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Orde do día da sesión plenaria ordinaria que terá lugar o venres, 14 de setembro de 
2018, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
*Declaración institucional dos Grupos provinciais P.P, PSDG-PSOE, B.N.G, Marea 
Atlántica, Compostela Aberta, e Alternativa dos Veciños en relación coa situación da 
Autoridade portuaria de A Coruña, a entrada en funcionamento do porto exterior de 
Punta Langosteira e os terreos dos peiraos interiores da cidade 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 10/2018, do 27 de xullo. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, desde o 23 de 
xullo de 2018 ata o 10 de setembro de 2018. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
3.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Real Academia Galega correspondente á subvención nominativa concedida para 
financiar a Programación do ano 2018. 
 
Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
4.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello da Coruña para financiar o proxecto "IV Encontro de Democracia e 
Orzamentos Participativos". 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
5.-Aprobación provisional do proxecto DP 3802 Ordes a Pontecarreira, remodelación 
beirarrúas PQ 17+140 a 17+870 rúa do Ensino (Frades) incluído na 1ª fase do Plan de 
travesías 2018. 
 
6.-Modificación do acordo plenario do 23.03.2018 número 12, punto 1, no senso de : 
onde di: "...Mellora da intersección da estrada DP 1703 Espíritu Santo a Frais PQ 
2+500 coa estrada AC 214 Guísamo-Sigrás (Bergondo)", debe dicir: "...Mellora da 
intersección da estrada DP 1703 Espíritu Santo a Frais PQ 2+500 coa estrada AC 214 
Guísamo Sigrás (Cambre)". 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
7.-Aprobación da formalización e o texto de convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Malpica de Bergantiños para o 
cofinanciamento das obras do proxecto de Mellora do camiño municipal Cerqueda a 
Pozacas. 
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8.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello da Capela para o cofinanciamento das 
obras do proxecto de Pavimentación acceso ás Fragas do Eume. 
 
9.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello da Baña para o cofinanciamento das 
obras do proxecto de Humanización do Adro de Sta. Cristina de Marcelle. 
 
10. Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cambre para o cofinaciamento das 
obras do proxecto de Reordenación contorno rúas Polígono e Francisco Añón. 
 
11.- Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Coirós para o cofinanciamento das 
obras do proxecto de Mellora acceso a área recreativa e Centro de interpretación 
fluvial de Chelo. 
 
12.- Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Toques para financiar as obras de 
pavimentación do camiño de Franqueán (Santa Eufemia) e outros. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-artístico 
 
13.- Aprobación da 3ª modificación das Bases reguladoras do Plan de aforro e 
investimento  (PAI) 2015 relativa ao atraso do prazo da devolución do préstamo 
provincial ata o ano 2021 
 
14.- Aprobación da 2ª modificación das Bases reguladoras do Plan de aforro e 
investimento  (PAI) 2016 relativa ao atraso do prazo da devolución do préstamo 
provincial ata o ano 2022 
 
15.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Oleiros para o financiamento da subministración “Adquisición de camión 
equipado con sistema portacontedores e dous contedores” 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
16.-Aprobación da 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 xullo de 
2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de 
xullo de 2018. 
 
17.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria ao 31/07/2018 
e proxección ao 31/12/2018. 
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18.-Toma de coñecemento da aprobación definitiva da Conta xeral do orzamento do 
exercicio 2017 da Deputación Provincial da Coruña, integrada pola propia da 
Deputación Provincial da Coruña e a do Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción do Grupo Provincial Popular sobre a débeda da autoridade portuaria. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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DEPUTACIÓN  PROVINCIAL 
DA CORUÑA 

 
SESIÓN ORDINARIA DA EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL EN PLENO DO 
14 DE SETEMBRO DE 2018 
 
No salón de sesións do pazo provincial da Coruña, o día 14 de setembro de 2018, 
reúnese a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria. 
 

CONCORRENTES 
 
PRESIDE O ILMO. SR.: 
 
DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO         PSOE 
  
ASISTEN OS SRES. DEPUTADOS SEGUINTES: 

D. JUAN ALONSO TEMBRÁS PP   

Dª PATRICIA BLANCO FIDALGO PSOE   

Dª. CLAUDIA DELSO CARREIRA MAREA ATLÁNTICA   

D. DANIEL DÍAZ GRANDÍO MAREA ATLÁNTICA   

D. MANUEL DIOS DIZ COMPOSTELA ABERTA   

D. BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO PSOE   

Dª ROCÍO FRAGA SÁENZ MAREA ATLÁNTICA   

Dª ROSA GALLEGO NEIRA PP   

D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO PP   

D. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍÁ PSOE   

Dª SUSANA GARCÍA GÓMEZ PP   

D. JOSÉ GARCÍA LIÑARES PSOE   

D. ANGEL GARCÍA SEOANE AA.VV.   

D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS PP   

D. ANTONIO LEIRA PIÑEIRO PSOE   

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA PP   

Dª INÉS MONTEAGUDO ROMERO PP   

D. MANUEL MUIÑO ESPASANDIN BNG   

Dª MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ PP   

D. JUAN VICENTE PENABAD MURAS PSOE   

D. JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO PSOE   

D. XOSÉ REGUEIRA VARELA BNG   
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D. MANUEL RIVAS CARIDAD PP   

D. LUIS RUBIDO RAMONDE PP   

Dª Mª GORETTI SANMARTÍN REI BNG   

D. XESÚS MANUEL SOTO VIVERO BNG   

D. CARLOS VÁZQUEZ QUINTIÁN PP   

Dª. TERESA VILLAVERDE PAIS PP   

    

  
 Escúsanse o Sr. Calvelo Martínez e a Sra. Franco Pouso. 
 
Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e está presente o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera. 
 
Aberto o acto ás doce horas e nove minutos, o Sr. Secretario le os asuntos incluídos 
na orde do día, en relación aos cales, por unanimidade, excepto nos casos en que se 
indique, adoptáronse os seguintes acordos: 

Sr. presidente 
 
 Moi bos días a todos e a todas. Empezamos a sesión ordinaria do Pleno cunha 
declaración institucional sobre a condonación da débeda portuaria da Coruña. 
 
Sr. secretario 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DOS GRUPOS PROVINCIAIS P.P, PSDG-PSOE, 
B.N.G, MAREA ATLÁNTICA, COMPOSTELA ABERTA, E ALTERNATIVA DOS 
VECIÑOS EN RELACIÓN COA SITUACIÓN DA AUTORIDADE PORTUARIA DE A 
CORUÑA, A ENTRADA EN FUNCIONAMENTO DO PORTO EXTERIOR DE PUNTA 
LANGOSTEIRA E OS TERREOS DOS PEIRAOS INTERIORES DA CIDADE. 
 
O Pleno da Deputación ACORDA: 
 
a) Amosar o apoio e respaldo institucional desta Corporación Provincial ao acordo 
unánime do Pleno do  Parlamento Galego do pasado 12 de setembro sobre a 
situación da Autoridade Portuaria da Coruña. 
 
b) Instar á Xunta de Galicia a: 
 
1. Dirixirse ao Goberno central para que impulse os plans de investimentos de Portos 
do Estado en Galicia, así como as necesarias medidas normativas e orzamentarias 
que garantan ás autoridades portuarias galegas os necesarios mecanismos de 
financiamento dos programas de investimento previsto en cada unha delas e a 
asunción das cargas financeiras contraídas pola execución das infraestruturas 
necesarias para a súa operatividade e competitividade. 
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2. En relación coa situación da Autoridade Portuaria de A Coruña, e dada a súa 
especial relevancia,tanto en termos de débeda como das previsións para a súa 
amortización en relación coa venta de terreos da súa fachada marítima portuaria: 
 

2.1 Instar ao Goberno do Estado a condonar o préstamo concedido por 
Puertos del Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción 
do Porto Exterior de Punta Langosteira, ou, no seu caso, conceder as 
axudas económicas equivalentes ou as medidas procedentes que se 
acorden, conducentes, en calquera caso, á amortización efectiva e global 
de dito préstamo, acordando para isto a aprobación dos actos e 
disposicións normativas e orzamentarias que correspondan para o 
exercicio 2019. 
 
2.2 Instar ao Ministerio de Fomento a convocar, no menor prazo, a 
Comisión de Seguimento do Convenio de febreiro de 2004 co fin de 
negociar un protocolo de colaboración que teña por obxecto a revisión 
dos convenios de 2004 e, con ela, a do PXOM do 2013, sobre o 
fundamento e a definición dun novo horizonte litoral e portuario para a 
cidade, baseado nos seguintes principios básicos: titularidade e xestión 
pública dos terreos, equipamentos dotacionais e espazos libres públicos 
e usos produtivos portuarios complementarios. 
 
2.3 Instar ao Ministerio de Fomento, Portos do Estado, Autoridade 
Portuaria, ADIF, ao Concello da Coruña e a propia Xunta de Galicia, 
constitúa un ente público como forma de participación e xestión dese 
novo horizonte litoral. 
 
2.4 Instar ao Ministerio de Fomento e Portos do Estado a impulsar e 
financiar a execución da conexión ferroviaria do Porto Exterior de Punta 
Langosteira sen achega económica da Autoridade Portuaria da Coruña 
e, a tal efecto, demandar a correspondente inclusión de orzamento 
axeitado e suficiente, tanto no Plan de Investimentos de Portos do 
Estado e ADIF como na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 
2019, de xeito que poida ser licitada no primeiro semestre de dito 
exercicio. Do mesmo xeito, instar ao conxunto de administracións e 
entidades portuarias estatais competentes a incrementar os esforzos na 
plena operatividade, conectividade e promoción internacional do Porto 
Exterior. 
 

3. Que solicite, a través dos seus representantes no Consello de Administración das 
autoridades portuarias galegas, a celebración de cadanseu Consello de 
Administración extraordinarios para que formalmente se dirixan ao Ministerio de 
Fomento e Portos do Estado co obxectivo de demandar o sinalado nos apartados 1 e 
2 (no caso da Coruña) do presente acordo. 
 
