RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
*Declaración institucional 25 de novembro.
Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 10/21 do 29 de outubro.
2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 23 de outubro de 2021
ata o 19 de novembro de 2021.
3. Proposición da Presidencia sobre cambio de data da sesión ordinaria do Pleno do
duodécimo mes de 2021.
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización
Lingüística
4. Aprobación do Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e a Fundación Rosalía de Castro polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento da reforma interior do auditorio da Casa Museo.
5. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a asociación Amigos da Ópera da Coruña polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para cofinanciar a Programación lírica da Coruña 2021.
6. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a Universidade da Coruña polo que se instrumenta unha subvención nominativa para
o cofinanciamento da Programación cultural e de divulgación do coñecemento
científico do ano 2021.
7. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a Universidade de Santiago de Compostela polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento da Programación para fomento da educación, a
investigación, a transferencia do coñecemento e as actividades culturais, artísticas e
científicas no ano 2021.
Comisión de Deporte e Mocidade
8. Aprobación do Convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia, a través da
Secretaría Xeral para o Deporte, o Concello de Santiago de Compostela, a
Deputación Provincial da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela para a
renovación e o acondicionamento da pista do estadio de atletismo situada no Campus
Vida

Comisión de Benestar Social e Educación
9. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Confederación de
Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España para o cofinanciamento
do VI Encontro de mulleres adictas en rehabilitación e familiares de España e do
correspondente convenio.
Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios
10. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e EXPONAV para
financiar "Os gastos de funcionamento da Fundación e do Museo da Construción
Naval 2021"
11. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello de
Malpica de Bergantiños para financiar o proxecto "XXXVII Mostra da Olería de Buño
2021"
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
12. Aprobación técnica do proxecto DP 3201 Ampliación e mellora Estación de Curtis
ao Carregal e Gorxa PQ 8+400 ao 11+070 e Senda PQ 8+700 ao 9+700 (Curtis),
incluído no Plan de Investimentos 2021, undécima fase
13. Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2021, primeira fase.
14. Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2021, quinta fase.
15. Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2020, cuarta fase.
16. Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2021, terceira fase
17. Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2021, cuarta fase
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio
Histórico e Cultural
18. Aprobación da toma de coñecemento do informe do Consello de Contas de Galicia
relativo á fiscalización sobre os criterios de repartición de recursos entre concellos a
través dos Plans provinciais e a eficiencia do gasto. Deputación da Coruña
lexislaturas 2003-2019, aprobado polo Pleno do Consello de Contas na sesión do 6
de outubro de 2021
19. Aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+ 2022"
20. Aprobación da segunda fase do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional 2/2021
por maior achega provincial

21. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Ampliación da
rede de Saneamento no Pindo", do Concello de Carnota, incluído no Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0134.0
22. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora da capa de
rodaxe pista Igrexa - Seixán e alta de Seixán", do Concello de Tordoia, incluída no
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2021 co código 2021.2000.0288.0, levantamento da
condición á que quedou sometida e aprobación definitiva desta obra.
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
23. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de
pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de outubro de 2021 e relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento
da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 31
de outubro de 2021.
24. Aprobación da toma de coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación
Provincial e dos seus entes dependentes correspondente ao terceiro trimestre de
2021.
25. Dación de conta do Plan de Acción do Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña.
26. Dación de conta da aprobación definitiva da Conta Xeral 2020 do Consorcio
Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña.
27. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 7/2021 de
aprobación polo Pleno.
28. Dación de conta da comisión de control interno co fin de realizar a comprobación
das operacións de recadación levadas a cabo polo servizo de recadación e polas
oficinas de zona no exercicio 2020.
29. Dación de conta do proxecto de orzamento/plan de actuación da Fundación
Axencia Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" para o exercicio 2022.
30. Dación de conta do proxecto de orzamento do Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña para o exercicio 2022.
31. Aprobación inicial da relación de postos de traballo, cadro de persoal e
organigrama 2022

32. Aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación Provincial da Coruña para o
exercicio económico 2022 e das súas bases de execución.
Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible
33. Aprobación da formalización dun convenio administrativo coa Asociación Vento
Noso, para cofinanciar o "Programa de asesoramento a propietarios afectados, e
poboación xeral, nos concellos rurais da provincia da Coruña na implantación de
parques eólicos"
34. Aprobación da prórroga do convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial de A Coruña e o concello de Vedra para financiar o proxecto "Posta en
marcha e dinamización do Centro de Emprendemento A Estación"
35. Aprobación da prórroga do convenio de colaboración entre a Diputación provincial
da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela para financiar o proxecto "Eixos 2
e 4 do Plan Marco de Reactivación económica e social do Concello de Santiago de
Compostela", no marco do PEL 2021
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a rexeneración do Río
Portapego
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa do galego
Moción do Grupo Provincial do BNG sobre a situación do séctor lácteo galego
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña
en apoio do sector lácteo
ROGOS E PREGUNTAS

Declaración institucional 25 de novembro
A loita contra a violencia machista é un dos retos máis grandes para a sociedade
galega e para a humanidade no seu conxunto. A forza do feminismo fai que o 25 de
novembro, declarado Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres
pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas no ano 1999, sexa unha data de denuncia e
reivindicación que convida a reflexionar e actuar para avanzar na súa prevención,
sensibilización e erradicación.
A covid-19 trouxo ao noso contexto actual unha importante crise sanitaria, social e
económica que atravesa de forma moi intensa a realidade das mulleres, o que deu
lugar a que sen dúbida resultásemos máis afectadas por esta pandemia. É evidente
que neste contexto, aínda que invisibilizada, a violencia machista continuou connosco.
Asociacións de mulleres, institucións e profesionais de diferentes ámbitos coinciden
na grave afección das medidas de confinamento e de restrición da actividade así
como da mobilidade social para a actuación sobre a violencia machista cun grave
risco para milleiros de mulleres. Unha mostra de todo isto, foi a campaña que desde a
Deputación da Coruña se puxo en marcha no mes de marzo e que promoveu unha
reflexión sobre a desigualdade de xénero desde unha perspectiva interseccional,
incorporando na análise o impacto da Covid-19
Entre outros exemplos, podemos indicar como na Memoria anual do ano 2020,
coñecida en outubro, a Fiscalía Superior de Galiza sinala que hai un nicho de
criminalidade que a pandemia ocultou, e que no ámbito da violencia machista "o nivel
de convivencia que a situación xerou, sen ningunha dúbida, supuxo un aumento que
as cifras derivadas da fría estatística non reflicten, pero que aparecerá seguramente
nun futuro non moi afastado ao atoparse actualmente soterrada, de forma que pronto,
entendemos, xurdirá un goteo de procedementos cuxa orixe ou aparición se deriva da
pandemia."
Todos estes datos fan que sexa necesario abordar a necesidade de fortalecer os
medios existentes e de adquirir máis compromisos orzamentarios, lexislativos e
políticos. Nesta liña traballa a Deputación que neste ano 2021 fortaleceu o seu
presuposto nas liñas de subvencións a entidades, puxo en andamento unha nova liña
para a contratación de axentes de igualdade en entidades locais e fortaleceu o
orzamento destinado tamén a programas de sensibilización e formación. Mais isto
desde logo non é suficiente, temos de seguir traballando na procura de máis recursos
económicos e persoais, mais tamén en aplicar os criterios de transversalidade para
que as desigualdades, a eliminación das discriminacións e as situacións de violencia
desaparezan e só poderemos ir avanzando cando as poñamos nun lugar central de
traballo dentro da vida pública.
Nos últimos anos Galiza é exemplo de importantes avances institucionais, como o
recoñecemento da violencia vicaria como violencia machista, avances que van
acompañados de importantes mobilizacións sociais. Estes feitos dan conta do grande

rexeitamento á violencia machista da sociedade galega, como tamén reflicten os
datos da enquisa sobre percepción da violencia de xénero por parte da sociedade
galega, que sinala como o 80% da sociedade entende que este é un problema social
que atinxe a todas as persoas e non se circunscribe ao ámbito privado.
A violencia contra as mulleres é absolutamente incompatíbel cunha sociedade
plenamente democrática. Garantir a liberdade, a seguridade e a vida das mulleres e
protexer ás vítimas non é unha opción, é unha obriga democrática. A violencia
machista interpela a todas as administracións, e debemos combatela con todos os
medios ao noso alcance.
Por todos estes motivos, é necesario que este 25 de novembro fuxa de ritualismos e
declaracións de intencións e que colectivamente asumamos máis compromisos.
Desde a Deputación da Coruña queremos expresar o seguinte:
1. Rexeitamos de maneira expresa e clara calquera acto de violencia contra as
mulleres e manifestamos o noso absoluto compromiso coas vítimas.
2. Reafirmamos o firme compromiso desta institución cos dereitos das mulleres,
coa erradicación de calquera tipo de violencia machista e a combater calquera
discurso ou posicionamento político que negue a violencia de xénero ou rexeite as
políticas públicas enfocadas á súa extirpación.
3. Ratificamos o noso compromiso en seguir mantendo os recursos económicos
destinados á contratación de axentes de igualdade e para os programas de
sensibilización, intervención, conciliación e formación das entidades que traballan
pola igualdade e na eliminación da violencia de xénero e a traballar en incorporar a
perspectiva de xénero en todas as decisións que se adopten nesta administración
4. Solicitamos aos concellos que a loita contra as violencias machistas estea
claramente presente nas áreas de goberno, a súa total implicación en materia de
igualdade de xénero e que estas áreas dispoñan de recursos económicos e persoais.
5. Instamos á Xunta de Galicia a promover a formación necesaria para o persoal
municipal no ámbito da creación ou activación das Mesas de Coordinación
Interinstitucional e os encontros de traballo entre o departamento competente en
materia de Igualdade e as entidades locais, dirixidos a intercambiar boas prácticas en
colaboración coa FEGAMP; a elaborar un estudo e estratexia de coordinación contra
a violencia de xénero para o ámbito local e a seguir reforzando a rede de Centros de
Información ás Mulleres para garantir a cobertura do conxunto do territorio.
6. Instamos ao Goberno do Estado á actualización e renovación do Pacto de
Estado contra a Violencia de xénero; á mellora na coordinación institucional para
garantir que os fondos de dito Pacto sexan implementados do xeito máis eficiente
posible e a solicitar á FEMP o cumprimento da medida do citado Pacto que sinala:
"Elaborar por parte da FEMP un estudo xurídico sobre as reformas que deberían
implantarse no ámbito das ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia e a
permisividade cara a publicidade de servizos sexuais que facilitan actuacións

delitivas".

1.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 10/21 do 29 de outubro.
Apróbase a acta da sesión anterior, número 10/21 do 29 de outubro.

2.- Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 23 de outubro de
2021 ata o 19 de novembro de 2021.
Dáse conta das Resolucións da Presidencia desde o 23 de outubro de 2021 ata o 19
de novembro de 2021

3.- Proposición da Presidencia sobre cambio de data da sesión ordinaria do
Pleno do duodécimo mes de 2021.
Don Xosé Regueira Varela, presidente en funcións da Deputación Provincial da
Coruña,
Visto que o artigo 46.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local (LBRL), conforme á redacción introducida pola lei 11/1999, do 21 de abril, ordena
que o Pleno das deputacións provinciais celebre sesión ordinaria como mínimo cada
mes e que, por outra banda, o artigo 35 do Regulamento orgánico da Deputación
Provincial da Coruña (RODC), concordante co artigo 58 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF), atribúe ao Pleno a decisión sobre
o réxime de sesións da corporación provincial.
Tendo en conta que a sesión ordinaria do Pleno de decembro de 2021 correspondería
celebrala o día 31 dese mes, durante as festas de Nadal, e que esta circunstancia non
permite unha axeitada preparación dos asuntos que se terían que someter ao Pleno
na data prefixada,
Polo tanto e como excepción singular do réxime ordinario establecido en sesión do 29
de xullo de 2019,
PROPÓN AO PLENO, previa ratificación da inclusión na orde do día consonte aos
artigos 71.2 e 56.4 do Regulamento orgánico, a adopción do seguinte acordo:
"A sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña correspondente ao
duodécimo mes de 2021 celebrarase o día 21 de decembro, martes, a partir das doce
horas".

4.- Aprobación do Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da
Coruña e a Fundación Rosalía de Castro polo que se instrumenta unha
subvención nominativa para o cofinanciamento da reforma interior do auditorio
da Casa Museo.
1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa á Fundación Rosalía de
Castro, por importe de 60.000 €, para cofinanciar a Reforma interior do auditorio da
Casa Museo, cun orzamento subvencionado de 160.980,86 €, de acordo co texto que
se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións
2020/2022, da Deputación da Coruña.
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2022, autorice o
correspondente Orzamento.
“ Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Fundación Rosalía de Castro polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento da reforma interior do auditorio da Casa
Museo
Na Coruña a
REÚNENSE
Don/a ……………., en representación da Deputación Provincial da Coruña
Don/a ……………., en representación da Fundación Rosalía de Castro
MANIFESTAN
Dado o interese coincidente da Deputación e da Fundación Rosalía de Castro, ambas
as duas partes
A C O R D AN
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas:
I.- Obxecto.

O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Fundación Rosalía de Castro co
NIF G15040850, fixando as condicións que se impoñen por esta administración
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para o
financiamento parcial da reforma interior do auditorio da Casa Museo.
A intervención propoñe unha readecuación completa do interior da edificación do
Auditorio aportando adaptacións e melloras que teñen que ver co confort térmico e de
salubridade, tanto do espazo do volume principal coma da planta soto, de acordo ás
novas normativas así coma adaptacións de mellora do confort acústico en tanto se
trata dun lugar cunha demanda continua para os usos musicais e de comunicación
oral e audiovisual que deben igualmente adaptarse á contemporaneidade técnica.
Asemade, a proposta inclúe a mellora das instalacións de electricidade e iluminación
así como as de audiovisuais atendendo aos usos actuais e futuros posibles no
Auditorio. E finalmente, a dotación dunha rampla que permita acceder ao Auditorio a
todas as persoas en condicións de igualdade.
II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar pola entidade beneficiaria.
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle:
TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL
GASTOS XERAIS 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
TOTAL
21% I.V.E.
TOTAL ORZAMENTO

111.800,03 €
14.534,00 €
6.708,00 €
133.042,03 €
27.938,83 €
160.980,86 €

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 60.000,00 € o que
representa unha porcentaxe do 37,27 % do orzamento total.
A cantidade restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está
financiado con cargo a recursos, propios ou alleos, acreditando a entidade
beneficiaria que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a
totalidade do gasto imputable á entidade.
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 %, da
cantidade efectivamente xustificada. 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.- . 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 devengados pola obtención de licenzas, honorarios
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc.
Tampoco 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 0612/3341/781, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
5.- A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a Fundación Rosalía de Castro 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 Fundación Rosalía de Castro o
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai
referencia a cláusula primeira.
2.- Con carácter previo á contratación, a Fundación Rosalía de Castro deberá solicitar
alomentos tres orzamentos a distintos constructores. Entre as ofertas recibidas,
deberase elexir 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 económicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a Fundación
Rosalía de Castro estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a
unha distancia de 25 metros no que, xen prexuizo 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.- A achega da Deputación seralle abonada á Fundación Rosalía de Castro unha vez
que se presente de xeito telemático a través da plataforma SUBTEL, a seguinte
documentación:
* Certificación/s de obra subscrita polo Técnico-director e polo contratista
* 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.
* Factura/s expedidas polo contratista.
* Certificación da aprobación da/s factura/s e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
* Acta de recepción e fotografías
* Acreditación da inscrición de nota marxinal no Rexistro da propiedade na que se
deixe constancia do financiamento provincial e da afectación do inmoble á finalidade
para a que foi concedida a subvención alomenos por un prazo de DEZ anos.
* 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 fotografías.
VII. Termo para a realización da actividade 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 alomenos
TRES MESES antes do vencemento do período de vixencia do presente convenio
establecido na cláusula DÉCIMOTERCEIRA.
2.- Unha vez rematadas as obras, a Fundación Rosalía de Castro deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo máximo DUN
MES contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES
antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula
DECIMOTERCEIRA.

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 requerimento á ENTIDADE BENEFICIARIA para que á presente no prazo
improrrogable de QUINCE DÍAS.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicábel ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá aa Fundación Rosalía de Castro da sanción que, de conformidade co
disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que
resulte aplicable lle poida corresponder.
4.- O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada pola Fundación Rosalía de Castro na documentación achegada.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a
Fundación Rosalía de Castro terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo de
interés legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o
momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- A Fundación Rosalía de Castro 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 telemáticamente 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 Fundación Rosalía de Castro destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Fundación Rosalía de Castro 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, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Fundación Rosalía de Castro poderá ser escolleita
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Fundación Rosalía de Castro 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, de 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 dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 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, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 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 retraso na realización das obras ou retraso na presentación
da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento
que resulte aplicable.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da Fundación Rosalía de Castro serán remitidos á Intervención xeral do

Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos
datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención aa Fundación Rosalía de Castro 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 prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2022 e
terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizadas dende o 1 de xaneiro de 2021.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2022, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude da Fundación Rosalía de Castro, realizada alomenos un mes
antes do fin da vixencia, o convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de
ambas as dúas partes, e previos os informes preceptivos da Unidade Xestora, do
Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, logo dos informes previos
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, de 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ---E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

5.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da
Coruña e a asociación Amigos da Ópera da Coruña polo que se instrumenta
unha subvención nominativa para cofinanciar a Programación lírica da Coruña
2021.
1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa á asociación Amigos da Ópera
da Coruña, por importe de 75.000 €, para cofinanciar la Programación lírica da
Coruña 2021, cun orzamento subvencionado de 550.000 €, de acordo co texto que se
achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións
2020/2022, da Deputación da Coruña.
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2022, autorice o
correspondente Orzamento.
5.- Condicionar a aprobación do expediente de concesión da subvención á aprobación
definitiva e entrada en vigor do EMC no que se contén o crédito axeitado e suficiente.
“ Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
asociación Amigos da Ópera da Coruña polo que se instrumenta unha
subvención nominativa para cofinanciar a Programación lírica da Coruña 2021.

