
mes de maio de 2015. 
 
SEGUNDO: Unha vez remitida a información ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, acórdase a súa publicación na páxina web da Deputación 
Provincial da Coruña. 



 
18.-CONTA INTEGRADA DA XESTIÓN RECADATORIA RELATIVA AOS 
RECURSOS DOUTROS ENTES PÚBLICOS E RECURSOS PROPIOS 
CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2014. 
 
Aprobar a Conta Integrada  relativa á xestión recadatoria dos recursos doutros entes 
públicos e dos recursos propios correspondente ao exercicio 2014. 



 
19.-INFORMACIÓN SOBRE O CONVENIO CON ABANCA. PLAN ACTIVAMOS. 

 
Tomar coñecemento da información sobre o convenio con ABANCA (Plan 

ACTIVAMOS). 

 
 