4. Trasladar o presente acordo ao Concello da Coruña, Ministerio de Fomento, Portos 
do Estado, Autoridades Portuarias dos portos de interese xeral do Estado en Galiza, 
ADIF, así como ás Cortes Xerais e aos grupos parlamentarios de Parlamento Galego, 
Congreso e Senado. 
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1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 10/2018, DO 27 DE 
XULLO. 
 
 Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior número 10/2018, do 27 
de xullo. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA 
PRESIDENCIA, DESDE O 23 DE XULLO DE 2018 ATA O 10 DE SETEMBRO DE 
2018. 
 
 O Pleno toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, desde o 
23 de xullo de 2018 ata o 10 de setembro de 2018. 
 
3.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A REAL ACADEMIA GALEGA CORRESPONDENTE 
Á SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA FINANCIAR A 
PROGRAMACIÓN DO ANO 2018. 
 
 O Pleno por unanimidade acorda: 
 
"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.  
 

Neste caso, cómpre sinalar que aínda que a Deputación ten aberta unha liña de 
subvencións dirixida a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades 
culturais durante o ano 2018, A Real Academia Galega é un organismo de interese 
público e social con funcións excepcionais e únicas. 
 

A Lei 3/1983, de Normalización Lingüística de Galicia, aprobada por unanimidade no 
Parlamento Galego e publicada no DOG nº 8, do 14 de xullo de 1983, afirma na súa 
introdución que “a lingua é a maior e máis orixinal creación colectiva dos galegos, é a 
verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade” e determina 
nunha disposición adicional que “nas cuestións relativas á normativa, actualización e 
uso correcto da lingua galega estimarase como criterio de autoridade o establecido 
pola Real Academia Galega”. Xa que logo, a Real Academia Galega, institución 
centenaria que centra os seus traballos no estudo, defensa e promoción da cultura e o 
idioma, por encomenda de lei, asume a responsabilidade da norma, actualización e 
uso correcto da lingua, para o cal precisa recursos humanos, técnicos e económicos. 
 
En razón da singularidade da Real Academia Galega como entidade, así como polas 
funcións que desenvolve, estímase que non pode valorarse nunha mesma 
convocatoria xunto con entidades privadas como asociacións culturais, anpas, 
asociacións veciñais e outras similares. 
 
Por último, engadir que na base 51ª apartado 5 das de execución do orzamento do 
ano 2018 está incluída a tramitación dunha subvención nominativa para Real 
Academia Galega por un importe de 50.000,00 €. 
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Por todo o dito, considérase que as condicións especiais da entidade solicitante e o 
programa de actividades desenvolvidas xustifica o carácter singular da subvención e 
acredita o seu interese público social. 
 
Coa motivación exposta levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 

2.- Aprobar o convenio coa Real Academia Galega correspondente á subvención 
nominativa, por importe de 50.000 €, concedida para para financiar a Programación 
do ano 2018, cun orzamento subvencionado de 62.500 €, de acordo co texto que se 
achega. 
 

3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2019, autorice o 
correspondente orzamento. 
 

“ Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Real 
Academia Galega para financiar a Programación do ano 2018. 
 

Na Coruña, o  
 

REUNIDOS 

 

D/Dna. ____________________________, en nome e representación da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 

D/Dna. ____________________________, en nome e representación da Real 
Academia Galega. 
 

Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e na representación que 
desempeñan, e recoñecéndose reciprocamente capacidade para obrigarse nos 
termos deste documento. 
 

MANIFESTAN 
 

1.- A Real Academia Galega é unha institución científica, con personalidade xurídica 
propia, que ten como obxectivo fundamental o estudio da cultura galega e 
especialmente a ilustración, defensa e promoción do idioma galego, tal e como consta 
nos estatutos vixentes, aprobados por Real decreto 271/2000, do 25 de febreiro. 
 

2.- De conformidade co artigo 2 dos estatutos, son finalidades da Real Academia 
Galega: 
 

a) Establecer as normas referidas ao uso correcto da lingua galega, conforme ao 
disposto na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística en Galicia, do 
Parlamento de Galicia. 
 

b) Estudar e propoñer a restauración da onomástica galega. 
 
c) Velar polos dereitos do idioma galego. 
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d) Defender e promover o idioma galego. 
 
e) Asesorar os poderes públicos e institucións sobre temas relacionados co uso 
correcto da lingua e coa súa promoción social. 
 

f) Estudar e dar a coñecer o patrimonio literario e documental da institución. 
g) Decidir a personalidade literaria á que cada ano se lle dedica o día das letras 
galegas. 
 

3.- 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. 
 

4.- A Deputación Provincial da Coruña e a Real Academia Galega coinciden no seu 
común interese en realizar este proxecto cultural e, por iso, acordan formalizar un 
convenio de colaboración de acordo coas seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 

I.- Obxecto. 
 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e a Real Academia Galega (Q1568003F) para 
financiar a Programación do ano 2018, que se indica a continuación: 
 

Actividade 1: XXXI Cursos de verán de lingua e cultura galegas. Galego sen 
fronteiras. Cursos destinados a persoas de fóra de Galicia.  
 

Actividade 2: Estudo sociolingüístico. Continuación do proxecto “Prácticas lingüísticas 
na infancia nos diferentes contextos de socialización” 
 

Actividade 3: Primavera das Letras 
 

Actividade 4: Publicación do folleto Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de 
resultados 1992-2016. 
 

II.- Orzamento de gastos da actividade que vai realizar a entidade beneficiaria.  
 

A Real Academia Galega desenvolverá as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 
 

Actividade 1: XXXI Cursos de verán de lingua e cultura galegas. Galego sen 
fronteiras. Cursos destinados a persoas de fóra de Galicia.  
 

50 Bolsas de estudos: 48 bolsas 350,00 € e 2 bolsas de 500,00 €  17.800,00 

8 Conferenciantes: 150,00€ brutos cada un  1.200,00 

6 Docentes de nivel superior: 4 percibirán 450,00€ brutos,  
2 percibirán 600,00€ brutos)   3.000,00 

2 Docentes de nivel medio: 900,00 € brutos cada un  1.800,00 
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2 Docentes de nivel elemental: 900,00 € brutos cada un  1.800,00 

4 Docentes de prácticas de nivel elemental e medio:  
650,00 € brutos cada un   2.600,00  
Actividades culturais pendentes de determinar  700,00 

Excursións   500,00 

Gastos de locomoción dos colaboradores  400,00 

Persoal de administración   1.500,00 

Gastos de papelería   600,00 

 Total actividade 1: 31.900,00 
 

Actividade 2: Estudo sociolingüístico. Continuación do proxecto “Prácticas lingüísticas 
na infancia nos diferentes contextos de socialización” 
 

Persoal realización do traballo “Adquisición lingüística na infancia” 
 (inclúe IRPF)   1.200,00  
Traballos de difusión de resultados e desprazamentos  600,00 

Asesoramento de expertos (psicoloxía, educación, filoloxía etc.) 
 (inclúe IRPF)   1.300,00  
Persoal para a realización de transcricións e codificación.  
O importe inclúe IRPF   900,00  
 Total actividade 2: 4.000,00 
 

Actividade 3: Primavera das Letras. 
 

Fichas didácticas   9.559,00 

Material didáctico interactivo   5.082,00 

Organización e dinamización do certame „Cóntanos o voso Día das Letras‟  3.630,00 

18.271,00 

 Total actividade 3: 18.271,00 
 

Actividade 4: Publicacións 
 

Impresión de 500 exemplares do folleto Lingua e sociedade en Galicia.  840,00 

Resumo de resultados 1992-2016 

 Total actividade 4: 840,00 
 

Gastos indirectos:   7.489,00 

 Total gastos  62.500,00  
 

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 80,00 %. 
 

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. 
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No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación achegará o importe que represente o 80,00 % da cantidade 
efectivamente xustificada. 
 

2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 

3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/3341/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 

4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a Real Academia Galega 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 estrico 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 Real Academia Galega. 
 

Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades 
vinculadas á Real Academia Galega, 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 15.000 euros, con carácter previo á 
contratación, a Real Academia Galega 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, audivisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña. 
 

2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Real Academia Galega. 
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VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 

A achega da Deputación seralle aboada á Real Academia Galega unha vez que se 
presente de xeito telemático (a través da plataforma Subtel) a seguinte 
documentación: 
 

* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Real Academia Galega, 
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación 
das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
 

* Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), 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 copia das facturas e demais xustificantes de gasto. 
 

Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2018. 
 

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

* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 

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

* Declaración de si a entidade está ou non exenta do IVE. 
 

* 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 2018. 
 

2.- Unha vez rematadas as actividades, a Real Academia Galega deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de 
2019. 
 

3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de 
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro 
prazo sen que se teña recibida xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un 
requirimento á Real Academia Galega para que a presente no prazo improrrogable de 
quince días. 
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A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional ocasionará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Real Academia Galega da sanción que, de conformidade co disposto na 
Lei de subvencións e na Ordenanza provincial reguladora do control financeiro de 
subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores derivados (BOP nº 
116 de data Luns, 22 de xuño do 2.015) lle poida corresponder. 
 

4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Real Academia Galega na documentación 
achegada. 
 

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, a 
Real Academia Galega terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de 
interese legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o 
momento no que se faga efectivo o pagamento. 
 

VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
1.- A Real Academia Galega 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 a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por esta. 
 

IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 

1.- A Real Academia Galega destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 

2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 

3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Real Academia Galega 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 ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
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xuño, de subvencións de Galicia, a Real Academia Galega poderá escollela a 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 

2.- Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Real Academia Galega queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas 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 perciban dende o día no que 
se realizou o pagamento 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, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do 
control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data Luns, 22 de xuño do 2.015).  
 

3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na 
presentación da xustificación se estará ao disposto na Ordenanza provincial 
reguladora do control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e 
sancionadores derivados (BOP nº 116 de data Luns, 22 de xuño de 2015). 
 

XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida. 
 

1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da Real Academia Galega serán remitidos á Intervención xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade disposta no precepto e co debido respecto á protección de datos 
de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 
en tanto non se opoña ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 
Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que 
se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos). 
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2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
 

3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á Real Academia Galega será publicada no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 

XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 

1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2019 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2018. 
 

Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o Exercicio 2019, autorice o correspondente orzamento. 
 