Na Coruña, a

REUNIDOS
Don/a –---------- en representación da Deputación Provincial da Coruña, e
Don/a –--------- en representación da asociación Amigos da Ópera da Coruña.

EXPOÑEN
1.- No ano 1952 constituíuse a asociación Amigos da Ópera da Coruña, entidade de
carácter cultural e sen ánimo de lucro, cuxo obxecto é o de cultivar e fomentar a

ópera, mediante a organización, tanto de representacións, como de todas aquelas
actividades que poidan conducir á expansión e coñecemento dela.
Para acadar estes fins realizaránse representacións de ópera, concertos,
conferencias, exposicións, proxeccións e todas aquelas relacionadas cos fins da
asociación.
O día 1 de febreiro de 1989, e, ao amparo do disposto na Lei de Asociacións 191/64,
aprobáronse os seus estatutos vixentes e, por acordo da Xunta Xeral do 18 de
febreiro de 2003, adecuáronse ao modelo proposto na Lei Orgánica 1/2002 do 22 de
marzo.
2.- Amigos da Ópera da Coruña, decana entre as asociacións españolas, goza dun
enorme prestixio recoñecido por galardóns como o Premio de Honra da Lírica
Española, que en 2018 concedéronlle por unanimidade todos os teatros e festivais de
ópera estatais.
3.- Con motivo da situación derivada da declaración do estado de alarma sanitaria,
Amigos da Ópera deu mostra de adecuación aos tempos que corren, facendo uso das
ferramentas que a tecnoloxía poñen ao noso alcance para chegar ao maior número de
persoas posible, ofrecendo de modo gratuíto boa parte do catálogo de gravacións das
actuacións recentes, con óperas, concertos e recitais, a través dunha canle propia de
Youtube con resultados moi alentadores: nalgúns casos, varias das gravacións
alcanzaron máis de 200.000 interaccións, o que é mostra unha vez máis do interese
do público nas propostas.
4.- 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 e, en
exercicio destas competencias, a Deputación da Coruña está interesada en contribuír
ao patrocinio das actividades de promoción da ópera no ano 2021.
5.- Polas razóns sinaladas e co obxecto de facer efectiva a súa colaboración, ambas
institucións acordan suscribir o presente convenio, con arreglo ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a asociación Amigos da Ópera da Coruña. (CIF:
G15037930) para financiar a Programación lírica da Coruña 2021 que terá lugar
entre os meses de setembro e novembro deste ano, coa seguinte programación:
Óperas
* Ópera “I Puritani” de Vincenzo Bellini, en versión de concerto.
4 de setembro, Teatro Colón de A Coruña.
* Ópera “Pallasos” de Ruggero Leoncavallo.

24 e 26 de setembro, Teatro Colón da Coruña (20 h)
* Ópera “A Parténope” de G. F. Händel.
2 de outubro, Teatro Colón da Coruña (20h).

Outros Espectáculos
* “O Reflexo”, espectáculo lírico-dramático con música de Gabriel Bussi e texto de
Javier Ozores baseado na “La Tribuna” de Emilia Pardo Bazán.
10 de setembro, Teatro Colón de A Coruña.
Concertos
*Lisa Davidsen, soprano
Orquesta Sinfónica de Galicia. José Miguel Pérez Sierra, dir.
12 de setembro, Teatro Colón de A Coruña
*Leo Nucci, barítono. Rosalía Cid, soprano
19 de setembro, Teatro Colón de A Coruña.
*Saioa Hernández, soprano. Francesco Pio Galasso, tenor
23 de setembro, Teatro Colón de A Coruña.
*“Gala Lírica de Ópera e Zarzuela”
14 de outubro. Teatro Rosalía.
Outras actividades
A Programación Lírica da Coruña completarase ademais con varios dos ciclos
habituais que adoita ofrecer, con novas edicións do “Lírica Inclusiva”, que leva a ópera
e a zarzuela aos centros cívicos e espazos como Pai Rubinos, Down Coruña, …;“ As
novas voces galegas”, no que facemos debutar na cidade nun recital a algún dos
emerxentes cantantes da comunidade; e o “Curso de Interpretación Vocal”, que
puxemos en marcha en 2015 e que na actualidade imparte a gran dama do Belcanto,
Mariella Devia. Ademais de todo iso as “Actividades paralelas” ofrecerán a
posibilidade de acudir a ciclos de cinema, proxeccións de óperas, coloquios,
presentacións de libros, conferencias que amplían a reflexión sobre o contido da
Programación Lírica.

II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar pola asociación Amigos da
Ópera da Coruña

A asociación Amigos da Ópera da Coruña desenvolverá as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
Contratacións externas
Cachet de artistas invitados, contratación do persoal técnico
e dirección artística da producción
Compra de bens destinados á actividade
Gastos de producción:

430.000.-

100.000,-

Desprazamentos
Gastos de viaxes e aloxamento

10.000.-

Publicidade e propaganda
Publicidade, marketing, deseño programas e comunicación

10.000.-

Total

550.000 €

III.- Colaboración da Deputación, financiamento provincial e outros ingresos que
se obteñan ou aporten para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega en metálico, por importe máximo
de 75.000 €, o que representa unha porcentaxe do 13,64 %.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 13,64 % 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 0612/3343/481, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizada a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas e doutros ingresos privados que a asociación Amigos da
Ópera da Coruña obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe,
xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do
gasto efectivamente xustificado.

5.- No caso de que a concorrencia de axudas, subvencións ou outros ingresos
privados supere o importe do gasto efectivamente xusticado, minorarase a aportación
provincial no importe necesario para darlle estricto cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios
para a execución da actividade corresponderalle á asociación Amigos da Ópera da
Coruña.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á asociación Amigos da Ópera da Coruña, nin con calquera outra na que
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000 €, con carácter previo á
contratación, a asociación Amigos da Ópera da Coruña deberá solicitar alomenos tres
orzamentos a distintos proveedores; entre as ofertas recibidas, deberase elexir 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 económicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a Programación lírica da Coruña 2021,
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 asociación Amigos da Ópera da Coruña.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada á Asociación Amigos da Ópera da Coruña
nun máximo de dous prazos, unha vez que se presente de xeito telemático (a través
da plataforma subtel) a seguinte documentación:
* Memoria das actividades realizadas, suscrita polo representante legal da Asociación
Amigos da Ópera da Coruña, xustificativa do cumprimento das condicións impostas
neste convenio, coa indicación 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 referiránse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2021.
* 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.
Para o cobro do último prazo, ademáis, presentarase a seguinte documentación:
* Memoria final de actuación, suscrita polo representante legal da Asociación Amigos
da Ópera da Coruña, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste
convenio, coa indicación das actividades realizadas na Programación lírica da Coruña
2021 e dos resultados obtidos.
* Liquidación final dos gastos realizados e dos ingresos públicos ou privados obtidos,
a fin de determinar que o importe dos ingresos non supere en ningún caso o importe
total do gasto efectivamente xustificado.
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a
aportación 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 2021.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a asociación Amigos da Ópera da Coruña
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do
31 de marzo de 2022.
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 requerimento á asociación Amigos da Ópera da Coruña para que a presente no
prazo improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da

subvención e demáis responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á asociación Amigos da Ópera da Coruña da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder.
4.- O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada pola asociación Amigos da Ópera da Coruña.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a
asociación Amigos da Ópera da Coruña terá dereito ao abono dos xuros de demora,
ao tipo de interés legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro
meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- A asociación Amigos da Ópera da Coruña deberá acreditar, con carácter previo á
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se
atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado,
coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á
Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarse de oficio por ésta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- A asociación Amigos da Ópera da Coruña destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuizo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a asociación Amigos da Ópera da Coruña deberá contar alomenos 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, de 17 de

novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a asociación Amigos da Ópera da Coruña poderá
ser escolleita pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro
sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á
finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o
cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente
convenio de colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a asociación Amigos da Ópera da Coruña queda sometida aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos
procedementos de enxuiciamento 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 demora 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, de 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, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 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 retraso na realización das actividades ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da asociación Amigos da Ópera da Coruña serán remitidos á
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais.

2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á asociación Amigos da Ópera da Coruña
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 prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2022 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizado dende o 1 de xaneiro de 2021.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2022, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude da asociación Amigos da Ópera da Coruña, realizada alomenos
un mes antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser prorrogado
por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes preceptivos da
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da
Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdicción competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as dispoisicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poiran xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdicción contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdicción, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.

6.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da
Coruña e a Universidade da Coruña polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento da Programación cultural e de divulgación
do coñecemento científico do ano 2021.
1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa por importe de 90.000 €, á
Universidade da Coruña para cofinanciar a Programación cultural e de divulgación do
coñecemento científico para o ano 2021, cun orzamento subvencionado de
112.500,00 €, de acordo co texto do convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións
2020/2022, da Deputación da Coruña.
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2022, autorice o
correspondente Orzamento.
5.- Condicionar a aprobación do expediente de concesión da subvención á aprobación
definitiva e entrada en vigor do EMC no que se conteña o crédito axeitado e
suficiente.
“ Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Universidade da Coruña polo que se instrumenta unha subvención nominativa
para o cofinanciamento da Programación cultural e de divulgación do
coñecemento científico do ano 2021

Na Coruña, a
REÚNENSE
Don/a………………………….., en representación da Deputación Provincial da Coruña.
Don/a…………………………... , en representación da Universidade da Coruña (en
adiante UDC).
EXPOÑEN
Que a UDC é unha entidade de dereito público que ten atribuída por lei a prestación
do servizo público de educación superior no ámbito territorial da provincia da Coruña,

e de acordo co artigo 1º dos seus Estatutos, son funcións da universidade ao servizo
da sociedade:
* A creación, desenvolvemento, transmisión e crítica da ciencia, da técnica e da
cultura.
* A difusión, a valorización e a transferencia do coñecemento ao servizo da cultura, da
calidade da vida e do desenvolvemento económico.
* A difusión do coñecemento e da cultura a través da extensión universitaria e da
formación ao longo de toda a vida.
Que a UDC a través da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes, canaliza as
súas tarefas de promoción e difusión das actividades culturais, para alén de aquelas
relativas á divulgación do coñecemento científico desenvolvido no seu seo, entre a
sociedade galega, e máis concretamente na contorna da provincia da Coruña.
Que a Deputación da Coruña ten entre os seus obxectivos o fomento da educación e
a programación e subvención das actividades culturais, artísticas e científicas, en
colaboración con outras entidades e organismos, para contribuir de maneira
sustentable ao avance do coñecemento e ao benestar social.
Que a Deputación da Coruña e a UDC desexan formalizar a súa colaboración no
ámbito da educación, a investigación, a transferencia do coñecemento,
as
actividades culturais, artísticas e científicas, nun novo convenio marco que favoreza o
entendemento entre as partes e axilice os procesos.
En virtude do exposto, e dando cumprimento á vontade das entidades ás que
respectivamente representan,
os comparecentes outorgan neste acto o presente Convenio de Colaboración, e
acordan formalizar o presente convenio que se rexe polas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Universidade da Coruña co NIF
Q6550005J, fixando as condicións que se impoñen por esta administración
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para o
financiamento parcial da Programación cultural e de divulgación do coñecemento
científico do ano 2021.
O presente convenio contempla as seguintes liñas de actuación prioritarias, sen
prexuízo de que ambas institucións, de mutuo acordo, contemplen outras que
puidesen xurdir máis adiante.
Xornadas e exposicións divulgativas. Con estas actividades procúrase un duplo

obxectivo: achegar á sociedade os avanzos desenvolvidos desde a UDC no ámbito da
investigación e motivar á mocidade –e nomeadamente ás rapazas– a realizar estudos
superiores nas áreas científicas.
Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Audiovisuais dirixidos a
primaria e secundaria respectivamente, en que diversas especialistas da
Universidade da Coruña falan do seu ámbito de investigación e incitan ao
público a realizaren preguntas e mesmo as súas propias pescudas.
Premios Isabel Zendal. O concurso ten como obxectivo fomentar a práctica
do escepticismo, entendido como o pensamento crítico e racional como
ferramenta indispensable para a comprensión do mundo e a toma de decisións
na vida diaria, especialmente entre a xente moza. O formato é o artigo
xornalístico, conto ou relato curto ou exposición divulgativa dun experimento
desenvolvido polo alumnado.
First Lego League 2021. Xornadas ou conferencias en que expertos da UDC
explican temas científicos e culturais de actualidade de xeito rigoroso e ameno
ao conxunto da sociedade, para alén de levar á reflexión sobre as novas
contribucións ao desenvolvemento da investigación realizadas na UDC.
Procúrase fomentar o interese pola ciencia, a tecnoloxía e a cultura entre o
público asistente.
Obradoiros creativos. Abranguen diversos ámbitos da arte e da cultura (produción
audiovisual, creación literaria, cinema, danza, teatro etc) e xa desde o pasado ano, e
como adaptación ás medidas hixiénico-sanitarias derivadas da pandemia, existe unha
oferta de cursos en liña e outra presencial –que se desenvolve en Normal (A Coruña)
e no Centro Cultural Universitario (Ferrol)
Residencias artísticas. O programa de residencias artísticas en Normal ten como
finalidade apoiar a artistas ou colectivos artísticos que desexen desenvolver un
proxecto de investigación e/ou creación nos ámbitos do teatro, escrita dramática,
danza, música, artes visuais etc. Este programa pretende ofrecer ás e aos artistas
recursos infraestruturais, técnicos e humanos para o desenvolvemento dos seus
proxectos favorecendo, aliás, o intercambio entre artistas e disciplinas artísticas.
Exposicións. A Sala de Exposicións de Normal é un espazo de máis de quiñentos
metros cadrados que ten acollido e acolle proxectos expositivos de grande interese e
que dan cabida á mostra da obra de artistas emerxentes do noso ámbito xeográfico
ou exposicións colectivas de diverso teor
Coro UDC. Fundado en 1990, o coro ensaia dous días por semana e participa en
numerosos actos académicos e culturais, dentro e fóra da UDC. O número de
integrantes, que se renova cada ano, é sempre superior ás vinte persoas. Na
actualidade, e desde o ano 2012, o director é Rupert Twine.
Actividades fixas e puntuais.

Conferencias relacionadas co ámbito artístico e curatorial
Letras galegass
Ciclos de música
Ciclos de cinema
Roteiros singuales
Programa cultural do coidados
Sociedade Filarmónica Ferrolana para a promoción da cultura musical entre o
alumnado da UDC (Campus de Ferrol)
II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar pola entidade beneficiaria.
Transferencias. III Edición dos Premios Isabel Zendal
Soldos, salarios e Seguridade Social

1.200,00
22.500,00

Compras de bens non inventariables destinados á actividade
Contratacións externas

5.400,00
79.780,00

Seguros

220,00

Publicidade e propaganda

2.500,00

Desprazamentos

400,00

Transportes

500.00
Total

112.500,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou aporten para
a mesma finalidade.
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 90.000 €, o que representa
unha porcentaxe do 80 % do orzamento total.
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está
financiado con cargo a recursos, propios ou alleos, acreditando a UDC que ten
consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
imputable á UDC.
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%, 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 0612/3269/ 45390 na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
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, 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.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle á UDC, asumindo, xa que
logo, as conseguintes responsabilidades.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á UDC, 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 €, con carácter previo á
contratación, a UDC 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 da UDC,
ben sexa por medios escritos, radiofónicos ou televisivos, audiovisuais ou internet,
etc. 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 UDC.

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.

A achega da Deputación seralle abonada á UDC unha vez asinado o convenio e logo
que se presente de xeito telemático a través da plataforma subtel, a seguinte
documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da UDC, xustificativa do
cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades
realizadas, dos beneficiarios 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.
* Certificación da aprobación das facturas e demáis documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiránse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2021.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non telas.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
VII. Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2021.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a UDC deberá presentar a xustificación
documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de 2022.
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 UDC para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional

non eximirá á UDC da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de
subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable, lle
poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola UDC.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a adecuada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle
corresponda, a UDC terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento
no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- A UDC 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
telemáticamente 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 UDC destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto
presentados.
2.- Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posíbel 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 UDC 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, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a UDC poderá ser escolleita pola Intervención
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin

de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos,
o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a UDC 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, de 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 dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 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, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 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 retraso na realización das actividades ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable,.
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 UDC serán remitidos á Intervención xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter
persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á UDC 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 prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2022 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizadas dende o 1 de xaneiro de 2021.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2022, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude da UDC, realizada alomenos un mes antes do fin da vixencia, o
convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes, e
previos os informes preceptivos da Unidade Xestora, do Servizo de Patrimonio e
Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.

XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, logo dos informes previos
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, de 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ----

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

7.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da
Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela polo que se instrumenta
unha subvención nominativa para o cofinanciamento da Programación para
fomento da educación, a investigación, a transferencia do coñecemento e as
actividades culturais, artísticas e científicas no ano 2021.
1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa á Universidade de Santiago de
Compostela, por importe de 108.000 €, concedida para financiar a Programación para
fomento da educación, a investigación, a transferencia do coñecemento e as
actividades culturais, artísticas e científicas no ano 2021 cun orzamento
subvencionado de 135.00,00 €, de acordo co texto do convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións
2021/2022, da Deputación da Coruña.
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2022, autorice o
correspondente Orzamento.
5.- Condicionar a aprobación do expediente de concesión da subvención á aprobación
definitiva e entrada en vigor do EMC no que se contén o crédito axeitado e suficiente.
“ Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Universidade de Santiago de Compostela polo que se instrumenta unha
subvención nominativa para o cofinanciamento da Programación para fomento
da educación, a investigación, a transferencia do coñecemento e as actividades
culturais, artísticas e científicas no ano 2021.
Na Coruña a
REÚNENSE
Don/a ……………., en representación da Deputación Provincial da Coruña
Don/a ……………., en representación da Universidade de Santiago de Compostela,
EXPOÑEN

Primeiro.- Que a USC ten como obxecto esencial a impartición de docencia, a
promoción da investigación científica e técnica, e a transferencia do coñecemento no
seu marco territorial de actuación. Neste senso a USC, para o cumprimento dos seus
fins, vén desenvolvendo, con recoñecido prestixio, a súa actividade docente,
investigadora e de transferencia do coñecemento, estando chamada por razón de
esencia, finalidade e obxectivos, a establecer as canles de comunicación que
permitan o intercambio do coñecemento científico e cultural das persoas pertencentes
ao mundo universitario, formando profesionais, investigadores, profesores
universitarios e técnicos útiles á sociedade, en beneficio todo iso da cultura e o
benestar social.
Segundo.- Que a Deputación da Coruña ten entre os seus obxectivos o fomento da
educación e a programación e subvención das actividades culturais, artísticas e
científicas, en colaboración con outras entidades e organismos, para contribuír de
maneira sustentable ao avance do coñecemento e o benestar social.
Terceiro.- Que a Deputación da Coruña vén colaborando coa Universidade de
Santiago no financiamento de parte das súas actividades culturais, artísticas e
científicas, sendo un exemplo deste tipo de colaboración o apoio ao financiamento
parcial do Proxecto ESTALMAT-Galicia, o cal ten como obxectivo principal detectar,
orientar e estimular, de maneira continuada, o talento matemático en alumnos entre os
12 e os 15 anos; e, desde o ano 2016 contribúe ao financiamento da programación
cultural, artística e científica da USC.
Cuarto.- Que a Deputación da Coruña e a USC desexan formalizar a súa
colaboración no ámbito da educación, a investigación, a transferencia do
coñecemento, as actividades culturais, artísticas e científicas, nun novo convenio que
favoreza o entendemento entre as partes e axilice os procesos.
En virtude do exposto, e dando cumprimento á vontade das entidades ás que
respectivamente representan, os comparecentes outorgan neste acto o presente
Convenio de Colaboración, e acordan formalizar o presente convenio que se rexe
polas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Universidade de Santiago de
Compostela CIF Q1518001A, fixando as condicións que se impoñen por esta
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria
para o financiamento parcial da Programación para fomento da educación, a
investigación, a transferencia do coñecemento e as actividades culturais,
artísticas e científicas no ano 2021.
O presente convenio contempla as seguintes liñas de actuación prioritarias, sen
prexuízo de que ambas institucións, de mutuo acordo, contemplen outras que
puidesen xurdir máis adiante.

1.- Apoio aos programas de detección e captación de talento.
Neste ámbito inclúense, entroutras, as accións dirixidas á captación e detección de
talento de estudantes; estarán recolleitos, alomenos:
1.1.- Programa A Ponte entre a USC e o Ensino Medio dentro destas accións cabe
destacar unha que a Universidade de Santiago de Compostela considera
fundamental: a captación dos mellores expedientes procedentes do bacharelato e
ciclos formativos.
1.2.- ESTALMAT Galicia, que busca detectar aptitudes matemáticas avanzadas entre
o alumnado de secundaria e proporcionarlles un programa de actividades adaptadas
ao desenvolvemento do seu talento.
2.- Apoio á Programación Cultural.
Neste ámbito inclúense, entroutras actividades, as seguintes:
2.1.- Teatro
- Estrea do espectáculo 2021 da Aula de Teatro
- XXI Mostra de Teatro Universitario de Galicia
2.2.- Música
- Encontros orquestrais de nadal da orquestra da USC.
- Ciclo de concertos de Schubert
2.3.- Exposicións
- Exposición e catálogo A Lexión de Palas da USC
2.4.- Plan de posta en valor e Musealización do Patrimonio Histórico-Artístico da USC.
- Programa pedagóxico de difusión do patrimonio da USC
2.5.- Programa para Incentivar á industria cultural Galega trala COVID-19.
- Programación especial de empresas galegas vinculadas ás artes escénicas e
musicais seguindo os
parámetros de traballo desenvolvidos pola Aula de Teatro da USC relativos a
calidade e especificidade estilísticas, poñendo atención especial en colectivos
non marcadamente comerciais, razón pola que, no contexto da pandemia do
COVID-19, atravesan unha maior dificultade.
3.- Apoio a congresos e seminarios.
Financiamento parcial de eventos científicos encamiñados ao intercambio de
coñecemento que se van a celebrar durante o ano 2021 na Universidade de Santiago
de Compostela. .

4.- Programa Universitario de Maiores (IV Ciclo): Camiños de Coñecemento e
Experiencia
Programa universitario para as persoas de máis de 50 anos das comarcas da
contorna de Santiago de Compostela e da súa zona de influencia administrativa e
sociocomunitaria, que por diferentes motivos
(xeográficos ou económicos entre
outros moitos) non poden asistir ao devandito programa de formación para maiores
nas instalacións universitarias.
5.- Small Cinemas
A Small Cinemas International Conference é un evento anual de carácter internacional
e itinerante que vén celebrándose desde 2009 coa intención de reunir especialistas no
ámbito académico dos small cinemas, dedicado ao estudo das cinematografías de
países e culturas con linguas minorizadas, nacións sen estado ou entidades políticas
con estatutos singulares.
II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar pola entidade beneficiaria.
A USC desenvolverá as actividades programadas, segundo se definen na cláusula
anterior, consonte ao seguinte orzamento:
Compra de bens necesarios para o desenvolvemento das actividades

7.377,07

Comunicacións: Correos, teléfono, internet, aloxamento web

13.801,98

Contratacións externas (Servizos de profesionais independentes)

25.986,45

Desprazamentos: Gastos de manutención/avituallamento,
viaxes e aloxamento

19.209,50

Outros aprovisionamentos

1.425,00

Primas de seguros

1.500,00

Publicidade e propaganda

33.200,00

Reparacións e conservación

2.000,00

Seguridade social a cargo da entidade
Soldos e salarios

500,00
28.000,00

Transportes

2.000,00
Total

135.000,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 108.000,00 € o que representa
unha porcentaxe do 80,00 % do orzamento total.
A cantidade restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está
financiado con cargo a recursos, propios ou alleos, acreditando a entidade
beneficiaria que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a
totalidade do gasto imputable á entidade.
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.
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 0612/3269/45390, 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 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.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación e execución.
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle á USC, asumindo, xa que
logo, as conseguintes responsabilidades.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á USC, 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 €, con carácter previo á
contratación, a USC 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 da USC,
ben sexa por medios escritos, radiofónicos ou televisivos, audiovisuais ou internet,
etc. 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 USC.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle abonada á USC unha vez asinado o convenio e logo
que se presente de xeito telemático a través da plataforma subtel, a seguinte
documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da USC, xustificativa do
cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades
realizadas, dos beneficiarios 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.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2021.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non telas.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
VII. Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.

1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2021.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a USC deberá presentar a xustificación
documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de 2022.
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 USC para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á USC da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de
subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable, lle
poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola USC.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a adecuada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle
corresponda, a USC terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento
no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- A USC 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
telemáticamente 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 USC destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto
presentados.
2.- Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio

que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posíbel 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 USC 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, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a USC poderá ser escolleita pola Intervención
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin
de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos,
o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a USC queda sometida aos procedementos de fiscalización que
leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na
Lei orgánica 2/1982, de 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 dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 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, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 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 retraso na realización das actividades ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable,.

XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da USC serán remitidos á Intervención xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter
persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á USC será publicada no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña e na páxina web 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 prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2022 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizadas dende o 1 de xaneiro de 2021.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2022, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude da USC, realizada alomenos un mes antes do fin da vixencia, o
convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes, e
previos os informes preceptivos da Unidade Xestora, do Servizo de Patrimonio e
Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de

xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, logo dos informes previos
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, de 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ---E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

8.- Aprobación do Convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia, a través da
Secretaría Xeral para o Deporte, o Concello de Santiago de Compostela, a
Deputación Provincial da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela
para a renovación e o acondicionamento da pista do estadio de atletismo
situada no Campus Vida
“1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa á Universidade de Santiago
de Compostela, por importe de 173.516,70 €, concedida para financiar as obras de
renovación e o acondicionamento da pista do Estadio de Atletismo situada no Campus
Vida, cun orzamento subvencionado de 495.761,99,00€, de acordo co texto do
convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida
pola Intervención da Deputación no seu informe do 5 de novembro de 2021.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións
2020/2022, da Deputación da Coruña.
4.- Condicionar a aprobación do expediente de concesión da subvención á aprobación
definitiva e entrada en vigor do EMC que conteña o crédito axeitado e suficiente.
5.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio de 2022 autorice o
correspondente Orzamento.
“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA
SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE, O CONCELLO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A RENOVACIÓN E O ACONDICIONAMENTO
DA PISTA DO ESTADIO DE ATLETISMO SITUADA NO CAMPUS VIDA

Santiago de Compostela, ___ de ________ de 2021

REUNIDOS

Don José Ramón Lete Lasa, Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, en
uso das competencias desconcentradas nas persoas titulares das secretarías xerais
dependentes da Presidencia, que figuran recollidas na disposición adicional segunda
do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e
de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.
Don Xosé Antonio Sánchez Bugallo, Alcalde do Concello de Santiago de Compostela,
con CIF P1507900G e domicilio social na Praza do Obradoiro, s/n, 15705, de
Santiago de Compostela, actuando no seu nome e representación en virtude dos
poderes outorgados polos artigos 124.4 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local, e 61.1 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia.
Don Valentín González Formoso, na súa condición de Presidente da Excma.
Deputación Provincial da Coruña, con CIF P1500000C e domicilio social na Avenida
Porto da Coruña, 2, 15003, da Coruña actuando en virtude da competencia que lle
atribúe o artigo 34.1 b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, e 105.1 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e
en execución do acordo do Pleno da Corporación do ---- de 2021, polo que se
concedeu a subvención nominativa que se instrumenta no presente convenio.
Don Antonio López Díaz, Reitor magnífico da Universidade de Santiago de
Compostela (en diante, USC), quen actúa en nome e representación desa institución
en virtude do Decreto 57/2018, do 31 de maio, do seu nomeamento (DOG núm. 106,
do 5 de xuño de 2018) e polas facultades conferidas pola Lei orgánica 6/2001, do 21
de decembro, de Universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril,
e polo Decreto 14/2014, de 30 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos da USC,
con CIF Q1518001A e sede social no Pazo de San Xerome, sito na Praza do
Obradoiro de Santiago de Compostela.
Todas as partes interveñen en función dos seus respectivos cargos e recoñécense
mutuamente capacidade para formalizar o presente convenio interadministrativo,
sobre a base dos principios de colaboración, cooperación, coordinación e información
multilateral que deben presidir as relacións entre administracións en materia de
deporte.
MANIFESTAN
A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu
artigo 27.22, sinala a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de promoción do deporte.
O artigo 6 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, establece que para o
mellor exercicio das súas competencias, a Administración autonómica poderá
subscribir convenios de colaboración coas demais administracións públicas e
entidades públicas e privadas vinculadas á actividade deportiva.

O Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de
dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, atribúe á Secretaría Xeral
para o Deporte a elaboración, proposta e execución da política do Goberno galego en
materia de deportes e, en particular, a promoción e difusión da actividade física e do
deporte, con especial atención á promoción da igualdade entre homes e mulleres,
actuando, se é o caso, en colaboración con outras administracións e entidades
públicas e privadas.
No marco da lexislación básica contida na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, no artigo 80.2 n) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia, establécese a competencia xenérica dos concellos,
entre outras materias, para todo o relacionado coas actividades e instalacións
deportivas nos seus respectivos termos municipais, o que inclúe as actuacións
dirixidas á promoción e o fomento do deporte por parte do Concello de Santiago de
Compostela.
De igual forma, a Deputación Provincial da Coruña, e sobre a base das competencias
propias previstas no artigo 109 da citada Lei 5/1997, entre as que figuran a iniciativa
para garantir a prestación integral e adecuada dos servizos públicos, xunto co
fomento e a administración dos intereses peculiares da provincia, e sendo coñecedora
da necesidade de potenciar na medida do posible o deporte galego nos seus distintos
niveis, está interesada en colaborar con todas aquelas entidades que promovan a
devandita práctica deportiva.
Doutra banda, no artigo 7 da xa citada Lei do deporte de Galicia, atribúese ás
deputacións provinciais competencias relacionadas coa plena utilización das
instalacións deportivas existentes no termo provincial, procurando a participación das
asociacións deportivas do seu ámbito na optimización do seu uso, así como coidar as
condicións de hixiene e seguridade.
A USC é unha entidade de dereito público que contempla entre as súas funcións o
desenvolvemento de actividades de extensión universitaria, dirixidas a todos os
membros da comunidade universitaria e da sociedade en xeral, coas seguintes
finalidades:

 Procurar a formación integral dos membros da comunidade universitaria






mediante a programación e organización de cursos, conferencias e todo tipo
de actividades culturais, recreativas e deportivas que poidan contribuír á mellor
realización deste obxectivo.
Promover unha acción deportiva integral, saudable, diversa e para todas as
persoas, co máximo respecto polo noso medio ambiente e a nosa cultura.
Estimular a participación nas actividades físico-deportivas de todos os
membros da comunidade universitaria e da cidadanía en xeral.
Reforzar o compromiso institucional coa igualdade, de acordo coas accións
promovidas dende os plans de igualdade e outras medidas que se puideran
acordar.
Proxectar as funcións e os servizos da universidade na contorna social.

 Establecer as medidas necesarias que favorezan e fomenten a práctica
deportiva por parte dos membros da comunidade universitaria.
Por todo o anterior, e atendendo ao disposto no artigo 157.4 dos Estatutos da USC en
canto ao establecemento de convenios por parte da Universidade coas
administracións públicas, outras universidades e con entidades públicas ou privadas
para manter e potenciar as súas infraestruturas deportivas, as partes comparecentes
citadas con anterioridade, na respectiva representación conferida a cada unha delas,
ACORDAN
Asinar o presente convenio administrativo de cooperación de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA. Obxecto
É obxecto do presente Convenio establecer as bases de colaboración entre a Xunta
de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, o Concello de Santiago de
Compostela, a Deputación Provincial da Coruña e a Universidade de Santiago de
Compostela para o financiamento e execución das obras consistentes na renovación
e o acondicionamento das instalacións de atletismo do estadio universitario,
das que dispón a USC no Campus Vida da cidade de Santiago de Compostela, de
forma que se poida restablecer e promover o uso intensivo das mesmas.

As obras obxecto das subvencións, que se outorgan polo procedemento de concesión
directa instrumentada a través deste convenio, ao abeiro do disposto no artigo 19.4 c)
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, consisten no
acondicionamento da pista do dito estadio, segundo o proxecto de execución,
redactado polos técnicos da Área de Arquitectura e Urbanismo da USC, Fernando
María Tabernero Duque, arquitecto, Néstor Jesús Rodríguez Porto, arquitecto técnico,
e José Ángel Carrillo Presedo, enxeñeiro técnico industrial, aprobado pola Oficina de
Supervisión de Proxectos da USC o día 10 de maio de 2021, co seguinte orzamento
base estimado para a licitación dos traballos:
Concepto

Importe (€)

Acondicionamento da pista

495.761,99

Orzamento base de licitación

495761,99

As referidas instalacións deportivas sitúanse no inmoble con número de identificación
catastral 6374201NH3467C0001G, que figura no Inventario patrimonial da USC como
ben de dominio público, segundo consta na documentación que se achega con este
convenio pola entidade beneficiaria das axudas.

SEGUNDA. Financiamento
Os investimentos necesarios para a realización das obras de renovación e
acondicionamento das instalacións deportivas serán financiados conxuntamente pola
Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, o Concello de Santiago de
Compostela e a Deputación Provincial da Coruña conforme á seguinte estrutura e
cadro de anualidades que se indican:

 A Xunta de Galicia, con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.760.0 dos
orzamentos da Secretaría Xeral para o Deporte, achegará as cantidades que
se indican, coa seguinte desagregación:
Importe (€)

Anualidade
2021

76.591,27 €

2022

96.925,42 €
173.516,69 €

Total:

 Por parte do Concello de Santiago de Compostela, con cargo á aplicación
orzamentaria 090 43200 7670000 dos orzamentos municipais achegaranse as
cantidades que se indican, coa seguinte desagregación:
Importe (€)

Anualidade
2021

65.649,66 €

2022

83.078,94 €
148.728,60 €

Total:

 A Deputación Provincial da Coruña, con cargo á aplicación orzamentaria
0612/3420/781 dos orzamentos provinciais, achegará as cantidades que se
indican coa seguinte desagregación:
Importe (€)

Anualidade
2021

76.591,27 €

2022

96.925,43 €
Total:

173.516,70 €

O financiamento da Deputación Provincial da Coruña para o ano 2022 queda
condicionado á aprobación do Orzamento para o dito exercicio, no que se conteña o
crédito correspondente a esa anualidade.