2.- Despois de  solicitude da Real Academia Galega, 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 despois dos informes preceptivos da 
unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación. 
 

3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e despois dos mesmos informes indicados no apartado anterior, o 
convenio poderá ser obxecto de modificación. 
 

XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente. 
 

1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 

2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, despois dos informes 
preceptivos da unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 

3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
desta xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.  
 

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --- 



17 

 

 

E en proba de conformidade asinan por cuadriplicado exemplar o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 
 
4.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DA CORUÑA PARA FINANCIAR O PROXECTO "IV 
ENCONTRO DE DEMOCRACIA E ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS". 
 

INTERVENCIÓNS 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 Moitas grazas, quería explicar un pouco o sentido do voto do noso grupo. Isto 
é un evento que se celebrou no mes de xullo, no que había máis relatores que 
participantes, pero ben, iso é xa o de menos, pero entendemos, primeiro que hai un 
reparo suspensivo, que non hai ningún informe posterior, que non está xustificado o 
gasto, de feito no Concello houbo unha comisión de participación cidadán o día 3, que 
a concelleira dixo que estaban pechando o expediente, alí falouse de 50.000 euros, 
no convenio aparecen 60.000, eu creo que hai un fraccionamento claro do contrato, 
aquí hai 60.000 euros, que como xa dixen nun sitio son 60, noutro 50, asistencia 
técnica para a elaboración dunha proposta metodolóxica, asistencia técnica para a 
elaboración da comunicación do Encontro, asistencia técnica para a execución da 
Secretaría Técnica, retransmisión a tempo real (streaming), servizo de tradución, 
honorarios de persoas, non está xustificado para nada e así o di o interventor, e eu 
quero, para que conste na acta, ler o que di: "Unha vez postos de manifesto os 
incumprimentos da legalidade vixente, fanse reflexións críticas sobre o obxecto do 
convenio, o orzamento e o coeficiente de financiamento que logo terán as súas 
consecuencias no momento da xustificación da actividade ou gasto executado. Non 
se motiva o importe da achega provincial, nin consecuentemente, o coeficiente de 
cofinanciamento ao 50%. As partidas do orzamento non concretan o gasto en termos 
unitarios, polo que resulta difícil determinar se o importe se axusta a prezos de 
mercado. Os conceptos de gasto relativos a viaxes, aloxamentos e manutención das 
persoas relatoras, por importe de 19.891 euros, só se poderán considerar como 
gastos subvencionables se se acredita no expediente que resultan imprescindibles 
para a realización da actividade. Ademais cómpre sinalar que este gasto representa o 
33,15% do total do orzamento da actividade". Non hai xustificación posterior, e 
conclúe o informe dicindo: "O Pleno da Corporación advírtese expresamente que 
tanto ese informe de reparo como no seu caso o acordo contrario a este que poida 
adoptarse, serán remitidos ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia 
a través da plataforma...", alá cada cal co sentido do seu voto, isto non está 
xustificado, hai un fraccionamento de contrato, e é desde logo un escándalo 60.000 
euros para este evento no que había máis relatores que participantes. Grazas. 
 
Sr. presidente 
  
 Á vista da intervención de Rosa Gallego, que é unha pena que na Comisión 
Informativa non se expuxeran estes puntos porque probablemente sería máis práctica 
e fluído o funcionamento da Administración. Agradecer as advertencias e, 
evidentemente, tanto o Concello da Coruña como a Deputación da Coruña queremos 
tramitar os expedientes como debe de ser, e polo tanto eu propoño retirar o punto, 
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temos quince días para o próximo Pleno para volver a traelo e digamos que xustificar 
aquilo que está totalmente xustificado. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 Soamente dicir que é que tampouco o puidemos advertir antes, porque é que a 
concelleira quedou en que ía pasar o expediente cando o tivese, vese que non o ten, 
porque senón é ela a que tiña que ter xustificado eses gastos. 
 
Sra. Delso Carreira 
 
 A min gustaríame deixar constancia, gustaríame que non parecese que hai 
ningunha sombra dúbida respecto deste expediente. 
 
 Efectivamente na Comisión do Concello da Coruña pediuse o detalle das 
facturas deste evento, díxose que se ían facilitar por supostos, e tamén se explicou 
que estabamos precisamente no trámite coa propia Deputación, o outro día na 
Comisión Informativa fixéronse distintas aclaracións ao respecto, non hai ningunha 
sombra de dúbida ao respecto do expediente. A min gustaríame insistir neste feito, o 
informe da Intervención é un informe similar ao que se fai para calquera outra 
subvención nominativa, entón por favor, se queredes comezamos a enunciar e a ler 
aquí os informes que se fan para cada unha das subvencións nominativas que dá a 
Deputación da Coruña. 
 
 En todo caso, pola nosa parte, por suposto que se  hai que deixalo enriba da 
mesa para facer calquera aclaración ou para revisar o expediente faise sen ningún 
problema, de todos xeitos a min gustaríame falar brevemente do que significou este 4º 
Encontro Ibérico de Democracia e Orzamentos Participativos que albergamos na nosa 
cidade. Creo que foi unha honra poder ter un encontro internacional desta 
envergadura na nosa cidade, coa colaboración e co traballo de distintas redes 
estatais, portuguesas e iberoamericanas de referencia, como a UCI, a Unión de 
Capitalías Iberoamericanas, como a OIDP, o Observatorio Internacional de 
Democracia Participativa, a Rede Portugal Participa, etc., etc. Un encontro que se fai 
cada dous anos nunha cidade portuguesa ou nunha cidade española, que fomos 
seleccionadas para poder albergar este encontro na nosa cidade, na nosa provincia, 
agradecer o apoio da Deputación, agradecer tamén o apoio do persoal da 
Deputación, que me consta que acudiu e participou activamente deste encontro, e 
cónstame tamén que cunha participación moi satisfactoria, así como o persoal de 
distintas administracións da nosa provincia que teñen interese en seguir profundando 
nestes mecanismos de participación e tamén, por suposto, destes foros que creo que 
deberían de ser foros bastante máis habituais nos nosos contextos, nos nosos 
concellos e no noso contexto, e sen embargo non son tan habituais. 
 
 Entón insistir en que non hai ningunha sombra de dúbida ao redor do 
expediente, e sen ningún problema se deixa enriba da mesa e a disposición. 
 
Sr. García Seoane 
 
 Simplemente para dicir que esta Deputación convoca comisións informativas 
para cada Pleno e se nos pagan 300 euros a cada asistente a esas comisións. Eu 
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diría que sexamos máis serios e que nas comisións, igual que fago eu, se debaten os 
asuntos, e se opine e non se faga simplemente chegar, facer presenza e marcharse 
levarse os 300 euros. As comisións son para debater, para debater os asuntos que 
despois se traen aquí ao Pleno, e se hai dúbidas é na comisión onde hai que 
debatelos. Polo tanto eu rogaría que no futuro os señores deputados sexan máis 
conscientes de que as comisións son para debater os asuntos que veñen ao Pleno e 
que se dediquen un pouquiño máis a estudar os temas cando van á comisión, porque 
si que está a documentación case sempre nesas comisións. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 Insistir, primeiro eu non estou na comisión, porque iso non ten nada que ver 
porque, evidentemente, eu se teño coñecemento dun expediente téñoo que trasladar 
ao deputado que estea nesa comisión, pero é que non temos coñecemento dese 
expediente porque non se xustificou, porque a Sra. concelleira dixo na comisión de 
participación cidadá que nos ía facilitar o expediente, abstivémonos na comisión á 
espera diso, e non o facilitou, entón de qué estamos falando. 
 
Sra. Delso Carreira 
 
 Brevemente, é que faltar á verdade, creo que non deberiamos permitilo. Imos 
ver, xa o dixemos máis veces, Sra. Gallego, este é o Pleno da Deputación da Coruña, 
non é o Pleno do Concello da Coruña, en todo caso, o seu compañeiro deputado fixo 
unha serie de preguntas na comisión, unha pregunta, esa pregunta foi aclarada, non 
houbo ningunha pregunta ao respecto deste expediente, e non hai ningunha sombra 
de dúbida. Entón, por favor, eu o único que lle pido é que non falte á verdade. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 Que di o interventor que non está xustificado que non está motivado, que por 
que o 50%, por que no Concello decides 50.000 euros e aquí 60.000, ou sexa, é que 
non está xustificado, xustifícao e acabouse, é que non hai máis que falar. 
 
Sr. presidente 
 
 Última intervención polo tanto creo que, efectivamente, este non é o Pleno do 
Concello da Coruña, é dicir, que aí se mesturan, e é normal, loxicamente argumentos 
e temáticas, que é lóxico que se mesturen pero que a min tócame un pouco ordenar o 
debate nese senso. Polo tanto, eu agradecervos que poidamos deixar isto quince días 
enriba da mesa, non temos a máis mínima dúbida sobre o expediente, outra cousa é 
que un poida estar de acordo ou non coa iniciativa, que iso loxicamente é 
perfectamente respectable, pero en canto a xustificación ningunha dúbida, hai moitas 
advertencias do interventor que son xenéricas a todos os expedientes de subvencións 
nominativas, que estamos corrixindo constantemente, de feito o punto número dez 
vaise retirar por esa falta de xustificación, e este neste caso esperemos, estou 
convencido de que tanto Rosa Gallego como vós no próximo Pleno como mínimo o 
sentido do voto será o que sexa, pero non será pola razón de non ter as cousas claras 
en canto a xustificación. 
 
 Votamos a retirada do punto da orde do día. 
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 O Pleno acorda, por unanimidade, a retirada da orde do día do punto "4.-
Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o Concello 
da Coruña para financiar o proxecto "IV Encontro de democracia e orzamentos 
participativos".  
 
5.-APROBACIÓN PROVISIONAL DO PROXECTO DP 3802 ORDES A 
PONTECARREIRA, REMODELACIÓN BEIRARRÚAS PQ 17+140 A 17+870 RÚA 
DO ENSINO (FRADES) INCLUÍDO NA 1ª FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS 2018. 
 
 O Pleno, por unanimidade, acorda: 
 
"1.- Aprobar provisionalmente o proxecto DP 3802 ORDES A 
PONTECARREIRA;REMODELACIÓN BEIRRARÚAS PQ 17+140 AO17+870 RUA 
DO ENSINO (FRADES) (1811300001.0) incluído na 1ª fase do Plan de travesías 
2018, cuxos datos son os seguintes: 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN CONCELLO PRESUPOSTO 

1811300001.0 

DP 3802 ORDES A 
PONTECARREIRA;  

REMODELACIÓN BEIRRARÚAS PQ 
17+140 AO  

17+870 RÚA DO ENSINO (FRADES) 
(1811300001.0)  

 

FRADES 198.735,29   € 

 
 
2.- Expor ao público unha vez aprobados provisionalmente, e por un prazo do 10 días, 
para efectos de reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado o plan e os 
proxectos que o integran no el caso de non presentarse reclamacións. 
 
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da 
Comisión Galega de Cooperación Local a os efectos da coordinación establecidos 
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local 
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de 
dez días sen que se emita ningún informe." 
 
6.-MODIFICACIÓN DO ACORDO PLENARIO DO 23.03.2018 NÚMERO 12, PUNTO 
1, NO SENSO DE : ONDE DI: "...MELLORA DA INTERSECCIÓN DA ESTRADA DP 
1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ 2+500 COA ESTRADA AC 214 GUÍSAMO-
SIGRÁS (BERGONDO)", DEBE DICIR: "...MELLORA DA INTERSECCIÓN DA 
ESTRADA DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ 2+500 COA ESTRADA AC 214 
GUÍSAMO SIGRÁS (CAMBRE)". 
 
 O Pleno, por unanimidade, acorda: 
 

"1.- Modificar o acordo plenario de data 23-03-2018 número 12, punto 1, no senso de: 
onde di: “…….MELLORA DA INTERSECCIÓN DA ESTRADA DP 1703 ESPÍRITU 
SANTO A FRAIS PQ 2+500 COA ESTRADA AC 214 GUÍSAMO-SIGRÁS 
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(BERGONDO)”, debe dicir: “….MELLORA DA INTERSECCIÓN DA ESTRADA DP 
1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ 2+500 COA ESTRADA AC 214 GUÍSAMO-
SIGRÁS (CAMBRE)” .  

 

2.- Publicar no BOP a modificación do acordo." 

 
7.-APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN E O TEXTO DE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA O COFINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DO PROXECTO DE MELLORA DO CAMIÑO MUNICIPAL CERQUEDA A 
POZACAS. 
 

INTERVENCIÓNS 
 
Sr.  Soto Vivero 
 
 Abundando no que xa anticipaba o presidente, dos puntos 7 ao punto 12 
traemos a consideración de todos os deputados e deputadas a aprobación destes 
convenios de cooperación con todos estes concellos, estes seis puntos foron 
ditaminados por unanimidade na Comisión Informativa convocada para o efecto, e 
unha vez revisualizados todos os expedientes un por un e visualizadas a acreditación 
da xustificación da excepcionalidade levada a cabo por todos os concellos, 
entendemos que hai un convenio que posiblemente poidamos, no ánimo do punto 
catro tamén, para ter maior garantía xurídica, maior garantía de que vai o expediente 
perfectamente, entendemos que poida ser emendado. Concretamente é o convenio 
do punto número dez co Concello de Cambre, que virá ao próximo Pleno con maiores 
garantías, e o resto de asuntos  se presentan tal e como foron ditaminados na 
Comisión Informativa. 
 

ACORDO 
 
 O Pleno, por unanimidade, acorda: 
 
"1º.- 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 as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu regulamento. 
 
2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Malpica de Bergantiños para 
cofinanciar as obras do proxecto mellora do camiño municipal de Cerqueda a 
Pozacas cunha achega provincial de 52.447,13 euros con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/153.2/762.01, o que representa un coeficiente de financiamento do 
80,00 % respecto dun orzamento de 65.558,91 euros. 
 
3º.- Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio de 2019. 
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ANEXO 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA O 
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DO PROXECTO DE MELLORA DO CAMIÑO 
MUNICIPAL DE CERQUEDA A POZACAS  
Na Coruña, o __ de ____________ de 201_ 
 
REUNIDOS 

 
Dunha parte, D. ________________________, deputado de 
_______________________ da Excma. Deputación da Coruña, en virtude das 
resolucións da presidencia número ______________ e ____________ polas que se 
lle delega a competencia para asinar convenios da súa área, 
 
E doutra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente do Concello de 
Malpica de Bergantiños,   
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

M A N I F E S T A N 
 

Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Malpica de 
Bergantiños ambas as dúas partes 
 

A C O R D AN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Malpica de Bergantiños con CIF  P1504400A 
para o financiamento das “OBRAS DO PROXECTO DE MELLORA DO CAMIÑO 
MUNICIPAL DE CERQUEDA A POZACAS ”, tal e como aparece definida esta no 
proxecto técnico de execución redactado polo polo arquitecto D.Gonzalo García 
Martínez , ARQUB 27 ESTUDIO S.L.P., nº de sociedade 20.206 no Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, delegación da Coruña, con data de  febreiro de  2018. 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta  a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable. 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto  e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
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obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 
orzamento execución material:                     45.530,19  euros   
Gastos xerais 13,00%           5.918,92 euros 
Beneficio Industrial 6,00 %                                           2.731,81 euros 
IVE (21%)                                11.377,99 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN                                            65.558,91 euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de   52.447,13 euros  o que representa unha 
porcentaxe de  80,00%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento.  
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 % da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula  segunda, entenderase 
que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobramento. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, 
honorarios por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, 
control de calidade, etc.  
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/153.2/762.01, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
Para a anualidade corrente 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 á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do orzamento para 
ese ano e a que nel  existe  dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar 
o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
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.  
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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. Na condición de promotor, corresponderalle á  entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha MODIFICACIÓN 
do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá 
remitirlle  á Deputación, con anterioridade á súa aprobación polo órgano 
competente, un exemplar do proxecto modificado, achegando con el  os informes 
emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. Posteriormente, 
achegarase a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida.  
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas bases 57ª e 58ª das de execución do orzamento para 
o ano 2018, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, 
de xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar esta porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación: 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, 
polo/a contratista e no seu caso, polo funcionario técnico designado pola 
Deputación. 

 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. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada 
pola dirección da obra. 
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 2. Rematada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida 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. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no 
reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
polo menos durante un prazo de cinco anos. 

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

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E 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, a entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, 
ao tipo de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses 
ata o momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
4.Deberá acreditar terlles aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1. As OBRAS que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar REMATADAS o 
31 de XULLO de 2019.  
2. Unha vez rematadas as obras, a entidade beneficiaria deberá presentar a 
XUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL á que se refire a  cláusula SEXTA antes do 30 de 
SETEMBRO de 2019. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que 
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento 
á entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
4.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá a  entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Ordenanza provincial 
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reguladora do control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e 
sancionadores derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015) , puidéralle 
corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social. A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
2. A acreditación do cumprimento destas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando a Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar á efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se é o 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 previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban dende o día no que 
se realizou o pagamento 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 
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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, este incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do 
control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
3. Para os supostos de atraso na realización das obras ou atraso na presentación da 
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial reguladora do control 
financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
4. Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio,  liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
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 entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade disposta nese precepto. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO de 2019. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación nos prazos sinalados na cláusula VII, deberá solicitar 
antes do 31 de maio de 2019,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de maio do 2020, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
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orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. Nesta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada nesta data. 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requiriralle á entidade 
beneficiaria para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. 
De non presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente 
extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a 
iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os 
correspondentes xuros de mora. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e 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 prevista 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 polo Concello 
respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
desta xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado  o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento." 
 
8.-APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN E O TEXTO DO CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DA CAPELA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DO 
PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN ACCESO ÁS FRAGAS DO EUME. 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"1º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
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da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu regulamento. 
 
2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello DA CAPELA para cofinanciar as obras 
de Pavimentación e acceso ás Fragas do Eume cunha achega provincial de 
193.582,20 euros con cargo á partida orzamentaria 0112/153.2/762.01 o que 
representa un coeficiente de financiamento do 80%  respecto dun orzamento de 
241.977,75 euros. 
 
3º.- Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio de 2019. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DA CAPELA PARA O COFINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DO ACCESO ÁS FRAGAS DO EUME. 
 
Na Coruña, o __ de ____________ de 2018 

REUNIDOS 
 

Dunha parte, D. ________________________, deputado de 
_______________________ da Excma. Deputación da Coruña, en virtude das 
resolucións da presidencia número ______________ e ____________ polas que se 
lle delega a competencia para asinar convenios da súa área, 
 
E doutra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente do Concello da 
Capela. 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

M A N I F E S T A N 
 

Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello DA CAPELA ambas as 
dúas partes 
 

A C O R D AN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre a 
Deputación da Coruña e o Concello DA CAPELA con CIF P1501800E para o 
financiamento das obras de pavimentación e “Acceso ás Fragas do Eume”, tal e como 
aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo enxeñeiro de 
Camiños Julio C. Rojo Martínez Nº colexiado 3.871. 
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2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable. 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 
orzamento execución material:      168.051,77 euros 
gastos xerais 13,00%      21.846,73 euros 
beneficio industrial 6,00 %      10.083,11 euros 
IVE (21%)         41.996,14 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN                                    241.977,75 euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de   193.582,20 euros o que representa unha 
porcentaxe de 80,00%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento.  
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 % da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula  segunda, entenderase 
que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobramento. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, 
honorarios por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, 
control de calidade, etc.  
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/153.2/762.01 na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
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Para a anualidade corrente 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 á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do orzamento para 
ese ano e a que nel  existe  dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar 
o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
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. Na condición de promotor, corresponderalle á  entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato 
adxudicado, deberá remitirlle  á Deputación, con anterioridade á súa aprobación polo 
órgano competente, un exemplar do proxecto modificado, achegando con el  os 
informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, achegarase a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida.  
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI.-  XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas bases 57ª e 58ª das de execución do orzamento para 
o ano 2018, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, 
de xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar esta porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación: 
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 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, 
polo/a contratista e no seu caso, polo funcionario técnico designado pola 
Deputación. 