Todos aqueles gastos relacionados coa preparación do proxecto, así como a dirección
técnica e a coordinación da seguridade e saúde da obra, serán asumidos pola USC.
Da mesma forma, a sinatura do convenio comportará o compromiso para a
Universidade de obter a preceptiva licenza municipal de obras e sufragar, de ser o
caso, as taxas e impostos que da expedición daquelas puideran devindicarse.
Igualmente corresponderá á Universidade, baixo idéntico criterio, a obtención doutras
autorizacións ou licenzas sectoriais que se precisen para a realización e posta en
marcha das obras.
As axudas contempladas neste convenio son compatibles con outras que poida
acadar a USC, sempre que a suma de todas elas non supere o investimento total real.
Antes do primeiro pagamento, a USC achegará unha declaración do conxunto de
tódalas solicitudes de subvención efectuadas, ou concedidas, para as obras obxecto
deste convenio, diante das administracións públicas competentes ou doutros entes
públicos.
No momento da xustificación da execución total do proxecto e, en calquera caso,
antes do derradeiro pagamento, a USC presentará unha declaración complementaria
do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como das
pendentes da resolución, para este proxecto, das distintas administracións públicas
competentes ou das súas entidades vinculadas ou dependentes.
No caso de que se produza un exceso de financiamento, resultará de aplicación o
disposto no artigo 33.3 da Lei 9/2007, de Subvencións de Galicia, debendo proceder a
USC á devolución dos importes que procedan na porcentaxe que lle corresponda a
cada unha das administracións.
TERCEIRA. Contratación das obras
As obras serán realizadas polo contratista que sexa seleccionado pola USC, de
acordo coas previsións e os procedementos previstos na Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de contratos do sector público, dando conta ás restantes partes asinantes
do presente convenio, así como de calquera modificación do proxecto, prórrogas de
prazos establecidos na adxudicación ou alteracións doutros elementos básicos que
configuren as actuacións contratadas.
De acordo co artigo 22.4 da Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da
Deputación, no comité de expertos para a valoración das ofertas presentadas
mediante xuízos de valor, deberá participar un técnico da Deputación.
A execución o e o remate das obras contratadas terá como data límite o 31 de marzo
de 2022.
Tal previsión terá como límite a contía das achegas previstas para cada exercicio de
acordo coa cláusula segunda, e sen prexuízo da previsión contida no segundo
parágrafo da cláusula quinta, deste convenio.

De acordo co disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e
bo goberno, a USC actuará con suxeición ao disposto nela no que se refire á obriga
de subministrar a información, aténdose en caso de incumprimento ao
correspondente réxime sancionador previsto na mesma norma.
CUARTA. Obrigas da Universidade
Por parte da USC garántese a utilización polo conxunto da cidadanía das
infraestruturas obxecto das obras de renovación, mellora e acondicionamento, con
suxeición á normativa reguladora do servizo de uso das instalacións deportivas e ao
cadro de tarifas que con carácter anual se establezan polo Consello Social.
As tarifas fixaranse en función dos custos da prestación dos servizos tanto á
comunidade universitaria como ao exterior, e sen prexuízo das bonificacións ou
exencións previstas legalmente.
A este respecto, a USC comprométese co Concello de Santiago de Compostela a:
1 Asinar un convenio específico de uso.
2 Facilitarlle o uso da pista de atletismo en horario ordinario e
exclusivamente para o correspondente adestramento dun máximo de ata
50 deportistas federadas/os designadas/os e acreditadas/os polo
Concello de Santiago de Compostela (neste número quedarían
incluídas/os
tamén
as/os adestradoras/es con
licenza
en
vigor destas/destes deportistas, sempre que estean a desenvolver o seu
labor con elas/eles), cunha bonificación do 100% das tarifas previstas,
desde o momento da sinatura do convenio que nos ocupa e ata que se
inicien as obras ou despois da entrega destas de non mediar
aínda un convenio específico de uso.
3 Cederlle o uso das devanditas infraestruturas en horario extraordinario
para a celebración de competicións atléticas en interese dos
clubs locais e por un máximo de ata 50h. anuais (anuais entendidas por
curso deportivo), cunha bonificación do 100% da tarifa prevista (agás os
custes extraordinarios de persoal, limpeza e outros que resulten
necesarios), unha vez entregadas as obras e de non mediar aínda un
convenio específico de uso.
A USC comprométese coa Deputación provincial da Coruña a cederlle o uso das
devanditas infraestruturas para a celebración de competicións atléticas organizadas
polo organismo provincial e por un máximo de 30 días anuais (anuais entendidas por
curso deportivo), cunha bonificación do 100% da tarifa prevista (agás os custes
extraordinarios de persoal, limpeza e outros que resulten necesarios), unha vez
entregadas as obras.
En tanto beneficiaria das axudas a USC, ademais da pertinente acreditación de non
incorrer nas prohibicións para obter tal condición recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, deberá cumprir as seguintes obrigas
previstas nesa mesma norma:

1ª. Execución das obras comprendidas no proxecto técnico que fundamentan a
concesión das axudas.
2ª. Xustificar ante as administracións que subvencionan a execución dos traballos o
cumprimento das finalidades que sustentan o outorgamento das axudas, a realización
das actuacións que as motivaron e o seu custo real, nos termos establecidos neste
convenio.
3ª. Someterse ás actuacións de comprobación que poidan efectuar as devanditas
administracións, así como calquera outra comprobación e control financeiro que
poidan realizar os órganos de control competentes, tanto nacionais coma
comunitarios, e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das
actuacións anteriores.
4ª. Comunicar a posible obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos
que financien as actuacións subvencionadas, así como a modificación das
circunstancias que fundamentasen a concesión das axudas. Esta comunicación
efectuarase no momento no que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.
5ª. Acreditar que se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias
e fronte á Seguridade Social, e que non ten pendente de pagamento ningunha outra
débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
6ª. Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos
debidamente auditados nos termos esixidos pola lexislación mercantil ou sectorial
aplicable ao beneficiario en cada caso, así como cantos estados contables e rexistros
específicos resulten esixibles coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das
facultades de comprobación e control.
7ª. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos,
incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de
comprobación e control.
8ª. Destinar os bens sobre os que se realizan as obras ao fin concreto para o que se
conceden as axudas por un período non inferior a cinco anos, a tratarse de bens
inscritibles nun rexistro público.
9ª. Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos nos artigos 32
e 33 da citada Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
10ª. Deseñar e desenvolver as actuacións comprendidas no obxecto do presente
convenio tendo en conta ás necesidades e demandas das persoas con discapacidade
e baixo os principios establecidos no Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de
novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das
persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
11ª. Cumprir cantas outras obrigas se deriven da execución deste convenio.

QUINTA. Obrigas das administracións que financian as obras
A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, o Concello de
Santiago de Compostela e a Deputación provincial da Coruña, cooperarán na
realización das obras derivadas do presente convenio de colaboración mediante as
respectivas achegas, concretadas nos importes descritos na segunda cláusula, que
representan as seguintes porcentaxes do orzamento estimado de licitación previsto na
cláusula primeira:
Xunta de Galicia: 35%
Concello de Santiago de Compostela: 30%
Deputación provincial da Coruña: 35%
No caso de que o investimento finalmente realizado teña un custo inferior ao previsto
de inicio, e sempre que tal circunstancia non supoña unha realización deficiente do
proxecto, a contía das axudas reduciranse proporcionalmente respecto ao custo total
do investimento, de acordo coas porcentaxes de financiamento sinaladas no
parágrafo anterior.

SEXTA. Visita e publicidade das obras
As partes resérvanse o dereito a inspeccionar as obras derivadas do presente
convenio durante a execución das mesmas.
Darase publicidade ás obras que se executen no marco do convenio mediante un
cartel informativo da natureza das mesmas, con indicación expresa das
Administracións Públicas que colaboran no financiamento das actuacións que
comprenden. O tratamento tipográfico identificador das respectivas entidades e dos
seus logotipos ou anagramas será idéntico.
Unha vez rematadas as obras deberase colocar unha placa nun lugar visible, na que
queda constancia da data da inauguración e do financiamento concedido polas tres
administracións públicas que concorren na sinatura deste convenio.
Aos actos de inauguración ou posta en marcha das instalacións asistirán os
representantes oficiais designados polas entidades signatarias, para o que se
facilitará, coa suficiente antelación, o día e hora de celebración dos mesmos.
En toda a información que se transmita aos medios de comunicación respecto deste
convenio e das obras que conforme ao mesmo se leven a cabo, farase indicación
expresa das Administracións Públicas que colaboran no financiamento das mesmas.
SÉTIMA. Xestión e mantemento das instalacións

Unha vez executadas as obras corresponderá á USC a xestión, mantemento e
conservación das instalacións deportivas, correndo da súa conta a totalidade dos
custos que en concepto de persoal, adquisicións de bens, servizos ao exterior e
outros conceptos se deriven delas. A cuantificación global de tales custos segundo o
último informe anual de contabilidade analítica ascendeu a 470.657,11 euros.
Da dita xestión, mantemento e conservación deixarase constancia na acta da
recepción das obras que, para estes efectos, subscriban as autoridades asistentes ao
acto indicado na cláusula anterior en representación de cada unha das partes
asinantes do convenio, ou persoas en quen deleguen.
O anterior non exclúea a responsabilidade que á empresa adxudicataria lle
corresponde na vixilancia e conservación das obras contratadas e ata a completa
conclusión do período de garantía, unha vez rematados os traballos.
OITAVA. Forma de pagamento
Os pagamentos das axudas, en virtude da previsión contida no artigo 31.6 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia xa citada, efectuarase nas contas
titularidade da USC en que así se dispoña, en canto entidade beneficiaria, e terán o
carácter de pagamentos a conta e fraccionados segundo o ritmo de execución das
obras, aboándose pola contía equivalente á documentación xustificativa que se vaia
presentando na medida da dita execución, nos termos recollidos na cláusula seguinte.
Estes pagamentos a conta non poderán exceder das anualidades previstas para cada
un dos exercicios orzamentarios, por parte das administracións públicas que financian
as obras.
Non obstante, de acordo co disposto no artigo 63 do Decreto 11/2009, polo que se
aproba o regulamento da lei de subvencións de Galicia, prevese tamén a posibilidade
de conceder pagamentos anticipados de ata un 80%1 da subvencións previstas,
naqueles supostos en que o investimento esixa pagamentos inmediatos e sen que se
supere igualmente a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario. A concesión
do anticipo polas respectivas administracións autonómica e locais asinantes do
presente convenio realizarase, de ser o caso, mediante resolución motivada.
En virtude do previsto no artigo 51 da Lei 3/2021, de 28 de xaneiro de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, a USC queda
exonerada da constitución das garantías previstas pola normativa de subvencións
para os supostos de pagamentos anticipados e á conta.

1

O Decreto 11/2009 establece o límite de pagamentos anticipados no 50% da subvención
concedida, pero á vista da previsión contida no art. 63.4 podería incluso superarse a
referida porcentaxe, tratándose de subvencións de capital instrumentadas mediante
convenio con outras administracións públicas.

Con carácter previo aos pagamentos parciais que se vaian producindo e na medida
en que a xustificación sexa correcta, por parte da USC emitirase ao mesmo tempo, ao
abeiro do previsto no artigo 11 letra e) do reiterado Decreto 11/2009, a pertinente
declaración responsable de estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias,
coa Seguridade Social e coa facenda da Administración Pública da Comunidade
Autónoma de Galicia, así como non ser debedor por resolución de procedemento de
reintegro.
NOVENA. Documentación xustificativa
Son gastos subvencionables os que cumpran cos requisitos fixados polo artigo 29 da
Lei 9/2007, de 13 de xuño. Para estes efectos, considerarase gasto realizado o que
foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación
das axudas que rematará o día 30 de novembro de 2021 e 30 de novembro de 2022
para os gastos correspondentes ás anualidades 2021 e 2022, respectivamente.
De acordo co previsto no artigo 28 da mesma norma, a xustificación do cumprimento
das condicións impostas e da consecución dos obxectivos, con carácter ordinario, terá
lugar mediante a presentación de facturas e demais documentos de valor probatorio
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa,
nos termos establecidos regulamentariamente. A acreditación dos gastos tamén
poderá efectuarse mediante facturas electrónicas, sempre que cumpran os requisitos
esixidos para a súa aceptación no ámbito tributario.
Para o cobro do primeiro prazo a Universidade remitirá certificación do acordo de
adxudicación do contrato de obra.
Non obstante, en virtude da condición de Universidade da entidade beneficiaria das
axudas, a xustificación tamén poderá consistir na certificación da intervención ou do
órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade
e do cumprimento da finalidade para a que foi concedida, sen prexuízo de que
naquelas axudas e subvencións que se concedan con cargo a créditos financiados
con recursos procedentes da Unión Europea, a xustificación dos gastos efectuarase
con facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente, e a do
pagamento, cos xustificantes das transferencias bancarias ou documentos
acreditativos dos pagamentos realizados, de acordo coa normativa aplicable aos
fondos europeos.
Xunto coa documentación sinalada no parágrafo anterior, achegaranse as
certificacións de obra que correspondan.
A falta de presentación da xustificación no prazo establecido comportará o reintegro
da subvención, ou da parte proporcional non xustificada, e demais responsabilidades
establecidas, nas condicións previstas no artigo 33 e concordantes da Lei de
subvencións de Galicia.
O importe das axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en
concorrencia con subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade

procedentes de calquera administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da
Unión Europea ou de organismos internacionais, supere o custo total da actividade.
DÉCIMA. Vixencia
O presente convenio entrará en vigor o día da súa sinatura e terá vixencia durante
catro anos, sen prexuízo da posibilidade de prorrogar o dito período por un prazo
máximo de catro anos subscribindo unha Addenda de renovación.
Porén o financiamento das obras realizarase durante os anos 2021 e 2022 tal e como
ven establecido na cláusula segunda deste convenio.
Porén, financiaranse os gastos relacionados coas obras programadas que se realicen
desde o día 1 de marzo do presente exercicio 2021, sempre e cando amparen
actuacións encamiñadas a asegurar o correcto cumprimento dos acordos acadados.
En todo caso os pagamentos dos gastos subvencionables ao abeiro deste convenio
deberán estar efectivamente realizados na data límite de presentación da xustificación
establecida na cláusula precedente.
A denuncia, que requirirá o acordo previo do órgano competente da administración
que a pretenda, producirá efectos aos noventa (90) días da súa presentación diante
da comisión á que se refire a cláusula décimo terceira, logo da liquidación das obrigas
pendentes de cumprir pola parte que a formule.
O incumprimento das cláusulas deste convenio será causa bastante para a súa
denuncia.
De acordo co artigo 51 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público, son causas de resolución do presente convenio:
1.- O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen que se teña acordado a
prórroga do mesmo.
2.- O acordo unánime de todos os asinantes.
3.- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte de algún dos
asinantes. Neste caso, estarase ao disposto no artigo 51 c) da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
4.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
5.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras
leis.
DÉCIMA PRIMEIRA. Modificación do convenio
As causas polas que se pode modificar o presente convenio son:
1.- Por acordo unánime dos asinantes.
En todo caso, a solicitude de modificación do prazo para presentar a xustificación do
convenio, por parte da Universidade, deberá realizarse cunha antelación mínima dun
mes á data de finalización do mesmo.

2.- De acordo co artigo 31.4 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización
do sector público autonómico, cando teña como finalidade o logro dos obxectivos de
estabilidade e sustentabilidade financeira.
Esta modificación respectará en todo caso o obxecto da subvención, evitando
actuacións deficientes e incompletas.
DÉCIMO SEGUNDA. Comisión de seguimento.
Para o seguimento e coordinación das accións previstas no presente convenio
crearase unha Comisión mixta e paritaria integrada por un representante de cada
unha das entidades públicas que subscriben o presente convenio.
A Comisión mixta poderá ditar as súas propias normas de funcionamento, debéndose
reunir cando así o solicite algunha das partes. Entre as súas funcións destácanse:
- A interpretación do convenio.
- A intervención previa á resolución por incumprimento polas causas previstas
normativamente.
- Proposta, de ser o caso, de addendas.
- Resolver cantas dúbidas se lle presenten polos membros integrantes.
- Calquera outra relacionada co desenvolvemento deste convenio.
Como órgano colexiado a comisión someterase ao réxime establecido na mencionada
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público e na Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia
Non obstante, todas aquelas cuestións que se susciten en relación co outorgamento,
cumprimento, xustificación e pagamento, así como o reintegro e posibles
responsabilidades relacionadas coas subvencións concedidas, resolveranse pola
respectiva administración pública que tramite as axudas.

DÉCIMO TERCEIRA. Obrigas de publicidade
O presente convenio será obxecto de publicidade e inscrición de conformidade co
disposto no Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o rexistro de
convenios da Xunta de Galicia. Así mesmo, será obxecto de publicación e inscrición
en cumprimento do disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de
transparencia e bo goberno e no artigo 15 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, e
no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos
creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.
As partes asinantes manifestan o seu consentimento para que os datos persoais que
constan neste convenio, así como o resto das especificacións contidas no mesmo,
poidan ser publicados no Portal da Transparencia e Goberno Aberto.