 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. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada 
pola dirección da obra. 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida 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. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no 
reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
polo menos durante un prazo de cinco anos. 

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

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E 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, a entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, 
ao tipo de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses 
ata o momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
4.Deberá acreditar terlles aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1. As OBRAS que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar REMATADAS o 
31 de XULLO de 2019.  
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2. Unha vez rematadas as obras, a entidade beneficiaria deberá presentar a 
XUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL á que se refire a  cláusula SEXTA antes do 30 de 
SETEMBRO de 2019. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que 
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento 
á entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
4.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá a  entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Ordenanza provincial 
reguladora do control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e 
sancionadores derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015) , puidéralle 
corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
2. A acreditación do cumprimento destas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando a Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar á efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
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2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se é o 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 previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban dende o día no que 
se realizou o pagamento 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, este incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do 
control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
3. Para os supostos de atraso na realización das obras ou atraso na presentación da 
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial reguladora do control 
financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
4. Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio,  liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
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 entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade disposta nese precepto. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de colaboración producirá efectos dende a data da súa 
sinatura e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO de 2019. Dado 
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que a existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
orzamentario correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación nos prazos sinalados na cláusula VII, deberá solicitar 
antes do 31 de maio de 2019, a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de maio do 2020, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. Nesta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada nesta data. 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requiriralle á entidade 
beneficiaria para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. 
De non presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente 
extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a 
iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os 
correspondentes xuros de mora. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e 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 prevista 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 polo Concello 
respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
desta xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
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E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado  o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento." 
 
9.-APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN E O TEXTO DO CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DA BAÑA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DO 
PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DO ADRO DE STA. CRISTINA DE MARCELLE. 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"1º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu regulamento. 
 
2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello da Baña para cofinanciar as obras de 
Humanización do Adro de Santa Cristina de Marcelle cunha achega provincial de 
57.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 0112/171.1/762.01 o que 
representa un coeficiente de financiamento do 74,17170 %  respecto dun orzamento 
de 76.848,72 euros. 
 
3º.- Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio de 2019. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DA BAÑA PARA O COFINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ADRO DE SANTA CRISTINA DE MARCELLE. 
 
Na Coruña, o __ de ____________ de 201_ 

REUNIDOS 
 

Dunha parte, D. ________________________, deputado de 
_______________________ da Excma. Deputación da Coruña, en virtude das 
resolucións da presidencia número ______________ e ____________ polas que se 
lle delega a competencia para asinar convenios da súa área, 
 
E doutra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente do Concello da 
Baña. 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
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M A N I F E S T A N 
 

Esta obra ten por obxecto emendar os problemas de acumulación de auga que se 
producen no adro da igrexa que delimita, con ela e coa vivenda reitoral. Alén do 
anterior enténdese necesario humanizar o espazo nos accesos peonís á igrexa, así 
como crear un acceso para vehículos dende a estrada existente ata a vivenda, 
pavimentar acorde consonte co contorno ao cruceiro e crear unha zona de descanso 
mediante unha bancada. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello da Baña ambas as dúas 
partes 
 
A C O R D AN 

 
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre a 
Deputación da Coruña e o Concello da Baña con CIF  P1500700H para o 
financiamento das obras de “Humanización do Adro de Santa Cristina de Marcelle”, tal 
e como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
arquitecto Victor M. López Puga.  
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta  a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable. 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto  e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 
orzamento execución material:    53.370.88 euros 
gastos xerais 13,00%      6.938.21 euros 
beneficio industrial 6,00 %       3.202,25 euros 
IVE (21%)       13.337,38 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN   76.848,72 euros 
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III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de   57.000,00 euros o que representa unha 
porcentaxe de 74,17170 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
Concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento.  
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 74,17170 % 
da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula  segunda, entenderase que 
a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobramento. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, 
honorarios por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, 
control de calidade, etc.  
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/171.1/762.01 na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
Para a anualidade corrente 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 á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do orzamento para 
ese ano e a que nel  existe  dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar 
o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
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. Na condición de promotor, corresponderalle á  entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá 
recoller o concepto de “melloras”. 
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4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato 
adxudicado, deberá remitirlle  á Deputación, con anterioridade á súa aprobación polo 
órgano competente, un exemplar do proxecto modificado, achegando con el  os 
informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, achegarase a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25  metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida.  
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas bases 57ª e 58ª das de execución do orzamento para 
o ano 2018, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, 
de xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar esta porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación: 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, 
polo/a contratista e no seu caso, polo funcionario técnico designado pola 
Deputación. 

 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. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada 
pola dirección da obra. 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida 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. 
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 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no 
reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
polo menos durante un prazo de cinco anos. 

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

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E 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, a entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, 
ao tipo de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses 
ata o momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
4.Deberá acreditar terlles aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar rematadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá a  entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Ordenanza provincial 
reguladora do control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e 
sancionadores derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015) , puidéralle 
corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
2. A acreditación do cumprimento destas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando a Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
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3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar á efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se é o 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 previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban dende o día no que 
se realizou o pagamento 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, este incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do 
control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
3. Para os supostos de atraso na realización das obras ou atraso na presentación da 
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial reguladora do control 
financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
4. Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio,  liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
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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 entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade disposta nese precepto. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1. Este convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura e 
conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO de 2019. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2019, a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % 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 2020, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. Nesta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada nesta data. 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requiriralle á entidade 
beneficiaria para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. 
De non presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente 
extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a 
iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os 
correspondentes xuros de mora. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da 
Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En 
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ningún caso se poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da 
subvención concedida e prevista 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 polo Concello 
respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
desta xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado  o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento." 
 
10. APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN E O TEXTO DO CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE CAMBRE PARA O COFINACIAMENTO DAS OBRAS DO 
PROXECTO DE REORDENACIÓN CONTORNO RÚAS POLÍGONO E FRANCISCO 
AÑÓN. 
 
 O Pleno acorda, por unanimidade, a retirada  da orde do día do punto "10. 
Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a Deputación 

Provincial da Coruña e o Concello de Cambre para o cofinaciamento das obras do 
proxecto de reordenación contorno rúas Polígono e Francisco Añón". 
 
11.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN E O TEXTO DO CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE COIRÓS PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DO 
PROXECTO DE MELLORA ACCESO A ÁREA RECREATIVA E CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN FLUVIAL DE CHELO. 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"1º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu regulamento. 
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2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Coirós para cofinanciar a obra da 
mellora de acceso da Área Recreativa e Centro de Interpretación fluvial de Chelo. 
cunha achega provincial de 51.958,85 euros con cargo á partida orzamentaria 
0112/153.2/762.01, o que representa un coeficiente de financiamento do 80,00 %  
respecto dun orzamento de 64.948,56 euros. 
 
3º.- Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio de 2019. 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE COIRÓS PARA O COFINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DA MELLORA DO ACCESO Á ÁREA RECREATIVA E CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN FLUVIAL DE CHELO 
 
 
Na Coruña, o __ de ____________ de 201_ 

REUNIDOS 
 

Dunha parte, D. ________________________, deputado de 
_______________________ da Excma. Deputación da Coruña, en virtude das 
resolucións da presidencia número ______________ e ____________ polas que se 
lle delega a competencia para asinar convenios da súa área, 
 
E doutra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente do Concello de 
Coirós,   
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 
M A N I F E S T A N 

 
A obra que se subvenciona a través deste convenio, ten como finalidade a mellora 
dos accesos que suporán a chegada dos usuarios a zonas de uso e servizos públicos. 
Neste caso, alén de ser zona declarada Ben de Interese Cultural, e asemade de 
albergar un Centro de Interpretación Fluvial propiedade da Deputación da Coruña, é 
necesario o seu acondicionamento pola perigosidade que representa o seu estado, 
afectando ao firme da vía que os soporta. 

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

A C O R D AN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
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I.- OBXECTO 
1- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Coirós con CIF  P1502700F para o 
financiamento das ““Obras de mellora do acceso á área recreativa e centro de 
interpretación fluvial de Chelo”, tal e como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo Enxeñeiro de Montes Juan Carlos Llamazares 
Díaz.  
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta  a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable. 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto  e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico 
ao que se fai referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 
orzamento execución material:      45.106,30 euros 
gastos xerais 13,00%        5.863,82 euros 
beneficio industrial 6,00 %         2.706,38 euros 
IVE (21%)        11.272,07 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN      64.948,57 euros 
 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de   51.958,85 euros  o que representa unha 
porcentaxe de 80,00%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento.  
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 % da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula  segunda, entenderase 
que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobramento. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, 
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honorarios por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, 
control de calidade, etc.  
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria , 0112/153.2/762.01, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
Para a anualidade corrente 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 á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do orzamento para 
ese ano e a que nel  existe  dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar 
o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
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. Na condición de promotor, corresponderalle á  entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato 
adxudicado, deberá remitirlle  á Deputación, con anterioridade á súa aprobación polo 
órgano competente, un exemplar do proxecto modificado, achegando con el  os 
informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, achegarase a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25  metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida.  
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
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VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas bases 57ª e 58ª das de execución do orzamento para 
o ano 2018, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, 
de xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar esta porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación: 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, 
polo/a contratista e no seu caso, polo funcionario técnico designado pola 
Deputación. 

 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. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada 
pola dirección da obra. 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida 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. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no 
reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
polo menos durante un prazo de cinco anos. 