En cumprimento do disposto nos artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, comunicarase a subscrición deste convenio á Base
de Datos Nacional de Subvencións, que opera como sistema nacional de publicidade
de subvencións.
DÉCIMO CUARTA. Información básica sobre protección de datos persoais.
As partes asinantes deste convenio garantirán a confidencialidade dos datos persoais
aos que teñan acceso como consecuencia das actuacións realizadas en execución
deste, consonte o disposto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e no 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.
Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados, en canto ao réxime
das subvencións, por cada unha das administracións públicas responsables do
tratamento e coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive
da xestión deste convenio. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha
misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
exercitar outros dereitos comprendidos na normativa citada anteriormente, a través
das sedes electrónicas respectivas ou ben de xeito presencial nos lugares e rexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
DÉCIMO QUINTA. Réxime xurídico
O réxime xurídico deste convenio vén determinado polo establecido no mesmo, na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
aproba o regulamento que desenvolve a devandita Lei 9/2007, e demais normativa
que sexa de aplicación.
Este convenio é de natureza administrativa e, consecuentemente, as cuestións
litixiosas que xurdan na súa aplicación, interpretación e cumprimento serán
competencia da xurisdición contencioso-administrativa.
E en proba de conformidade coas estipulacións do presente convenio, asínano a
totalidade dos comparecentes, por cuadriplicado exemplar, no lugar e data ó comezo
indicados.

O Secretario Xeral para o Deporte

O Presidente da Deputación Provincial
da Coruña

José Ramón Lete Lasa

O Alcalde do Concello de Santiago
Santiago de Compostela

Xosé Antonio Sánchez Bugallo

Valentín González Formoso

O Reitor da Universidade de
de Compostela

Antonio López Díaz”

9.- Aprobación da concesión de subvención nominativa á Confederación de
Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España para o
cofinanciamento do VI Encontro de mulleres adictas en rehabilitación e
familiares de España e do correspondente convenio.
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida
pola Intervención da Deputación no seu informe de 13 de outubro de 2021.
2.- Aprobar a concesión de subvención nominativa, por importe de 5.400,00 €, á
Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España para
cofinanciar o VI Encontro de mulleres adictas en rehabilitación e familiares de España,
cun orzamento subvencionado de 7.860,48 €, de acordo co texto do convenio que se
achega.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións
2020/2022, da Deputación da Coruña.
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2022, autorice o
correspondente Orzamento.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España
polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento
do VI Encontro de mulleres adictas en rehabilitación e familiares de España.

Na Coruña, a
REÚNENSE
D/Dna._____________en nome e representación da Deputación Provincial da
Coruña,
D/Dna._____________ en nome e representación da Confederación de Alcohólicos
Adictos en Rehabilitación y Familiares de España
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos,

estanlles atribuídas
EXPOÑEN
1.- No ano 2013 constituíuse a Confederación de Alcohólicos Adictos en
Rehabilitación y Familiares de España, entidade sen ánimo de lucro, cuxo obxecto é o
de promover, orientar e impulsar o movemento asociativo dos enfermos alcohólicos
rehabilitados, de outras adiccións e dos seus familiares para a súa rehabilitación.
Realizaranse actividades tales como convencións, conferencias, coloquios, círculos
de estudo, xornadas técnicas de estudo, asembleas abertas, publicacións periódicas
ou monografías, sobre os problemas que causa o alcoholismo, outras adiccións e a
codependencia para acadar os fins de:
- Reunir e difundir a información xeral ou especializada sobre as mencionadas
enfermidades aditivas e posibles solucións. Promover o coñecemento específico da
enfermidade alcohólica, doutras sustancias e condutas aditivas ante a opinión pública,
a fin de suscitar o interese por esta enfermidade e o necesario espírito de
solidariedade.
- O desenvolvemento de Programas socio recreativos e/ou culturais, encamiñados a
reforzar o espírito asociativo e a conciencia de pertenza ao colectivo de Alcohólicos e
Adictos en Rehabilitación, así como potenciar o grao de colaboración e coordinación
entre os seus membros.
- Espertar a Conciencia Pública e Política sobre o problema do alcoholismo, outras
adiccións e a codependencia nos seus aspectos sociais, asistenciais, familiares e
laborais e outros.
2.- Que a Deputación da Coruña é competente para a colaboración prevista no
convenio, de conformidade coa Lei de Bases de Réxime Local 7/85 de 2 de abril , art.
36 e coa Lei de Admón. Local de Galicia 5/97, art. 109 e 119, así como co disposto na
Lei de Servizos Sociais de Galicia 13/2008, art. 61 a 63.
3.- Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da Confederación de
Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, ambas as dúas partes
acordan formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes

CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Confederación de Alcohólicos
Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, con CIF G98726136, fixando as

condicións que se impoñen por esta administración concedente e os compromisos
asumidos pola entidade beneficiaria para o financiamento parcial do VI Encontro de
mulleres adictas en rehabilitación e familiares de España.
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a Confederación de
Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España.
A Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España
levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior,
consonte ao seguinte orzamento:
Concepto

Importe
600,00 €

Xestión de inscricións

Retransmisión online do evento:

Publicidade e propaganda

Soldos e salarios

Gravación
con
cámaras,
realización en directo, técnicos de
streaming, plataforma de emisión,
probas con ponentes, creación de
grafismos para a emisión, canais
de
emisión,
preguntas
do
público,...

5.235,21 €

Web

367,50 €

Impresións

171,82 €

Cartelaría e decoración

235,95 €

Adaptación da imaxe gráfica

450,00 €

Persoal administrativo

600,00 €

Seguridade Social

200,00 €
Total

7.860,48 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 5.400,00 €, o que representa
unha porcentaxe de 68,70%.
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está
financiado con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
imputable á entidade.
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 68,70 %, 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 0611/23121/481, 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 Confederación de Alcohólicos Adictos en
Rehabilitación y Familiares de España obteña para a mesma finalidade, sempre que o
seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o
importe total do gasto efectivamente xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación e execución.
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Confederación de
Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de
España, nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se
refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 15.000 €, con carácter previo á
contratación, a Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares
de España 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 da
Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, ben

sexa por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer
constar sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación
y Familiares de España.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada á Confederación de Alcohólicos Adictos en
Rehabilitación y Familiares de España unha vez que se presente de xeito telemático
(a través da plataforma subtel) a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Confederación de
Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, 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.
* Certificación da aprobación das facturas e demáis documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiránse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2021.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non telas.
* Declaración de si a entidade está ou non exenta do IVE.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
VII. Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro

de 2021.
2. Unha vez rematadas as actividades, a Confederación de Alcohólicos Adictos en
Rehabilitación y Familiares de España deberá presentar a xustificación documental á
que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de 2022.
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
Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España para
que a presente no prazo improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de
España da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na
ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable lle poida
corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Confederación de Alcohólicos Adictos en
Rehabilitación y Familiares de España.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle
corresponda, a Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares
de España terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que
se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se
faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1. A Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España
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
telemáticamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarse de oficio por esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.

1. A Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España

destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posíbel 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 Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares
de España 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
xuño, de subvencións de Galicia, a Confederación de Alcohólicos Adictos en
Rehabilitación y Familiares de España poderá ser escollida pola Intervención
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin
de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos,
o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y
Familiares de España queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven
a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto na Lei
orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de axuizamento contable que
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou
europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas 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 demora 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, de 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, de 17 de novembro, ou na Lei

9/2007, de 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 retraso na realización das actividades ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
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 Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares
de España serán remitidos á Intervención xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter
persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Confederación de Alcohólicos Adictos en
Rehabilitación y Familiares de España 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 prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2022 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse feito
desde o 1 de xaneiro de 2021.
Esta vixencia queda subordinada á existencia de crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2022 autorice o correspondente Orzamento.
2. Previa solicitude da Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y
Familiares de España, realizada alomenos un mes antes da fin da vixencia do
convenio, poderá ser prorrogado o convenio por acordo expreso de ambas as dúas
partes, previos os informes prececeptivos da Unidade Xestora, do Servizo de

Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación
3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente.
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes previos
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ________
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio,
no lugar e data indicados no encabezamento.

10.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e EXPONAV
para financiar "Os gastos de funcionamento da Fundación e do Museo da
Construción Naval 2021"
1º.-Exceptuar para o presente convenio o cumprimento dos principios de
concurrencia, publicidade, igualdade e non discriminación, 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. Estos principios se encontran recollidos nos artígos 22.2 da lei xeral de
subvencións e 65 a 67 do seu regulamento e no capítuo II: Os procedementos de
concesións e xestión das subvencións da ordenanza xeral de subvencións e
transferencias (BOP núm. 72 de 15 de abril de 2019). Coa motivación incorporada no
presente parágrafo queda solventada a nota de reparos emitida pola Intervención da
Deputación no seu informe.
2º.- Aprecianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva,como o incorporado no presente
expediente:
- A Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de la
Actividades Marítima (EXPONAV) ten como obxecto social reunir, expoñer e
conservar o patrimonio técnico, ornamental e documental relativo á construción naval
e ao sector marítimo; así como propiciar actividades complementarias relacionadas co
mar e a construción naval, como son recopilación e mostras de fotografía e pintura,
talleres de restauración de fondos, habilitación de salas de conferencias permanentes
e temporais, exposicións, etc todo isto para acometer a organización da Exposición
Naval de la Construción Naval, que ten a súa sede no edificio de Herrería do Arsenal
Militar de Ferrol.
- A actividade proposta consiste en executar un programa global, que a través de
múltiples e singulares accións, contribúan á dinamización do sector da construción
naval e as actividades marítimas, no que existen poucas oportunidades e apoios para
o emprego na localidade e na comarca, polo que se precisa aumentar a formación e o
coñecemento dun sector tan importante como é a construción naval e as actividades
marítimas, co obxectivo de diferenciar e diversificar a oferta tanto museística como
patrimonial referenciada ás actividades martítimas.
- Por outra bada é preciso continuar co compromiso cultural adquirido coa sociedade
de ferrolterra e da comunidade galega non soamente a través do museo senón con
diversos obradoiros, exposición, visitas, xornadas, conferencias, integración da
comunidade educativa o que supón facerse cada vez máis presente na vida cultural e
social.
3º Aprobar o texto do convenio de colaboración a subscribir entre a Deputación
Provincial da Coruña e a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO

DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS EXPONAV
para financiar o proxecto “Gastos de Funcionamento da Fundación e do Museo da
Construcións Naval”.
4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 100.000,00
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80 %.
5º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/333.1/481
6º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.”
O texto íntegro do convenio é o seguinte:
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de A Coruña e o
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV).
En A Coruña a
REUNIDOS
Dunha parte o
Deputación Provincial de A Coruña,

en representación da Excma.

Doutra parte, en representación da FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV).
Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e a Fundación para o Fomento do
Coñecemento da Construcción Naval e das Actividades Marítimas EXPONAV
consideran de gran interese para a provincia da Coruña o obxectivo de vitalizar e
impulsar todos os aspectos relacionados coa promoción e dinamización económica da
provincia.
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do FUNDACIÓN PARA
EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV).as dúas partes acordan subscribir un
convenio conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer a fixación das bases de
outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol da
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV). CIF G-15944564, fixando

as condicións que se impoñen por esta administración concedente e os compromisos
asumidos pola entidade beneficiaria para o financiamento do proxecto ”Gastos de
funcionamento da Fundación e do Museo da Construcción Naval”.
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR
A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior,
consonte ao seguinte orzamento:

CONCEPTO
Mantenemento
Contratacións externas
Subministros
Seguros
Seguridades Social a cargo da entidade
Soldos e salarios
TOTAL

IMPORTE
20.900,00 €
41.300,00 €
1.600,00 €
1.600,00 €
14.600,00 €
45.000,00 €
125.000,00 €

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 100.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe de 80%. 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% da cantidade efectivamente xustificada. A contía
restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con
cargo a recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten
consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
imputable á entidade.
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento
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 0510/333.1/481, 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 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu
importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o
importe total do gasto efectivamente xustificado.

5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á FUNDACIÓN PARA EL
FOMENTO DEL CONCOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV). Non se poderá contratar a realización de
prestacións con persoas o entidades vinculadas á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), nin con calquera outra na que concorra algunha das
circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000,00 euros, con carácter
previo á contratación, á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE
LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS
(EXPONAV),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 económicamente.
3. No caso de que a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
tramite e aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como
do contrato adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto
modificado, achegando con el os informes emitidos e a certificación do
correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Segundo o artigo 6 da ordenanza xeral de subvencións e transparencia (BOP núm.
72 de 15 de abril de 2019), queda establecido que ademais de facer constar a
colaboraión da Deputación na información gráfica ou audiovisual relativa á persona
beneficiaria e as súas actividades en cada convocatoria específia ou convenio
regulador determiaranse de xeito detallado os medios de difusión para dar a
coñeceer o importe e porcentaxe do financiamento provinial da actividade ou proxecto
subvenionado.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV).
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), unha vez que presenten a seguinte documentación:

O pago da achega provincial realizarase en dúas fases:
- O primeiro pago do 50% da achega abonarase unha vez transcorrido o primeiro
semestre contra a presentación da seguinte documentación:
1º Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da FUNDACIÓN PARA
EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), xustificativa do cumprimento das condicións
impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos durante o primeiro semestre.
2º.- Relación clasificada dos gastos realizados durante o primeiro semestre, no que se
indiquen os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e datas
de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na
cláusula SEGUNDA. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias
debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No caso de
que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá
estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi
presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada pola
Deputación da Coruña.
3º.-Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA.
4º.-Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
5º.-Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
6º.-Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
7º.-Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Para o pago do 2º 50% restante deberan achegar a seguinte documentación:
1º .- Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da FUNDACIÓN PARA
EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), xustificativa do cumprimento das condicións
impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos durante o segundo semestre.
2º.- Relación clasificada dos gastos realizados durante o segundo semestre, no que
se indiquen os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA. Con esta relación achegaranse os orixinais ou

copias debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No
caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada
pola Deputación da Coruña.
3º.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA.
4º.-Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
5º.-Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
6º.-Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
7º.-Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Este segundo pago permitirá completar o pago da totalidade da achega provincial de
tal forma que se na xustificación final resulta acreditado unha cantidade inferior
o pago limitarase á cantidade total xustificada.
Todo isto en relación co previsto na claúsula terceira do presente convenio.
Polo tanto no caso de xustificar ca segunda xustificación unha cantidade inferior ao
75% do proxecto iniciarase o oportuno expediente de reintegro da totalidade da
achega.
A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
deberá acreditar previamente que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, de conformidade coa cláusula OITAVA.
VII. TERMO PARA
XUSTIFICACIÓN.

A

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula PRIMEIRA, terán lugar entre o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31
de decembro de 2021.
2. Unha vez rematadas as actividades, a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), deberá presentar a xustificación documental á que se refire
a cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES antes do vencemento do período de
vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que

se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento
á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo
excepcional dará lugar á perda da subvención e demais responsabilidades previstas
neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da
xustificación neste prazo adicional non eximirá ao FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV),da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de
subvencións e na ordenanza xeral de subvencións e transferencias publicada no
BOP núm. 72 de 15 de abril de 2019.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), na documentación achegada. E se tiveran transcorrido
máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos compromisos
adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a FUNDACIÓN
PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), terá dereito ao abono dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento
no que se faga efectivo o pagamento.

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN
A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
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 acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a
que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinaraa esta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1.A
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio

que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€,
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
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, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia e no capítulo IV: Procedemento de Control
Financiero da ordenanza xeral de subvencións publicada no BOP Núm 72 de 15 de
abril de 2019 o FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV) poderá
ser escollida pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro
sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á
finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o
cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente
convenio de cooperación.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV) 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, de 12 de
maio, aos procedementos de enxuiciamento 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 dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de
xullo), e no capítulo V da ordenanza xeral de subvencións e transparencia (BOP núm.
72 de 15 de abril de 2019, dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2.-Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza

poderá ser constitutivo
de novembro, ou na Lei
de aplicación o cadro de
xeral de subvencións e

transparencia (BOP núm. 72 de 15 de abril de 2019, dándolle en todo caso audiencia
ao interesado
3.- Para os supostos de retrasos na realización das obras ou retraso na presentación
da xustificación se estará ao disposto na Ordenanza xeral de subvencións e
transparencia (BOP núm. 72 de 15 de abril de 2019, dándolle en todo caso audiencia
ao interesado
4.- Si o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie
entre o prazo indicado na cláusula VII.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 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONCOMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), serán
remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de
Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista en dito precepto e
co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na
lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de
subvencións, a concesión da subvención á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), 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 presente convenio de colaboración abranguerá os gastos devengados
dende o día 1 de xaneiro do 2021 ata o 31 de decembro de 2021, sen que en
ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade á dita
data e conservará a súa vixencia ata o día 30 de xuño do ano 2022, condicionada á
existencia de crédito para tal fin.
2. A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV) deberá
ter presentada a xustificación en todo caso antes do día 31 de maio de 2022,
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da
Unidade Xestora, do servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención

concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICCIÓN
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o da FUNDACIÓN PARA EL
FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por Acordo Plenario do día de de
202.
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.
O representante da Deputación

O
representante
da
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE
LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS
(EXPONAV),

11.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello
de Malpica de Bergantiños para financiar o proxecto "XXXVII Mostra da Olería
de Buño 2021"
1.-Exceptuar para o presente convenio o cumprimento dos principios de concurrencia,
publicidade, igualdade e non discriminación, 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. Estos
principios se encontran recollidos nos artígos 22.2 da lei xeral de subvencións e 65 a
67 do seu regulamento.
2º.- Aprecianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva,como o incorporado no presente
expediente:









A actividade subvencionada ao Concello da Malpica de Bergantiños, relativa á
“XXXVII Mostra da Olería de Buño 2021” pretende mediante este evento a
dinamización comercial, tendo en conta que se trata dun acto de exaltación
desta artesanía tradicional, senón tamén na maior actividade de promoción do
ámbito xeográfico no que esta inmersa. Contribuíndo decisivamente ao
desenvolvemento socioeconómico da vila oleira, da comarca de Bergantiños e
da área xeográfica da Costa da Morte. Xunto coa dinamización comercial, a
mostra repercute igualmente nunha promoción económica da vila, xa que vai
atraer unha grande afluencia de xente, fomentando a promoción cultural,
turística, comercial e socioeconómica do entorno xeográfico da vila de Buño.
Todas as actividades están encamiñadas a visibilizar o traballo da muller na
olería mediante a realización de varias actividades.
As razóns de interese público son evidentes, por ser un sector económico
propio, por ser un sector tradicional que se desapareces desaparecería
consigo todo ese saber tradicional e desaparecería unha olería de tradición
milenaria. Está tamén influindo na cultura e o turismo, polo que é un sector
transversal.
Por outra banda segundo a memoria presentada polo concello, ten a súa
causa en que o proxecto a desenvolver, xurde do Concello de Malpica de
Bergantiños como evento dinamizador do comercio, fomentando a visita e
compra no comercio e, en xeral, na promoción económica da comarca. O
fundamento da actuación provincial está na necesidade de apoiar e estimular
desde as institucións públicas aquelas actuacións, sexan públicas ou privadas,
tendentes a coadxuvar na mellora dos territorios, tanto no seu aspecto
territorial como no socioeconómico.
Cabe considerar, ademais, que o proxecto, pola envergadura e importes que
conleva, excede dos parámetros das subvencións que veñen a concederse
nas convocatorias de réxime de concorrencia competitiva do Servizo.