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

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E 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, a entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, 
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ao tipo de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses 
ata o momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
4.Deberá acreditar terlles aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar  rematadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá a  entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Ordenanza provincial 
reguladora do control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e 
sancionadores derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015) , puidéralle 
corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
2. A acreditación do cumprimento destas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando a Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
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xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar á efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se é o 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 previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban dende o día no que 
se realizou o pagamento 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, este incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do 
control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
3. Para os supostos de atraso na realización das obras ou atraso na presentación da 
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial reguladora do control 
financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116 de data luns, 22 de xuño do 2015)  
4. Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio,  liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
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 entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade disposta nese precepto. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
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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 de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO de 2019. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 DE SETEMBRO DE 2019,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % 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 2020, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. Nesta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada nesta data. 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requiriralle á entidade 
beneficiaria para que presente a documentación no prazo improrrogable do 15 días. 
De non presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente 
extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a 
iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os 
correspondentes xuros de mora. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e 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 prevista 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 polo Concello 
respectivamente. 
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3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
desta xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado  o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento." 
 
12.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN E O TEXTO DO CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE TOQUES PARA FINANCIAR AS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DO 
CAMIÑO DE FRANQUEÁN (SANTA EUFEMIA) E OUTROS. 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 

  
"1º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu regulamento. 
 
2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Toques para cofinanciar as obras de 
pavimentación do Camiño de Franqueán cunha achega provincial de 90.000,00 euros 
con cargo á aplicación orzamentaria 0112/453.2/762.01, o que representa un 
coeficiente de financiamento do 77,41935 %  respecto dun orzamento de 116.250,00 
euros. 
 
3º.- Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio de 2019. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE TOQUES POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS  DE 
PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE FRANQUEÁN (SANTA EUFEMIA) E OUTROS 
 
Na Coruña, o __ de ____________ de 201_ 

REUNIDOS 
 

Dunha parte, D. ________________________, deputado de 
_______________________ da Excma. Deputación da Coruña, en virtude das 
resolucións da presidencia número ______________ e ____________ polas que se 
lle delega a competencia para asinar convenios da súa área, 
 
E doutra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente do Concello de 
Toques,   
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Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

M A N I F E S T A N 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial da Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
Para estes efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Toques considera  de primeira necesidade as actuacións 
sobre, a rede viaria local, especialmente aquelas que unen núcleos de poboación 
entre si e que ademais do tráfico rodado de turismos para desprazamento das 
persoas soporta tráfico mais pesado como pode ser o transporte escolar, tractores e 
furgonetas para uso agrícola e gandeiro e todo tipo de tráfico que resulta necesario 
para o normal desenvolvemento da vida diaria dos usuarios. 
 
Debido principalmente as inclemencias meteorolóxicas os camiños obxecto deste 
proxecto sufriron un importante deterioro, chegando incluso a danar gravemente as 
rodas e outros elementos de vehículos pesados que transitan por esta vías. 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar a reparación do pavimento en camiños e accesos, motivadas 
principalmente por razón de interese público, social e económico. 
 
As obras solicitadas supoñen non só unha mellora en si, senón unha necesidade 
imperiosa para ao desenvolvemento da vida diaria dos habitantes do Concello e 
consisten na realización das seguintes actuacións: (Limpeza de cunetas, mellora da 
capa de rodaxe, pavimentación, reparación de fochancas, perfilado de mordentes, 
tratamento asfáltico, actuacións de sinalización e drenaxe, etc…) 
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- 1.- CAMIÑO DE FRANQUEÁN (SANTA EUFEMIA)- Limpeza de cunetas e 
mellora da capa de rodaxe de cinco centímetros de aglomerado en quente a 
toda a plataforma, despois da reparación de fochancas e perfilado de 
mordentes con grava e tratamento asfáltico semiprofundo. 
Completan a obra a sinalización horizontal con pintado de liñas en bordos e 
símbolos. 

- 2.- ACCESO A CHENTE (BRAÑAS).- Limpeza de cuneta e mellora da capa de 
rodaxe con seis centímetros de aglomerado en quente a toda a plataforma, 
logo de reparación de fochancas de mordentes con grava e tratamento 
asfáltico semiprofundo. 
Completan a obra a execución de obras de drenaxe e a sinalización horizontal 
e vertical con pintado de liñas en bordos e símbolos e colocación dun sinal de 
stop. 

- 3.- CAMIÑO (CRUZAMENTO VILARES-GRAÑAS)-OS CURROS (A 
CAPELA).- Limpeza de cuneta e mellora da capa de rodaxe con tratamento 
asfáltico superficial e rego de selado a toda a plataforma, despois da 
reparación de fochancas e perfilado de mordente con grava e tratamento 
asfáltico semiprofundo. 
Completan a obra de execución de obras de drenaxe. 

- 4.- ACCESO A IRAGO DE ABAIXO( VILAMOR).- Limpeza de cuneta e mellora 
da capa de rodaxe con cinco centímetros de aglomerado en quente a toda a 
plataforma, logo de reparación de fochancas e perfilado de mordentes con 
grava e tratamento asfáltico semiprofundo. 
Completan a obra a sinalización horizontal e vertical con pintado de liñas en 
bordos e símbolo e colocación dun sinal de stop. 

- 5.- CAMIÑO DE QUINTÁ (SANTA EUFEMIA).- Limpeza de cunetas e mellora 
da capa de rodaxe con cinco centímetros de aglomerado en quente a toda a 
plataforma, logo de reparación de fochancas e perfilado de mordente con 
grava e tratamento asfáltico semiprofundo. 
Completan a obra a execución de obras de drenaxe e a sinalización horizontal 
con pintado de liñas en bordos e símbolos. 

- 6.- PAVIMENTACION EN PORTO SALGUEIRO (BRAÑAS).- Pavimentación 
con dez centímetros de chorra e quince de formigón. 
Completan a obra a execución das obras de drenaxe. 
 

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

A C O R D AN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Toques, con CIF  P1508400G, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das “obras de pavimentación do Camiño de Franqueán 
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(Santa Eufemia) e outros”, tal e como aparece definida esta no proxecto técnico de 
execución redactado polo enxeñeiro de Camiños Julio C. Rojo Martínez Nº 
colexiado  3.871. 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta  a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable. 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto  e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 
orzamento execución material:                                                     80.734,77 euros   
gastos xerais 13,00%                                                         10.495,52 euros 
beneficio industrial 6,00 %                                                       4.844, 09 euros 
IVE (21%)                                               20.175,62 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN                                                  116.250,00 euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de   90.000,00 euros  o que representa unha 
porcentaxe de 77,41935%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
Concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento.  
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 77,41935 % 
da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito ao seu cobramento. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, 
honorarios por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, 
control de calidade, etc.  
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
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4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/453.2/762.01, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
Para a anualidade corrente 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 á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do orzamento para 
ese ano e a que nel  existe  dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar 
o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
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. Na condición de promotor, corresponderalle á  entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato 
adxudicado, deberá remitirlle  á Deputación, con anterioridade á súa aprobación polo 
órgano competente, un exemplar do proxecto modificado, achegando con el  os 
informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, achegarase a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25  metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida.  
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de transparencia 
da súa páxina web. 
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VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas bases 57ª e 58ª das de execución do orzamento para 
o ano 2018, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, 
de xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar esta porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 acta de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e no 
seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula OITAVA. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada 
pola dirección da obra. 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida 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. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no 
reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
polo menos durante un prazo de cinco anos. 

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

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E 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, a entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, 
ao tipo de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses 
ata o momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
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4.Deberá acreditar terlles aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar  rematadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá a  entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, puidéralle corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
2. A acreditación do cumprimento destas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando a Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
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Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar á efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se é o 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 previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban dende o día no que 
se realizou o pagamento 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, este incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
3. Para os supostos de atraso na realización das obras ou atraso na presentación da 
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable. 
4. Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio,  liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
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 entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade disposta nese precepto. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
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XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO de 2019. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2019,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % 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 2020, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. Nesta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada nesta data. 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requiriralle á entidade 
beneficiaria para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. 
De non presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente 
extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a 
iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os 
correspondentes xuros de mora. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e 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 prevista 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 polo Concello 
respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
desta xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
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4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado  o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento." 
 
 
13.- APROBACIÓN DA 3ª MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO 
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO  (PAI) 2015 RELATIVA AO ATRASO DO 
PRAZO DA DEVOLUCIÓN DO PRÉSTAMO PROVINCIAL ATA O ANO 2021 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"Vista a proposta de modificación das Bases reguladoras do Plan de aforro e 
investimento (PAI) 2015, asinada o 23 agosto de 2018 polo presidente da Comisión 
Informativa de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a 
Municipios,Turismo e Patrimonio Histórico Artístico desta deputación provincial, coa 
finalidade de atrasar ata o ano 2021 a data de devolución do préstamo provincial que 
inicialmente comezaba no ano 2017 e que fora atrasado ata o ano 2019 mediante o 
acordo de aprobación da segunda modificación das Bases do PAI 2015, aprobada 
mediante acordo plenario do 28 de outubro de 2016 
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
1.- Aprobar a terceira modificación das Bases reguladoras do Plan de aforro e 
investimento (PAI) 2015, aprobadas polo Pleno desta deputación na sesión ordinaria 
que tivo lugar o 27 de novembro de 2014 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia 
(BOP) número 231 do 2 de decembro de 2014; cuxa primeira modificación para incluír 
un Plan complementario foi aprobada mediante acordo plenario do 8 de outubro de 
2015 e publicada no BOP número 196 do 14 de outubro de 2015; e cuxa segunda 
modificación para atrasar ata o ano 2019 a data de devolución do préstamo provincial 
que inicialmente comezaba no ano 2017, foi aprobada mediante acordo plenario do 
28 de outubro de 2016 e publicada no BOP nº 207 do 2 de novembro de 2016. 
 
Esta terceira modificación ten por finalidade atrasar novamente a data para que os 
concellos inicien a devolución durante 10 anos do préstamo provincial concedido 
dentro deste plan, que inicialmente se realizaba entre os anos 2017 e 2026, para 
pasar a realizarse entre os anos 2021 e 2030. 
 
As bases afectadas por esta terceira modificación son a número 2 e 9 que quedarían 
redactadas como se indica a continuación: 
 
 
Base 2: FINALIDADE E OBXECTO 
 
Onde di: 
 
“Cun prazo de devolución durante 10 anos a partir do ano 2019, nos meses de xuño e 
novembro” 
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Debe dicir: 
 
“Cun prazo de devolución durante 10 anos a partir do ano 2021, nos meses de xuño e 
novembro, prazo que poderá ser prorrogado novamente mediante Resolución da 
Presidencia desta Corporación provincial." 
 