3º Aprobar o texto e a formalización do convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Malpica de Bergantiños con CIF P1504400A

para cofinanciar “XXXVII Mostar da Olería de Buño 2021” cunha achega provincial de
40.000,00 € con cargo á aplicación presupustaria 0510/3341/46201, que representa
un coeficiente de financiación do 80% con respecto a un orzamanto de 50.000,00 €
4º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.
O texto íntegro do convenio é o seguinte:
Convenio interadministrativo de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da
Coruña e o Concello de Malpica de Bergantiños polo que se instumenta unha
subvención nomintiva para o cofinaniamento do proxecto “XXXVII Mostra de Oleria
de Buño 2021”
En A Coruña a
REUNIDOS
Dunha parte
Provincial de A Coruña,

, en representación da Excma. Deputación

Doutra parte
DE BERGANTIÑOS

, en representación do CONCELLO DE MALPICA

Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e o CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS consideran de gran interese para a provincia potenciar que o sector
da olería
se converta nunha actividade rendible de futuro que repercute
favorablemente como medio de desenvolvemento económico, social e xerador de
emprego e riqueza non só a nivel local, senón tamén provincial.
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do CONCELLO DE
MALPICA DE BERGANTIÑOS, as dúas partes acordan subscribir un convenio
conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio interadministrativo de cooperación ten por a fixación das bases
de outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a do CONCELLO
MALPICA DE BERGANTIÑOS, CIF P1504400A fixando as condicións que se
impoñan por esta administración concedente e os compromisos asumidos pola
entidade beneficiaria para o financiamento do proxecto " XXXVII Mostra da Olería de
Buño 2021", que se celebrará entre os días do 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2021.
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE SE HA DE REALIZAR
O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS desenvolveu as actividades
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte
orzamento:

ACTIVIDADES
Servizo de azafatas
Aluguer de carpa
Material gráfico/imprenta/fotografía
Actividades: eventos, animación, actuacións…
Decoración/sinalización
Servizo vixilancia e protección do evento
Montaxe e desmontaxe mostra
Instalación eléctricas
Aluguer equipos megafonía
Publicidade e promoción
Suministros
TOTAL

IMPORTE
2.500,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
21.750,00 €
4.000,00 €
1.200,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
1.850,00 €
6.500,00 €
1.200,00 €
50.000,00 €

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN
OU APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 40.000,00 €, o que representa
unha porcentaxe de 80% 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% da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade.
2. . Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do
orzamento 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 0510/3341/46201 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 doutra subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS
obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da
subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto
efectivamente xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1.Corresponderalle ao CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS o
outorgamento dos contratos de subministro, servizos e asistencia para a completa

realización da actividade programada.
2. No procedemento de contratación o CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS
axustará toda a súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector
público.
3. No caso de que o CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS tramite e aprobe
algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato
adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado,
achegando con el os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo.

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Segundo o artigo 6 da ordenanza xeral de subvenións e transparencia queda
establecido que ademais de facer constar a colaboraión da Deputación na información
gráfica ou audiovisual relativa á persona beneficiaria e as súas actividades en cada
convocatoria específia ou convenio regulador determiaranse de xeito detallado os
medios de difusión para dar a coñeceer o importe e porcentaxe do financiamento
provinial da actividade ou proxecto subvenionado.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do CONCELLO DEMALPICA DE BERGANTIÑOS.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada ao CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS, unha vez que se presente a seguinte documentación:
1.- Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do CONCELLO DE
MALPICA DE BERGANTIÑOS, xustificativa do cumprimento das condicións impostas
neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
2.- Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co
seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de
pagamento. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado
na cláusula SEGUNDA.
3.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridde Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA
4.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
5.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
3.- Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.

O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS deberá acreditar previamente que
está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de
conformidade coa cláusula OITAVA.
VII. TERMO PARA
XUSTIFICACIÓN

A

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1 As actividades que son obxecto de financiamento provincial, se realizaran entre o
dia 1 de xaneiro ata o 31 de decembro do ano 2021.
2. Unha vez rematadas as actividades, o CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS deberá presentar a xustificación documental á que se refire a
cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a partir da finalización daquelas
e, en calquera caso, UN MES antes do vencemento do período de vixencia do
convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento
ao CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS para que a presente no prazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo
excepcional conlevará 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 ao CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvención e
na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable lle poida
coresponder..
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS na
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a
axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado
o importe que lle corresponda, o CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS terá
dereito ao abono dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen desde a
finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o
pagamento.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN
1.-O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS deberá estar ao día, con carácter
previo á sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención,
no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa
comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade
Social.
2.-A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a
que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
3.-A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€,
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS 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, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia e no capítulo IV: Procedemento de Control
Financiero da ordenanza xeral de subvencións publicada no BOP Núm 72 de 15 de
abril de 2019 o CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS poderá ser escollida
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento
de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
cooperación.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS 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, de 12 de maio, aos
procedementos de enxuiciamento 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 dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de
xullo), e no capítulo V da ordenanza xeral de subvencións e transparencia (BOP núm.
72 de 15 de abril de 2019, 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, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 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 retrasos na
realización das obras ou retraso na presentación da xustificación se estará ao
disposto na Ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
4. Si o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre
o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pago efectivo ao terceiro.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

DE

SUBVENCIÓNS

E

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS serán remitidas á
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista en dito precepto e co debido
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei
orgánica 3/2018, de 5 de decembro de Protección de Datos persoais e garantía dos
dereitos dixitais.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS 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 Contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o 1 de xaneiro ao 31 de
decembro do ano 2021, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos
devengados con anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 31 de
maio do ano 2022 sempre e cando exista crédito para tal fin.
2. O CONCELLO DE MALPICA DE BERRGANTIÑOS deberá ter
xustificación en todo caso antes do día 30 de abril de 2022,

presentada a

3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da
Unidade Xestora, do servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.

XIV.- NATUREZA,
COMPETENTE

INTERPRETACIÓN,

MODIFICACIÓN

E

XURISDICCIÓN

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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o do CONCELLO DE
MALPICA DE BERGANTIÑOS, respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por Acordo Plenario do día--- de
xullo de
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.
O Represenante da Deputación

O
representante
CONCELLO DE MALPICA
BERGANTIÑOS

do
DE

12.- Aprobación técnica do proxecto DP 3201 Ampliación e mellora Estación de
Curtis ao Carregal e Gorxa PQ 8+400 ao 11+070 e Senda PQ 8+700 ao 9+700
(Curtis), incluído no Plan de Investimentos 2021, undécima fase
1.- Aprobar técnicamente o proxecto incluido no Plan de INVERSIÓN EN VIAS
PROVINCIALES 2021 11ªFASE cun presuposto total de 1.130.346,70.- euros, con
cargo a la aplicación 0410/4531/60900 que se detalla:
CÓDIGO
2021.1110.0013.0

DENOMINACION
DP
3201
AMPLIACION
E
MELLORA
ESTACION
CURTIS
AO
CARREGAL
E
GORXA PQ 8+400
AO
11+070
E
SENDA PQ 8+700
AO 9+700

CONCELLO
CURTIS

PRESUPOSTO
1.130.346,70 €

EXPROPIACION
156.304,22€

2.- Iniciar os trámites para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para a
execución da seguinte obra:
CÓDIGO
2021.1110.0013.0

DENOMINACION
DP
3201
AMPLIACION
E
MELLORA
ESTACION
CURTIS
AO
CARREGAL
E
GORXA PQ 8+400
AO
11+070
E
SENDA PQ 8+700
AO 9+700

CONCELLO
CURTIS

PRESUPOSTO
1.130.346,70 €

EXPROPIACION
156.304,22€

3.- Expoñer ao público o Proxecto mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, considerarase definitivamente aprobado.
4.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para 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

13.- Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2021, primeira fase.
1.- Aprobar definitivamente o PLAN DE INVESTIMENTO EN VIAS PROVINCIAIS
2021 PRIMEIRA FASE cun orzamento total de 392.811,01.- euros, con cargo á
aplicación 0410/4531/60900 que se detalla:
CÓDIGO
2021.1110.0001.0

DENOMINACION

CONCELLO

PRESUPOSTO

MELLORA
DA
INTERSECCIÓN
DA DP 6121 MERA
A CARIÑO COA
DP 6119 LANDOI
A PQ 5 DA DP
6121.

CARIÑO

392.811,01

2.- Expoñer ao público o Proxecto mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, considerarase definitivamente aprobado.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para 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

14.- Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2021, quinta fase.
1.- Aprobar a PRIMEIRA RELACION DO PLAN DE INVESTIMENTO EN VIAS
PROVINCIAIS 2021 QUINTA FASE cun orzamento total de 553.442,41.- euros, con
cargo á aplicación 0410/4531/60900 que se detalla:
CÓDIGO

DENOMINACION

CONCELLO

PRESUPOSTO

2021.1110.0005.0

DP
3104
VARIANTE
AEROPORTO DE
ALVEDRO:
ACONDICIONAM
ENTO
E
MELLORA
DA
SEGURIDADE
VIAL
EN
LIÑARES

CULLEREDO

553.442,41 €

2.- Expoñer ao público o Proxecto mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, considerarase definitivamente aprobado.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para 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

15.- Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2020, cuarta fase.
1.- Aprobar definitivamente o PLAN DE INVESTIMENTO EN VIAS PROVINCIAIS
2020 CUARTA FASE cun orzamento total de 93.532,95.- euros, con cargo á aplicación
0410/4531/60900 que se detalla:
CÓDIGO

DENOMINACION

CONCELLO

PRESUPOSTO

2020.1110.0005.0

MELLORA DE
SEGURIDADE VIAL
NA DP 1704
CAMBRE A
CARRAL PQ 0+580
A 1+070

CAMBRE

93.532,95

2.- Expoñer ao público o Proxecto mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, considerarase definitivamente aprobado.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para 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

16.- Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2021, terceira fase
1.- Aprobar o Plan de CONSERVACION DE VIAS PROVINCIAIS 2021, TERCEIRA
FASE cun orzamento total de 2.020.633.- euros, con cargo á aplicación
0410/4531/61900 que se detalla:
CÓDIGO

CONCELLO
DENOMINACION DA OBRA
2021.1100.0035.0
DP 2502 VALDOVIÑO A CERDIDO. MELLORA
. VALDOVIÑO
DE CAPA DE RODAXE CON MESTURA
BITUMINOSA EN QUENTE PQ 3+000 AO PQ
5+600
2021.1100.0036.0
DP 6602 REFORZO DE FIRME. FONTE DIAZO PINO
SANTA IRENE PQ 2+693 AO 4+674
2021.1100.0037.0
DP 4603 MELIDE A RIBADULLA. REFORZO DE
MELIDE
FIRME. PQ 1+070 A 5+821
2021.1100.0038.0
DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE POR
TORDOIA
PONTEPEDRA. MELLORA DE FIRME PQ 3+160
AO 5+500
2021.1100.0039.0
DP 5903 ORDES A PORTOMOURO POR
TORDOIA E
PONTECHONIA. MELLORA CAPA DE RODAXE
TRAZO
CON MBQ PQ 5+300 AO 8+500
2021.1100.0040.0
DP 2405 CERCEDA A MESÓN DO VENTO
CERCEDA E
MELLORA CAPA DE RODAXE CON MBQ P.Q.
ORDES
1+700 A 5+170
TOTAL……………………………………………………………………..

IMPORTE

249.193,89
232.497,69
426.457,80

301.945,52

419.629,37

390.908,73
2.020.633

2.- Expoñer ao público o Proxecto mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, considerarase definitivamente aprobado.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para 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

17.- Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2021, cuarta fase
1.- Aprobar o Plan de CONSERVACION DE VIAS PROVINCIAIS 2021, CUARTA
FASE cun orzamento total de 700.198,50.- euros, con cargo á aplicación
0410/4531/61900 que se detalla:
CÓDIGO

CONCELLO
DENOMINACION DA OBRA
2021.1100.0041.0
DP 0514.- ARTEIXO A CAION. MELLORA DA
.ARTEIXO E A
CAPA DE RODAXE CON MBQ PQ 1+150 A
LARACHA
11+200
2021.1100.0042.0
DP 0106.- SAN VICENTE DE VIGO A OZA DOS
ABEGONDO E
RIOS. MELLORA DA CAPA DE RODAXE CON
CARRAL
MBQ PQ 0+000 - 3+170
TOTAL……………………………………………………………………..

IMPORTE

449.978,62

250.219,88
700.198,50

2.- Expoñer ao público o Proxecto mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, considerarase definitivamente aprobado.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para 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.

18.- Aprobación da toma de coñecemento do informe do Consello de Contas de
Galicia relativo á fiscalización sobre os criterios de repartición de recursos entre
concellos a través dos Plans provinciais e a eficiencia do gasto. Deputación da
Coruña lexislaturas 2003-2019, aprobado polo Pleno do Consello de Contas na
sesión do 6 de outubro de 2021
A vista do informe do Consello de Contas de Galicia de fiscalización sobre os criterios
de repartición de recursos entre os concellos a través dos Plans provinciais da
Deputación da Coruña nas lexislaturas 2003-2019:
1º) Aprobar a toma de coñecemento do informe do Consello de Contas de Galicia de
fiscalización sobre os criterios de repartición de recursos entre concellos a través dos
Plans provinciais e a eficiencia do gasto da Deputación da Coruña lexislaturas 20032019, que foi aprobado polo Pleno do citado órgano fiscalizador na sesión realizada o
6 de outubro de 2021.
2º) Dar conta de que nas Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) ”POS+2022”, se
atenden recomendacións realizadas polo Consello de Contas de Galicia neste informe
de fiscalización, sobre todo no relativo ao apartado de criterios de repartición de
recursos entre concellos a través dos Plans provinciais, no senso de describilos e
sinalar as fontes e datas de referencia para a aplicación de cada un deles.
3º) Asumir a tarefa de estudar e analizar a aplicación práctica das recomendacións
realizadas polo Consello de Contas de Galicia no seu informe de fiscalización,
respecto dos apartados aos que pola súa complexidade e dada a data na que se
notificou a esta deputación o citado informe, non é posible darlles cumprimento xa
nestas Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) da anualidade 2022.

19.- Aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+
2022"
1º) Aprobar as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+ 2022", cuxo texto
figura no Anexo que se xunta.
2º) Condicionar a aprobación definitiva destas Bases á existencia de crédito adecuado
e suficiente nas partidas 0430/4592/46201, 0430/4592/76201, 0430/9439/82120,
0611/23126/46201 e 0611/23126/76201, tanto no orzamento inicial do exercicio 2022
como nos expedientes de modificación de créditos que esta deputación aprobe para o
financiamento do POS+ 2022.

20.- Aprobación da segunda fase do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional
2/2021 por maior achega provincial
Logo de ver o expediente relativo á aprobación da segunda e derradeira fase do Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único
de concellos) POS+ Adicional 2/2021 por maior achega provincial, no que se acreditan
os seguintes
I.- ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo de aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2021 e o seu Plan
Complementario, realizado polo Pleno desta deputación na sesión do 30 de xuño de
2021, polo que se aproba, ademais do Plan Base, un Plan Complementario
Visto o crédito procedente dunha maior achega provincial por un importe total de
25.000.000,00 €, aprobado mediante o Expediente de modificación de créditos (EMC)
3/2021 que se aprobou polo Pleno desta deputación na sesión do 30 de abril de 2021
e que entrou en vigor o 31 de maio de 2021 coa publicación do correspondente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia e que dado que esta modificación de crédito
financiouse con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais, puido aplicarse
o gasto á partida xeral do Plan, sen necesidade de ter en conta os grupos de
programa determinados para as inversións financeiramente sostibles
Vista a primeira fase do POS+ Adicional 2/2021, aprobada mediante a Resolución de
Presidencia número 2021/30870 do 23 de xullo de 2021, en relación co acordo
plenario do 30 de xuño de 2021 (relativo á aprobación do POS+ 2021 e o seu Plan
Complementario), na que se incluían os investimentos financeiramente sostibles
previstos no Plan Complementario ao POS+ 2021
Vistas as solicitudes presentadas polos concellos que participan nesta segunda e
derradeira fase do POS+ Adicional 2/2021 por maior achega provincial, solicitando
investimentos financeiramente sostibles, algúns deles xa estaban previstos no Plan
Complementario aprobado xunto co Plan Base, e outros son novos investimentos,
tendo en conta que o Concello de Ponteceso non presentou ningunha solicitude para
participar nesta segunda fase do Plan dentro do prazo establecido, única fase na que
podía participar, dado que non conta con investimentos no Plan Complementario do
POS+ 2021 ao terse por desistido da súa solicitude de participación no POS+2021 por
non achegar a certificación do acordo plenario municipal da aprobación da solicitude
esixida na Base 5.A das Bases reguladoras do POS+ 2021, segundo se indica no
punto 2 do acordo de aprobación do POS+ 2021
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO

Logo de ver as Bases reguladoras do POS+ 2021, aprobadas polo Pleno desta
deputación na sesión realizada o 27 de novembro de 2020 e publicadas no
Boletín Oficial da Provincia (BOP) núm. 205 do 1 de decembro de 2020 e cuxas
Bases 7 e 9, para regular a utilización do contrato menor nas obras incluídas no
Plan, foron modificadas por acordo plenario do 30 de decembro de 2020 e
publicadas no BOP núm. 225 do 31 de decembro de 2020
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar a segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de concellos) POS+
Adicional 2/2021 por maior achega provincial, na que se inclúen "investimentos
financeiramente sostibles", algúns deles previstos no Plan Complementario ao POS+
2021 e outros novos, cuxo resumo de datos de financiamento é o que deseguido se
indica, e cuxo detalle figura nos anexos I e II :

OBXECTO
Investimentos
financeiramente sostibles
TOTAL

POS+ ADICIONAL 2/ 2021 2ª FASE
RESUMO XERAL
DEPUTACIÓN
CONCELLOS

TOTAL

5.128.683,06

421.181,79

5.549.864,85

5.128.683,06

421.181,79

5.549.864,85

ANEXO I

Resumo xeral por concello

ANEXO II

Investimentos financeiramente sostibles

A aprobación definitiva dos investimentos que no Anexo II teñen indicadas condicións
suspensivas, queda condicionada ao seu cumprimento.
2.- O financiamento da achega provincial a esta segunda e derradeira fase do POS+
Adicional 2/2021 por maior achega provincial realízase con cargo aos créditos
consignados no expediente de modificación de créditos 3/2021, aprobado polo Pleno
desta deputación na sesión realizada o 30 de abril de 2021, que entrou en vigor o 31
de maio de 2021 coa publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e que dado que esta modificación de crédito financiouse con cargo ao
remanente de tesourería para gastos xerais, puido aplicarse o gasto á partida xeral do
Plan, sen necesidade de ter en conta os grupos de programa determinados para as
inversións financeiramente sostibles.
3.- A contratación e a execución dos investimentos incluídos nesta segunda fase do
POS+ Adicional 2/2021 realizarase polos respectivos concellos de acordo coas
instrucións que figuran nas Bases 7, 8 e 9 das Reguladoras do POS+ 2021, salvo o
relativo aos prazos de contratación e execución que se amplían ata o 30 de novembro
de 2022 e 30 de novembro de 2023, respectivamente.

4.- O resumo xeral da 1º e 2ª fase do POS+Adicional 2/2021 figura no Anexo III, no
que se recollen os datos da aplicación polos 93 concellos da provincia dos
25.000.000,00 € de maior achega provincial, a través das dúas fases do Plan:
ANEXO
III

Resumo total 1ª e 2ª fase do POS+ Adicional 2/2021

O resumo da 1ª e 2ª fase do POS+ Adicional 2/2021 é o seguinte:
1ª Fase POS+ADICIONAL 2/2021
2ª Fase POS+ADICIONAL 2/2021
Economías
TOTAL

19.586.177,77
5.128.683,06
285.139,17
25.000.000,00

5.- Dispor a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no Boletín oficial da
Provincia para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as
alegacións ou reclamacións que se consideren oportunas.
6.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia para os
efectos previstos no artigo 29.2) da Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización e
funcionamento da Administración xeral do Estado e a informe da Comisión Provincial
de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais.
7.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación
Local para os efectos da coordinación prevista na Lei 5/1997 de 22 de xullo, de
Administración local de Galicia.
8.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e
remisión a informe, sen que se presentasen reclamacións ou alegacións, poderán
proseguirse as actuacións.

21.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado
"Ampliación da rede de Saneamento no Pindo", do Concello de Carnota,
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0134.0
Logo de ver o expediente relativo ao proxecto modificado do investimento
denominado “Ampliación da rede de Saneamento no Pindo”, do Concello de Carnota,
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0134.0 no que
se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta deputación na sesión ordinaria do 26
de abril de 2019, en relación coa Resolución de Presidencia número 19076 do 31 de
maio de 2019, que aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o seu Plan
complementario, no que se inclúe este investimento do Concello de Carnota:

Código

Denominación
Concello

2019.2000.0134.0 Carnota

Ampliación da rede de
Saneamento no Pindo

FINANCIAMENTO
Deputación Concello
Orzamento
Total
26.657,83 14.473,37

41.131,20

Logo de que mediante a Resolución da Presidencia desta corporación provincial núm.
2020/42095, do 18 de decembro de 2020, se aprobara definitivamente este
investimento, despois da presentación polo Concello de Carnota da autorización da
Axencia Galega de Infraestruturas a que se condicionara a súa aprobación.
Logo de aprobar o Concello de Carnota, previos os informes técnicos e xurídicos
favorables, un proxecto modificado deste investimento, asinado dixitalmente o 30 de
xullo de 2021 polo arquitecto municipal e director da obra, José Carlos Leis Caruncho,
con idéntico orzamento de contrata que o proxecto inicial, previa audiencia do
redactor do proxecto inicial e coa conformidade do representante da empresa
adxudicataria, que foi redactado para modificar o trazado inicialmente previsto coa
finalidade de recoller as actuacións necesarias para a execución das obras permitindo
a conexión e correcta execución da nova rede de saneamento ante as dificultades
observadas no momento da comprobación do replanteo, antes do inicio das obras e
que non foi posible detectar no momento da redacción do proxecto inicial.
Logo de ver o informe técnico (Anexo V), asinado o 19 de agosto de 2021 polo
director da obra, no que indica que o proxecto modificado precisa dunha nova
autorización da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI).

Logo de ver a Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas asinada dixitalmente
o 7 de outubro de 2021 pola que se autorizan as obras contidas neste proxecto
modificado do 30 de xullo de 2021, coa imposición dunha serie de condicións.
Logo de ver o informe do director da obra, emitido o 14 de outubro de 2021, no que
indica que o dito proxecto modificado cumpre con todos os condicionantes tanto
xerais como particulares contidos na antedita autorización da AXI do 7 de outubro de
2021.
Tendo en conta que o proxecto modificado asinado dixitalmente o 30 de xullo 2021 foi
supervisado favorablemente polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta
deputación o 4 de agosto de 2021
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2019, aprobadas polo Pleno desta
deputación o 28 de setembro de 2018 e publicadas no BOP número 188, do 2 de
outubro de 2018

De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Ampliación da rede
de Saneamento no Pindo”, do Concello de Carnota, incluído no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2019 co código 2019.2000.0134.0, que foi aprobado polo Pleno desta
deputación na sesión realizada o 26 de abril de 2019, en relación coa Resolución de
Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, que está adxudicado e pendente
de executar, que conta coa conformidade do adxudicatario e do redactor do proxecto
inicial e cos informes técnicos e xurídicos favorables e que mantén o mesmo
orzamento de contrata con respecto do proxecto inicial, pero que implica un cambio
do trazado inicialmente previsto coa finalidade de recoller as actuacións necesarias
para a execución das obras permitindo a conexión e correcta execución da nova rede
de saneamento, ante as dificultades xurdidas antes do inicio das obras, no momento
da comprobación do replanteo, e que non foi posible detectar no momento da
redacción do proxecto inicial, sendo os seus datos os que se indican na seguinte
táboa:

Contrata
Concello de Carnota
Código: 2019.2000.0134.0
“Ampliación da rede de
Saneamento no Pindo”

Deputación
Concello
Total

26.657,83

Adxudicación
26.657,83

Baixa

Certificado

Pendente
certificar

0,00

0,00

26.657,83

14.473,37

8.048,68 6.424,69

0,00

8.048,68

41.131,20

34.706,51 6.424,69

0,00

34.706,51

2.- A achega provincial a este investimento financiarase con cargo á partida
0430/4592/76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificarlle este acordo ao Concello de Carnota para os efectos oportunos.

22.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora da capa
de rodaxe pista Igrexa - Seixán e alta de Seixán", do Concello de Tordoia,
incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2021 co código 2021.2000.0288.0,
levantamento da condición á que quedou sometida e aprobación definitiva desta
obra.
Logo de ver as Bases reguladoras do POS+ 2021 aprobadas mediante acordo
plenario provincial do 27 de novembro de 2020 e publicadas no Boletín Oficial da
Provincia (BOP) nº 205 do 1 de decembro de 2020, cuxas Bases 7 e 9 foron
modificadas por acordo plenario provincial do 30 de decembro de 2020 e publicadas
no BOP nº 225 do 31 de decembro de 2020.
Logo de ver o acordo do Pleno desta Deputación, adoptado na sesión ordinaria
realizada o 30 de xuño de 2021, que aprobou o Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2021 e o
seu Plan complementario
Logo de ver que na relación dos investimentos que se inclúen no POS+ 2021 figura,
entre outras, a obra do Concello de Tordoia denominada “Mellora da capa de rodaxe
pista Igrexa - Seixán e alta de Seixán”, co código 2021.2000.0288.0, aprobada de
forma condicionada á achega da autorización da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural.
Logo de presentar o Concello de Tordoia un proxecto modificado desta obra para
adaptalo as condicións contidas na autorización da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural, cun orzamento de contrata de 74.897,35 €, o que supón un incremento de
18.032,34 € con respecto ao orzamento de contrata do proxecto técnico inicial, que é
financiado integramente polo concello, así como á vista da certificación acreditativa
da súa aprobación polo órgano municipal competente e do resto da documentación
administrativa e técnica xustificativa da modificación, habida conta do informe de
supervisión favorable do Servizo de Asistencia Técnica a Municipios.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Tordoia denominada
“Mellora da capa de rodaxe pista Igrexa - Seixán e alta de Seixán”, incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2021, co código 2021.2000.0288.0, que fora aprobado polo
Pleno desta Deputación na sesión realizada o 30 de xuño de 2021, cun orzamento
de contrata de 74.897,35 €, o que supón un incremento do seu orzamento de
contrata respecto ao do proxecto técnico inicial por importe de 18.032,34 € , cuxo
financiamento asume integramente o Concello de Tordoia

Axentes financeiros
Deputación
Concello
Total

Proxecto Modificado
“Mellora da capa de rodaxe pista Igrexa
- Seixán e alta de Seixán”
POS+ 2021
2021.2000.0288.0
Orzamento de contrata
Orzamento de contrata
Proxecto Inicial
Proxecto Modificado

Incremento

56.865,01

56.865,01

0,00

0,00

18.032,34

18.032,34

56.865,01

74.897,35

18.032,34

2.- Coa aprobación deste proxecto modificado e coa documentación presentada polo
Concello de Tordoia, considerar cumprida a condición á que foi sometida a
aprobación definitiva desta obra, toda vez que o Concello de Tordoia achegou a
documentación xustificativa do seu cumprimento, e en consecuencia, aprobar
definitivamente este investimento, incluído no POS+ 2021, co código
2021.2000.0288.0
3.- Na partida 0430/4592/76201 do vixente orzamento provincial existe crédito
adecuado e suficiente para o financiamento da achega provincial a esta obra.
4.- Notificar este acordo ao Concello de Tordoia para os efectos oportunos.

23.- Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio
de pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de outubro de 2021 e relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da
Coruña entre o 1 e o 31 de outubro de 2021.
PRIMEIRO: 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, no Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e na Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña do
mes de outubro de 2021.
SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética
Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de outubro de 2021.
TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda,
acórdase a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da
Coruña.

24.- Aprobación da toma de coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda
e Administracións Públicas, da información da execución orzamentaria da
Deputación Provincial e dos seus entes dependentes correspondente ao
terceiro trimestre de 2021.
Tomar coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e dos
seus Entes dependentes (Consorcio provincial contraincendios e salvamento da
Coruña e Fundación axencia enerxética da provincia da Coruña), correspondente ao
terceiro trimestre de 2021, en cumprimento do disposto na Orde HAP/2105/2012, do 1
de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración da información
previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira.

25.- Dación de conta do Plan de Acción
Contraincendios e Salvamento da Coruña.

do

Consorcio

Provincial

Dáse conta do Plan de Acción do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento
da Coruña.

26.- Dación de conta da aprobación definitiva da Conta Xeral 2020 do Consorcio
Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña.
Dáse conta da aprobación definitiva da Conta Xeral 2020 do Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña.

27.- Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número
7/2021 de aprobación polo Pleno.
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 7/2021 de
competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente orzamento xeral por un
importe 21.296.664,76 euros e que ofrece o seguinte resumo:
A

NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO

A.1) Aumentos (necesidades de financiamento):

A.2) Baixas (fontes de financiamento):

CE. Créditos extraordinarios:

1.060.710,00

Remanente de Tesourería:

SC. Suplementos de crédito:

20.235.954,76

Baixas por anulación:

115.000,00

Total aumentos:

21.296.664,76

Total financiamento:

21.296.664,76

21.181.664,76

B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
B.1 Resumo por capítulos do Estado de
Gastos

B.2 Resumo por capítulos do Estado de Ingresos

Capítulo

Capítulo

Altas

Baixas

1 Gastos de
persoal

0,00

0,00

393.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

535.710,00

15.000,00

20.367.954,76

100.000,00

2 Gastos
correntes

3 Gastos
financeiros

4 Trans.
Correntes

5 Fondo continx.
e o. i.

6 Investimentos
reais

7 Trans. de

1 Impostos directos

2 Impostos indirectos

3 Taxas e outros ingresos

4 Transferencias correntes

5 Ingresos patrimoniais

6 Alleamento investimentos reais
7 Transferencias de capital

Altas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

capital

8 Activos
financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

21.296.664,76

115.000,00

9 Pasivos
financeiros
TOTAL:

8 Act. Finan. (Reman. Tesourería)

9 Pasivos financeiros
TOTAL:

21.181.664,76

0,00
21.181.664,76

2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a
publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de
reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do
citado RD 500/90.
Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo.
No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.
3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da
Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o establecido no
artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia á Consellería de Economía
e Facenda da Xunta de Galicia e á Delegación do Ministerio de Economía, en
cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
4- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
5.- Se as obrigacións efectivamente recoñecidas ao finalizar o exercicio 2021 exceden
do límite establecido na regra de gasto deberán levarse a cabo as actuacións
descritas nos artigos 21 a 23 da Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira, nos prazos, condicións e polo procedemento establecido
neles. Coidamos que tendo en conta a resposta do Ministerio de Facenda e Función
Pública a unha consulta sobre un posible incumprimento desta regra posta de
manifesto nunha avaliación trimestral e o sinalado na páxina 1 do manual da
aplicación PEFEL2 para a elaboración e remisión do plan económico financeiro
publicada por ese Ministerio en febreiro de 2017, non haberá que adoptar medidas
correctoras xa que o incumprimento ven explicado pola utilización do remanente de
tesourería para financiar as incorporacións de remanentes de crédito e outras
modificacións orzamentarias que non teñen carácter estrutural nin se teñen que

reproducir no futuro.
Ademais, a estes efectos hai que ter en conta os acordos adoptados polo Consello de
Ministros do 6 de outubro e polo Congreso dos Deputados na sesión do 20 de outubro
de 2020 sobre a suspensión da aplicación das regras fiscais no exercicio 2020 e 2021
como consecuencia da situación excepcional de pandemia formalmente declarada.
6.- No que atinxe á dotación económica prevista neste expediente de modificación de
créditos para subvencións de concesión directa, que non xera ningún dereito cara ós
potenciais beneficiarios, resaltar que a xustificación da presenza de causas
excepcionais e de interese público resulta extemporánea neste intre, segundo mostra
a práctica habitual desta institución nas últimas décadas; deixando tamén constancia
de que en ningún caso se dará tramite a expediente algún que incumpra as
prescricións legais, recordando neste senso ás unidades xestoras, e ós órganos de
ditame e resolutorios do procedemento, que en ningún caso se asignará recurso
algún a través de convenio administrativo que non incorpore a debida xustificación da
excepcionalidade, interese público, que non permitan a aplicación dos principios de
concorrencia, igualdade e non discriminación, tal e como informa a Intervención Xeral,
que reitera a necesidade de facelo na tramitación administrativa posterior do
expediente, e, en todo caso, previamente á firma do convenio de achega provincial á
obra ou á actividade de que se trate.
A maior abundamento, é de salientar a posibilidade de asignación de fondos
provinciais con carácter excepcional, tal e como sinala o Informe de Asesoría Xurídica
desta institución (nº 45/2018, sobre "Cuestións relativas ó procedemento de
concesión de subvencións nominativas", de 23 de marzo), cando se xustifique no
expediente administrativo a tramitar; debendo resaltar neste senso a asignación a
todos e cada un dos Concellos da provincia do maior Plan de Obras e Servizos de
todo o estado, que esta Corporación Provincial pasou, dunha asignación de 25 millóns
de euros, a unha asignación de máis de 100.000.000 millóns de euros.
7.- Dotar de 17.400.000,00 euros o financiamento do “Plan Provincial de cooperación
ás obras e servizos de competencia municipal", Plan único de concellos, POS+ 2022.
Unha dotación que se realiza como achega anticipada para o 2022, que se
incrementará coa previsión orzamentaria inicial, e que o tratarse dun plan dinámico,
verá aumentada a súa dotación progresivamente, coa incorporación de remanentes
ao longo do exercicio 2022.
8.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando proceda, 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.