Base 9: DEVOLUCIÓN DO PRÉSTAMO PROVINCIAL 
 
Onde di: 
  
“Os concellos deberán devolver á deputación en dez anualidades o importe do 
préstamo provincial que lles foi transferido a partir do ano 2019 ata o 2028” 
   
Debe dicir: 
 
““Os concellos deberán devolver á deputación en dez anualidades o importe do 
préstamo provincial que lles foi transferido a partir do ano 2021 ata o 2030. Este prazo 
poderá ser prorrogado novamente mediante Resolución da Presidencia desta 
Corporación provincial.” 
 
 
2.- Dispoñer a exposición pública das bases do plan mediante a publicación dun 
anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP) para os efectos de que durante o prazo 
de 10 días poidan presentarse as alegacións oportunas, podéndose proseguir as 
actuacións despois de que transcorra o dito prazo sen que se presentara ningunha 
alegación. 
 
3.- Remitirlle o expediente para o coñecemento e informe á Xunta de Galicia e á 
Comisión Galega de Cooperación Local, respectivamente, para os efectos de 
coordinación establecidos nos artigos 122 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de 
xullo, de administración local de Galicia, podéndose proseguir as actuacións una vez 
transcorrido o dito prazo sen que se emita ningún informe." 
 
14.- APROBACIÓN DA 2ª MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO 
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO  (PAI) 2016 RELATIVA AO ATRASO DO 
PRAZO DA DEVOLUCIÓN DO PRÉSTAMO PROVINCIAL ATA O ANO 2022 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"Vista a proposta de modificación das Bases reguladoras do Plan de aforro e 
investimento (PAI) 2016, asinada o 23 de agosto de 2018 polo presidente da 
Comisión Informativa de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a 
Municipios,Turismo e Patrimonio Histórico Artístico desta deputación provincial, coa 
finalidade de atrasar ata o ano 2022 a data de devolución do préstamo provincial que 
inicialmente comezaba no ano 2018 e que fora atrasado ata o ano 2020 mediante o 
acordo de aprobación da modificación das Bases do PAI 2016, aprobada mediante 
acordo plenario do 28 de outubro de 2016 
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De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
1.- Aprobar a segunda modificación das Bases reguladoras do Plan de aforro e 
investimento (PAI) 2016, aprobadas polo Pleno desta deputación na sesión ordinaria 
que tivo lugar o 30 de decembro de 2015 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia 
(BOP) número 2 do 5 de xaneiro de 2016; cuxa primeira modificación para atrasar ata 
o ano 2020 a data de devolución do préstamo provincial que inicialmente comezaba 
no ano 2018, foi aprobada mediante acordo plenario do 28 de outubro de 2016 e 
publicada no BOP nº 208 do 3 de novembro de 2016. 
 
Esta segunda modificación ten por finalidade atrasar novamente a data para que os 
concellos inicien a devolución durante 10 anos do préstamo provincial concedido 
dentro deste plan, que inicialmente se realizaba entre os anos 2018 e 2027, para 
pasar a realizarse entre os anos 2022 e 2031. 
 
As bases afectadas por esta segunda modificación son a número 2 e 10 que 
quedarían redactadas como se indica a continuación: 
 
 
Base 2: FINALIDADE E OBXECTO 
 
Onde di: 
 
“Cun prazo de devolución durante 10 anos a partir do ano 2020, nos meses de xuño e 
novembro” 
 
Debe dicir: 
 
“Cun prazo de devolución durante 10 anos a partir do ano 2022, nos meses de xuño e 
novembro, prazo que poderá ser prorrogado novamente mediante Resolución da 
Presidencia desta Corporación provincial." 
 
Base 10: DEVOLUCIÓN DO PRÉSTAMO PROVINCIAL 
 
Onde di: 
  
“Os concellos deberán devolver á deputación en dez anualidades o importe do 
préstamo provincial que lles foi transferido a partir do ano 2020 ata o 2029” 
   
Debe dicir: 
 
““Os concellos deberán devolver á deputación en dez anualidades o importe do 
préstamo provincial que lles foi transferido a partir do ano 2022 ata o 2031. Este prazo 
poderá ser prorrogado novamente mediante Resolución da Presidencia desta 
Corporación provincial.” 
 
2.- Dispoñer a exposición pública das Bases do Plan mediante a publicación dun 
anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP) para os efectos de que durante o prazo 
de 10 días poidan presentarse as alegacións oportunas, podéndose proseguir as 
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actuacións despois de que transcorra o dito prazo sen que se presentara ningunha 
alegación. 
 
3.- Remitirlle o expediente para o coñecemento e informe á Xunta de Galicia e á 
Comisión Galega de Cooperación Local, respectivamente, para os efectos de 
coordinación establecidos nos artigos 122 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de 
xullo, de administración local de Galicia, podéndose proseguir as actuacións una vez 
transcorrido o dito prazo sen que se emita ningún informe ." 
 
15.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE OLEIROS PARA O FINANCIAMENTO DA 
SUBMINISTRACIÓN “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN EQUIPADO CON SISTEMA 
PORTACONTEDORES E DOUS CONTEDORES” 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Oleiros para 
financiar a subministración incluída nos  pregos de prescricións cuxos datos se 
indican a continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Oleiros 

DENOMINACIÓN DA 
SUBMINISTRACIÓN 

Adquisición de camión equipado con 
sistema portacontedores e dous 
contedores 

ORZAMENTO DA SUBMINISTRACIÓN 119.185,00 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 40.000,00 € 

ACHEGA DO CONCELLO 79.185,00 € 

COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO 33,56127% 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/4532/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/4532/76201 do orzamento provincial para o ano 2018.  
 
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE OLEIROS PARA O FINANCIAMENTO DA 
SUBMINISTRACIÓN “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN  EQUIPADO CON SISTEMA 
PORTACONTENEDORES E DOUS CONTENEDORES” 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
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Dunha parte, D/Dª              en nome e representación  da Deputación Provincial da 
Coruña 
E doutra parte, D/Dª            en nome e representación  do Concello de Oleiros 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas. 

MANIFESTAN 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Oleiros ambas as partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Oleiros, con CIF P1505900I, para o 
financiamento do investimento de “Adquisición de camión equipado con sistema 
portacontedores e dous contedores”, tal como aparece definida esta no prego de 
prescricións técnicas redactado polo técnico Ramón Enrique Martín Palma 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora, achega ao expediente un 
exemplar do prego de prescricións, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas. Este prego de prescricións técnicas foi supervisado polos 
Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable.  
 
II. Orzamento da subministración 
 
O orzamento total da subministración co IVE engadido, segundo o prego de 
prescricións técnicas ao que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na 
seguinte táboa: 
 

Orzamento sen IVE 98.500,00€ 

Orzamento co 21% de IVE  119.185,00 € 

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento da subministración, tal como se 
define na cláusula anterior, cunha achega máxima  40.000,00€,o que representa unha 
porcentaxe de 33,56127%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
Concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento. 
 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente 33,56127%. da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
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inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 

 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da 
subministración e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de redacción  do 
Prego,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios por dirección, 
control de calidade etc. Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados 
da subministración. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/4532/76201 do orzamento provincial para o ano 2018. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. 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, xunto 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de subministración 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
prego inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do prego modificado e achegar con el os informes emitidos e 
a certificación do correspondente acordo. 
 
V. Publicidade do financiamento provincial 
 
1. No contrato e nos anuncios de licitación para adquisición, farase constar o importe 
do financiamento provincial. 

 
2. Adquirido o ben, a entidade beneficiaria deberá rotular o ben en lugar visible de 
xeito que se deixe constancia da data da adquisición e do financiamento provincial. O 
texto estará redactado en galego. 
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VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
1. Coa posibilidade prevista na base 58.2 b) das de execución do orzamento para o 

ano 2018, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria 
pola contía resultante de aplicar esta porcentaxe sobre o importe de adxudicación da 
subministración unha vez achegada ao expediente a seguinte documentación:  

 
- Certificación do acordo de adxudicación  do contrato de subministración, na que 
figuren polo menos os seguintes    datos: empresa adxudicataria, importe do contrato 
e prazo de execución 
- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación da colocación da publicidade da deputación mediante a remisión de 
fotografías debidamente dilixenciadas pola dirección. 

 
2.- Formalizado en documento público o contrato, procederase ao aboamento do 60 
por cento restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a 
seguinte documentación  (en orixinal ou copia cotexada): 

 
- Certificación acreditativa do pagamento do ben. 
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da entidade 
beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben queda afectado 
á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo menos durante un 
prazo de cinco anos. 
- Deberá acreditar o pagamento efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable 
- Deberá acreditar terlles aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento 
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 

 
VII. Termo para a finalización do investimento e prazo de xustificación 
 
1.-A subministración que é obxecto de financiamento provincial, tal como está descrito  
na cláusula I, deberá estar finalizado e presentada a documentación xustificativa 
indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 

 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
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ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento á entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria 
da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª 
das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes 
certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 
 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá escollela a 
Intervención provincial para  realizar 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. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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. 
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XI. Reintegro, infraccións e sancións 
 
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real Decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder 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 €. 
 
4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 

 
1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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. 
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3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende  da Deputación.  
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2019. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas a subministración 
e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2021; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as partes e após dos informes da unidade 
xestora, 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 prevista 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
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2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 
 

 
16.-APROBACIÓN DA 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 XULLO DE 2018 E RELACIÓN 
DETALLADA DE TODAS AS FACTURAS PAGADAS POLA DEPUTACIÓN E POLO 
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA 
ENTRE O 1 E O 31 DE XULLO DE 2018. 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"1.- Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a provedores 
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación 
Provincial da Coruña e no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da 
Coruña do mes de xullo de 2018. 
 
2.- Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas 
pagadas pola Deputación Provincial da Coruña e polo Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de 
xullo de 2018. 
 
3.- Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, acórdase a publicación desta na páxina de internet da 
Deputación Provincial da Coruña." 
 
17.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN 
ORZAMENTARIA AO 31/07/2018 E PROXECCIÓN AO 31/12/2018. 
 
 O Pleno por unanimidade, acorda: 
 
"1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 31 de xullo de 
2018, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos e Asistencia Económica a 
Concellos, adscrito á Intervención provincial. 
 
2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das 
normas de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e de adoptar as 
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio. 

En nome e representación da Deputación 
Provincial da Coruña                                             

            En nome e representación  do Concello       
             de Oleiros" 
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3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un 
Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o 
exercicio 2018 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das 
normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que 
excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio. 
 
4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e 
gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que 
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria 
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa 
vixente." 
 
18.-TOMA DE COÑECEMENTO DA APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONTA XERAL 
DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2017 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA, INTEGRADA POLA PROPIA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E A DO CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E 
SALVAMENTO DA CORUÑA. 
 
 O Pleno toma  coñecemento da aprobación definitiva da Conta Xeral do 
orzamento do exercicio 2017 da Deputación Provincial da Coruña, integrada pola 
propia da Deputación Provincial da Coruña e a do Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña. 

 

ACTUACIÓN DE CONTROL 

ROGOS E PREGUNTAS 
 
Sr. Dios Diz 
 
 Moitas grazas, Sr. presidente. Bos días a todas e a todos. Na sesión plenaria 
de 29 de abril de 2016, isto é hai case dous anos e medio, todos os grupos 
aprobamos por unanimidade unha moción de Compostela Aberta, na cal se instaba 
ao Goberno provincial a promover liñas de axuda a concellos e entidades para a 
adquisición de equipos de desfibrilación semiautómatica externa, unhas liñas que 
terían carácter específico e a maiores doutras posibles vías de financiamento. 
 
 Se ben é certo que a Deputación puxo en marcha algunha iniciativa en 
relación coa promoción dos desfibriladores, como é o caso do curso formativo sobre a 
súa utilización, que comezou onte, tamén é certo que, pese ao tempo transcorrido, o 
acordo plenario de 2016 non se concretou en ningunha medida práctica. Polo tanto, 
formúlase a seguinte pregunta ao Goberno. Cándo ten pensado o Goberno provincial 
tomar as medidas necesarias e cumprir o acordo plenario de 2016 de creación de 
liñas específicas de financiamento para promover a instalación de desfibriladores nos 
espazos deportivos da provincia? 
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Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Efectivamente, como se pon de manifesto na pregunta, houbo un curso 
formativo que comezou onte para a utilización dese tipo de dispositivos e 
elaboráronse, xa están elaborados por parte do Departamento de Deportes os pregos 
para sacar a contratación, a licitación, a instalación deste tipo de elementos, polo 
tanto, nos orzamentos do vindeiro ano 2019 incluirase xa unha partida presupostaria 
para poder dotar economicamente e proceder á súa licitación e á súa instalación nos 
correspondentes lugares que así se determine. 
 
Sr. Díaz Grandío 
 
 Moi bo día a todos. No Pleno ordinario do pasado 26 de decembro do ano 
2016, e a instancias deste Grupo Provincial da Marea Atlántica, o Goberno da 
Deputación acadou o compromiso de non participar de xeito activo, nin con recursos, 
nin con presenza institucional en concursos de tiro ao pombiño. Sen embargo, o 
próximo 15 de setembro, mañá, celebrase nas Pontes o Campionato de España de 
Caza, unha competición completamente análoga nas súas prácticas, e na que figura 
tanto o logo da Deputación no cartel oficial e mesmo é anunciada a presenza do 
presidente provincial no comité de honra de dito campionato. 
 
 En virtude destes antecedentes solicitamos información sobre os motivos polo 
que o Goberno provincial rompeu ese compromiso de participar en eventos, en 
eventos que supoñen un inútil sufrimento e o sacrificio animal. Grazas. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 O evento a que se fai referencia na pregunta non é, nin inclúe o tiro ao 
pombiño, é un evento organizado pola Federación Galega de Caza, e tamén pola 
Real Federación Española de Caza, con similares características aos que se 
desenvolveron xa en Galicia nos últimos tempos, e o tiro ao pombiño non é unha 
disciplina que estea contemplada por ningunha desta federacións, de feito na 
provincia da Coruña non se realiza tiro ao pombiño, e practicamente en ningún 
asentamento da xeografía galega. Polo tanto, non ten nada que ver co tiro ao 
pombiño que se vai desenvolver. 
 
 Neste caso a subvención que ten esta Deputación para a Federación Galega 
de Caza e para desbrave, seguros e demais, pero non para financiar un evento que, 
ademais, non se vai producir neste caso. 
 
Sr. Díaz Grandío 
 
 Bo día de novo. Dado a liña de axudas aberta este ano ao abeiro de 
complementar ou de axudar a entidades medioambientais, queriamos preguntar como 
pensa o goberno provincial corrixir as queixas vertidas por este tipo de entidades ao 
respecto das liñas de axuda por tres cuestións concretas. Unha era a escaseza de 
obxectos subvencionables, outra era subvencións de bens inventariables, e outra 
cuestión era o adianto de porcentaxes de axudas. 
 
 



73 

 

Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Ben, a Deputación da Coruña estableceu xa neste 2018 por primeira vez unha 
convocatoria de subvencións específicas para proxectos no eido do medio ambiente. 
Esta convocatoria dirixida a entidades sen fins de ánimo de lucro para o 
financiamento das súas actividades, inclúe unha serie de liñas que abranguen un gran 
número de tarefas desenvolvidas polas entidades medioambientais. Así existe unha 
liña para o voluntariado ambiental, que contemplan accións directas sobre a contorna 
física, que vén sendo a conservación de ecosistemas, espazos naturais protexidos, 
medioambiente urbano, conservación de especies vexetais autóctonas ou 
colaboración en tarefas de investigación e conservación de especies protexidas de 
flora e fauna, incluso tamén outra liña para as actividades de difusión e sensibilización 
medioambiental e, por último, unha terceira liña que abrangue todos os outros 
proxectos que en xeral promovan a participación social no compromiso co medio 
ambiente. Dado que a convocatoria foi dirixida ao financiamento das actividades das 
entidades, nesta non foron contemplados os gastos de investimento. Así os gastos 
subvencionables nestas axudas son os destinados a adquisición de material funxible, 
ás primas de seguros, os gastos de publicidade e propaganda, así como os 
desprazamentos dos voluntarios e os demais participantes na actividade. 
 
 Co gallo de mellorar a efectividade destas subvencións, a Deputación 
convocará proximamente as entidades medioambientais a un encontro para tratar o 
resultado destas liñas e mellorar no posible, e sempre dentro dos límites legais, as 
liñas de subvencións, os conceptos de gastos subvencionables e tamén para aclarar 
as dúbidas sobre os diferentes aspectos da convocatoria que puideran xurdir nas 
entidades afectadas.  
 
 En canto ás subvencións de bens inventariables, a intención do Goberno é 
desdobrar a presente convocatoria en dúas, unha dedicada ás actividades, como a 
presente, e outra dedicada ao financiamento dos investimentos que precisen as 
entidades para o desenvolvemento da súa actividade. 
 
 Sobre o adianto das porcentaxes das axudas, non se pode facer porque non 
está previsto nas bases xerais de subvencións dirixidas a este tipo de entidades. 
 
Sra. Sanmartín Rei 
 
 No pasado Pleno de 27 de xullo o representante de Compostela Aberta, 
Manolo Dios, realizaba unha pregunta respecto da difusión da película documental 
Frankestein 04155, respecto de se se cumprira ese acordo plenario realizado en abril 
de 2016 para que esta película fose difundida polos concellos da provincia. Aínda que 
eu xa llo indiquei unha vez rematado o Pleno para darlle a información dos concellos 
nos que estivera, quero tamén que quede constancia neste Pleno, de que xa despois 
xustamente desta aprobación en Pleno esta película foi ofrecida por dez concellos da 
provincia, xustamente foi aos concellos de Boiro, Fisterra, Carballo, Muros, Ordes, 
Oroso, Pontedeume, Sada, Sobrado e Zas. 
 
 Entendemos de calquera maneira que este tema continúa de actualidade, que 
hai moita discusión e preocupación, tanto entre as vítimas como por parte dos 
distintos colectivos a nivel social, por toda a discusión sobre as previsións de riscos 
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no que foi a curva de Angrois, tamén como a instalación do sistema RTMS, así que na 
medida das   nosas posibilidades, sempre que as condicións orzamentarias e técnicas 
así o fagan posible, continuaremos coa difusión do documental. Máis o importante é 
deixar constancia de que por suposto si cumprimos con ese acordo plenario do mes 
de abril, e esta película si que estivo cun gasto sufragado pola Deputación da Coruña 
en dez concellos da provincia. 
 
Sr. Dios Diz 
  
 Eu agradezo moito a explicación de Goretti, pero eu creo que non podemos 
ser autocompracentes porque se realmente se difundiu no dez por cento dos 
concellos da provincia, creo que debemos esforzarnos un pouquiño máis e conseguir 
uns resultados un pouco mellores. E eu creo que, efectivamente, coincidindo con ela, 
este é un asunto grave e un asunto de actualidade que vai seguir presente e, polo 
tanto todo o que fagamos por difundir esa realidade, será pouco. 
 
Sr. García Seoane 
 
 Un rogo. Arriba onde van tomar o café e a tomar zumes os funcionarios hai 
tres mesas podrecidas, ridículas, oxidadas, pediría que se invista algún diñeiro en 
poñer un mobiliario máis acorde para o servizo de funcionarios. 
 
Sr. presidente 
 
 Eu propoño que asinemos un convenio entre o Concello de Oleiros e a 
Deputación e que os ceda o Concello de Oleiros, que teña un detalle. 
 
Sr. García Seoane 
  
Eu en Oleiros xa lle teño as cousas que lle teño que ter aos funcionarios, eu estou 
falando aquí na Deputación na planta alta, que a verdade que dá pena velas. Vese 
que non ides moito por aí. 
 
Sr. presidente 
 
 Tomaremos nota. 
 
 

 

Sen máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e corenta e 
cinco minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Ilmo. Sr. 
presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 

 