28.- Dación de conta da comisión de control interno co fin de realizar a
comprobación das operacións de recadación levadas a cabo polo servizo de
recadación e polas oficinas de zona no exercicio 2020.
Dáse de conta da comisión de control interno co fin de realizar a comprobación das
operacións de recadación levadas a cabo polo servizo de recadación e polas oficinas
de zona no exercicio 2020.

29.- Dación de conta do proxecto de orzamento/plan de actuación da Fundación
Axencia Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" para o exercicio 2022.
Dáse conta do proxecto de orzamento/plan de actuación da Fundación Axencia
Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" para o exercicio 2022.

30.- Dación de conta do proxecto de orzamento do Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña para o exercicio 2022.
Dáse conta do proxecto de orzamento do Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña para o exercicio 2022.

31.- Aprobación inicial da relación de postos de traballo, cadro de persoal e
organigrama 2022
Vistas as peticións formuladas dende os diferentes servizos/unidades en relación co
asunto de referencia e que obran no presente expediente, este Servizo formula o
seguinte informe-proposta:
I.- ANTECEDENTES.
A Oficial Maior solicita no seu informe de data 14/10/2021 transformar un posto e
praza de administrativo/a de administración xeral adscrito oa Arquivo provincial,
actualmente vacante, nun posto e praza de Auxiliar técnico de arquivo.
Igualmente manifesta que a Imprenta Provincial, salvo nos postos que desempeñan
funcións meramente administrativas, debería estar dotada con persoal especializado
en Artes Gráficas. Indica tamén a necesidade de que o posto de Encargado teña as
mesmas condicións de dedicación que o resto de persoal da Imprenta.
A xefa de servizo de fiscalización e control financeiro e a xefa de servizo de
contabilidade, solicitan adscribir dous postos e prazas de técnico/a de xestión de
administración xeral, actualmente adscritos ao Servizo de contabilidade ao Servizo de
fiscalización e control financeiro onde xa viñan prestando servizos. A dita proposta
conta coa conformidade do Interventor xeral.
Mediante oficio de data 1/9/2021, a Vicetesoureira provincial solicita o traslado de
dous postos de Oficial 2ª de recadación, actualmente adscritos á Zona 1. O primeiro
deles á Zona 4, con motivo da apertura dunha nova oficina en Carballo, e o segundo á
Zona 2 para adaptar a adscrición do posto á realidade da prestación do servizo.
Así mesmo, e pola mesma causa solicita a adscrición definitiva dun posto de
Técnico/a de organización (con código 1.1.42.4), actualmente adscrito ao Servizo de
organización, á Zona recadatoria 3. Esta proposta conta coa conformidade do Xefe de
servizo de organización.
Dende o Fogar Infantil Emilio Romay para ir adaptando os seus recursos humanos á
lexislación vixente, propoñen a transformación de dúas prazas e postos de auxiliar
educador/a (subgrupo C2) e unha praza e posto de celador/a (agrupación profesional)
que quedarán vacantes tras a xubilación das súas titulares, en tres Educadores/as
Infantiles (grupo B).
A Directora do Centro de día de menores de Ferrol solicita a transformación dun posto
e praza de Celador/a (agrupación profesional) nun posto e praza de Administrador/a
(subgrupo A1) para dar soporte ao servizo de dirección-administración do centro.
Asimesmo, coa finalidade de ir adaptando os recursos humanos do centro á
normativa vixente, ante a próxima xubilación de tres funcionarias, solicita a
transformación das tres prazas e postos de auxiliar educador/a (subgrupo C2) que
viñan ocupando, en dúas prazas e postos de Titor (grupo B) e unha praza e posto de

Educador/a (subgrupo A2).
Dende a Biblioteca Provincial propoñen a transformación dunha praza e posto
vacante de Técnico/a de arquivo e biblioteca (subgrupo A1) nunha praza e posto de
Axudante de arquivo e biblioteca (subgrupo A2) con horario de tarde e sábados, por
considerala moi necesaria para os traballos técnicos e atención ao público da
biblioteca. Igualmente propoñen a transformación dun posto de Axudante de arquivo e
biblioteca nun posto de Xefatura de negociado que de apoio á dirección do centro, e a
inclusión do factor de "Atención continua ao público" nun posto de administrativo que
ven realizando efectivamente a dita función.
Dende o IES Rosalía Mera, para dar cumprimento ao establecido no Real Decreto-Ley
14/2021, de 6 de xullo de medidas urxentes para a redución da temporalidade no
emprego público solicitan a creación dunha praza e posto de Profesor/a de
secundaria e unha praza e posto de Profesor/a técnico de FP.
Por Resolución de Presidencia de 28/05/2021 (BOE nº 133 de 4/6/2021) convocouse
concurso xeral de méritos para a provisión de postos de traballo que foi resolto
mediante Resolución de Presidencia de 7/9/2021. Como resultado do mesmo é
necesario realizar axustes puntuais no cadro de persoal para dar cobertura aos
postos base que quedan vacantes.
En base aos seguintes
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO
Artigo 33.2.f da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, que atribúe ao
Pleno a competencia para a aprobación da relación de postos de traballo.
Artigos 90 da Lei 7/1985 do 2 de abril, de bases de réxime local, en relación cos
artigos 126 e 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, Texto
refundido das disposicións vixentes en materia de réxime local e 202 da Lei 2/2015,
do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Á vista do exposto,
ACÓRDASE
1. Realizar as seguintes adaptacións no cadro de persoal, relación de postos de
traballo e organigrama:
ARQUIVO
Transformar unha praza e posto de administrativo/a de administración xeral, con
código 1.1.15.45, actualmente vacante, nunha praza e posto de auxiliar técnico/a de
arquivo, subgrupo C1, nivel 19.
IMPRENTA
Axustar o grupo de clasificación, a escala e a titulación correspondentes aos postos
que realizan funcións especializadas de artes gráficas ao grupo B, escala de
administración especial, titulación 38: Técnico/a superior na familia profesional de

artes gráficas.
Eliminar a especial dedicación do posto de Encargado/a da Imprenta (código
1.1.81.1).
SERVIZO DE CONTABILIDADE SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL
FINANCEIRO
Adscribir dúas prazas e postos de técnico de xestión de administración xeral (códigos
1.1.178.50 e 1.1.178.51) actualmente adscritos ao Servizo de contabilidade ao
Servizo de fiscalización e control financeiro.
TESOURERÍA ZONAS RECADATORIAS SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
Adscribir os postos de Oficial 2ª de recadación con códigos 1.1.385.3 e 1.1.385.1 que
na actualidade están adscritos á Zona 1, ás Zonas 2 e 4 respectivamente.
Adscribir un posto de Técnico/a de organización (con código 1.1.42.4) á Zona
recadatoria 3.
FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
Transformar dous postos (1.1.173.2 e 1.1.173.26) e prazas de Auxiliar educador/a
(subgrupo C2) en dous postos e prazas de Educador/a infantil (grupo B).
Transformar un posto e praza de Celador/a: 1.1.120.17 (agrupación profesional) nun
posto e praza de Educador/a infantil (grupo B).
CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL
Transformar un posto e praza de Celador/a: 1.1.120.52 (agrupación profesional) nun
posto e praza de Administrador/a (subgrupo A1).
Transformar un posto e praza de Auxiliar educador/a: 1.1.194.10 (subgrupo C2) nun
posto e praza de Titor/a (grupo B) con turnicidade con alternancia de mañás e tardes,
incluíndo sábados que correspondan con data xaneiro de 2022.
Transformar un posto e praza de Auxiliar educador/a: 1.1.194.5 (subgrupo C2) nun
posto e praza de Titor/a (grupo B) con turnicidade con alternancia de mañás e tardes,
incluíndo sábados que correspondan, con data febreiro de 2022.
Transformar un posto e praza de Auxiliar educador/a: 1.1.194.1 (subgrupo C2) nun
posto e praza de Educador/a (subgrupo A2) con turnicidade con alternancia de mañás
e tardes, incluíndo sábados que correspondan, con data xullo de 2022.
BIBLIOTECA
Transformar unha praza e posto de Técnico de arquivo e biblioteca con código de
posto 1.1.69.2 (subgrupo A1) nunha praza e posto de Axudante de arquivo e
biblioteca (sugrupo A2) con horario de tarde, sábados e atención continua ao público.
Transformar un posto de Axudante de arquivo e biblioteca con código 1.1.85.4
(subgrupo A2) nunha Xefatura de negociado.

Engadir o factor de "Atención continua ao público" ao posto de administrativo de
administración xeral con código 1.1.15.208.
IES ROSALÍA MERA
Crear unha praza e posto de Profesor/a de secundaria (subgrupo A1), nivel 24, familia
de fabricación mecánica.
Crear unha praza e posto de Profesor/a técnico de FP (subgrupo A2), nivel 24, familia
de fabricación mecánica.
Traspasar no organigrama un posto de Profesor/a técnico de FP (código 1.1.93.10) do
departamento de Formación profesional básica ao departamento de Electricidade.
Como resultado da resolución do concurso xeral de méritos para a provisión de postos
de traballo convocado por Resolución de Presidencia de 28/05/2021 (BOE nº 133 de
04/06/2021) e para dar cobertura aos postos base que quedan vacantes:
Amortizar:
7 prazas de Técnico de administración xeral (A1)
1 praza de Técnico de organización (A1)
1 praza de Técnico de xestión tributaria (A2)
1 praza de Técnico especialista en xestión (B)
Crear:
Na escala de administración xeral:
4 prazas de Administrativo de administración xeral (C1)
Na escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores:
4 prazas de Técnico financiero tributario (A1)
Na escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos de grao
medio:
1 praza de Técnico de xestión económico financeira (A2)
1 praza de Asesor técnico (A2)
2. Aprobar a matriz para a determinación do complemento específico dos postos de
nova creación que figura como anexo I.
3. Aprobar as funcións dos postos de traballo que figuran como anexo II.
4. Aprobar inicialmente a relación de postos de traballo 2022 que figura como Anexo
III e dispor, de conformidade co disposto no artigo 202 da Lei 2/2015, do 29 de abril,
do emprego público de Galicia, que esta modificación sexa sometida a información
pública mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia por un prazo de
vinte días, a efectos de que se formulen, no seu caso, as reclamacións, suxestións e

alegacións que se estimen procedentes. De non producirse estas a aprobación
elevarase a definitiva.
5. Aprobar inicialmente o cadro de persoal para o ano 2022 que figura como Anexo IV,
dispoñendo a súa exposición ao público mediante o correspondente anuncio no
Boletín Oficial da Provincia por quince días, durante os cales os interesados poderán
examinalo e presentar reclamacións, segundo o disposto no artigo 112.3 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e demais normativa de
aplicación. De non producirse reclamacións durante o citado prazo o cadro de persoal
quedará definitivamente aprobado, de acordo co disposto no artigo 169 do Real
decreto lexislativo 2/2004.
6. Aprobar o organigrama 2022 que figura como Anexo V.
7. Unha vez aprobados definitivamente, remitir copia da relación de postos de traballo
e do cadro de persoal aos órganos competentes da Administración xeral do Estado e
da Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia no prazo de trinta días.
8. Publicar íntegramente a relación de postos de traballo e o cadro de persoal 2022 no
Boletín
Oficial
da
Provincia.

32.- Aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación Provincial da Coruña
para o exercicio económico 2022 e das súas bases de execución.
1º.- Aprobar o ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
para o exercicio 2022 por importe de 189.235.000,00 euros e cuxo detalle é o
seguinte:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:
INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS
IMPORTE

I.- IMPOSTOS DIRECTOS

21.197.022,80

II.- IMPOSTOS INDIRECTOS

15.498.712,31

III.- TAXAS, P.P. E OUTROS
INGRESOS
IV.- TRANSFERENCIAS
CORRENTES
V.- INGRESOS PATRIMONIAIS

140.657.821,34

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

188.846.582,00

VI.- ALLEAMENTO INVESTIMENTOS
REAIS
VII.- TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
VIII.- ACTIVOS FINANCEIROS

11.479.425,55

13.600,00

38.418,00
0,00
350.000,00

IX. PASIVOS FINANCEIROS

0,00

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL
TOTAL ORZAMENTO

388.418,00
189.235.000,00

CAPÍTULOS

IMPORTE

I.- GASTOS DE PERSOAL
II.- GASTOS CORRENTES EN
BENS E SERVIZOS
III.- GASTOS FINANCEIROS
IV.- TRANSFERENCIAS
CORRENTES
V.- FONDO DE CONTINXENCIA
TOTAL OPERACIÓNS
CORRENTES
VI.- INVESTIMENTOS REAIS
VII.- TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
VIII. - ACTIVOS FINANCEIROS
IX.- PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL OPERACIÓNS DE
CAPITAL
TOTAL ORZAMENTO

1.- SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS

ORZAMENTO
3.330.671,98

2.- ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

52.774.680,32

3.- PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

28.063.245,82

4.- ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

54.080.903,50

9.- ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL

50.985.498,38

0.- DÉBEDA PÚBLICA
TOTAL ORZAMENTO XERAL

32.787.511,57
761.000,00
65.352.195,05
3.780.000,00
154.822.622,02
17.417.606,98
14.964.000,00
2.030.771,00
0,00
34.412.377,98
189.235.000,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:
ÁREA DE GASTO

52.141.915,40

0,00
189.235.000,00

2º.- Aprobar igualmente as Bases de execución para o seu desenvolvemento.

3º.- Incorporar ao expediente orzamentario o orzamento inicialmente formado polo
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA
para o exercicio 2022, para dar cumprimento ao establecido no artigo 122.4 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público, que presenta o
seguinte resumo por capítulo:

INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS
IMPORTE

I.- IMPOSTOS DIRECTOS

2.613.949,00
8.032.287,02

V.- INGRESOS PATRIMONIAIS
TOTAL OPERACIÓNS
CORRENTES
VI.- ALLEAMENTO
INVESTIMENTOS REAIS
VII.- TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

10.646.236,02

7.627.179,73
1.809.901,74

III.- GASTOS FINANCEIROS
IV.- TRANSFERENCIAS
CORRENTES
V.- FONDO DE
CONTINXENCIA
TOTAL OPERACIÓNS
CORRENTES

0,00
10.646.236,02

10.000,00
1.083.756,59
60.397,96
10.591.236,02

VI.- INVESTIMENTOS REAIS

VIII.- ACTIVOS FINANCEIROS
IX. PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL OPERACIÓNS DE
CAPITAL
TOTAL ORZAMENTO

IMPORTE

I.- GASTOS DE PERSOAL
II.- GASTOS CORRENTES
EN BENS E SERVIZOS

II.- IMPOSTOS INDIRECTOS
III.- TAXAS, P.P. E OUTROS
INGRESOS
IV.- TRANSFERENCIAS
CORRENTES

CAPÍTULOS

VII.- TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
VIII. - ACTIVOS
FINANCEIROS
IX.- PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL OPERACIÓNS DE
CAPITAL
TOTAL ORZAMENTO

55.000,00

55.000,00
10.646.236,02

4º.- Incorporar ao expediente orzamentario o orzamento/plan de actuación
inicialmente formado pola FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA
CORUÑA (FAEPAC) para o exercicio 2022, para dar cumprimento ao establecido no
artigo 132 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público, que
presenta o seguinte resumo por capítulo:

INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS
IMPORTE

I.- IMPOSTOS DIRECTOS

I.- GASTOS DE PERSOAL
II.- GASTOS CORRENTES EN BENS E
SERVIZOS

II.- IMPOSTOS INDIRECTOS
III.- TAXAS, P.P. E OUTROS
INGRESOS

CAPÍTULOS

13.549,48

III.- GASTOS FINANCEIROS

IMPORTE
170.476,67
82.860,27

IV.- TRANSFERENCIAS CORRENTES

239.787,46

V.- INGRESOS PATRIMONIAIS

IV.- TRANSFERENCIAS CORRENTES
V.- FONDO DE CONTINXENCIA

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES
VI.- ALLEAMENTO INVESTIMENTOS
REAIS
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

253.336,94

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES
VI.- INVESTIMENTOS REAIS
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII.- ACTIVOS FINANCEIROS

VIII. - ACTIVOS FINANCEIROS

IX. PASIVOS FINANCEIROS

IX.- PASIVOS FINANCEIROS

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL
TOTAL ORZAMENTO

253.336,94

0,00
253.336,94

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL

0,00

TOTAL ORZAMENTO

253.336,94

5º.- Aprobar o estado consolidado do Orzamento Provincial, co orzamento do
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e co orzamento/plan
de actuación da FAEPAC para o exercicio 2022, que presenta o seguinte resumo por
capítulo:
INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS
CONSOLIDADO

I.- IMPOSTOS DIRECTOS

21.197.022,80

II.- IMPOSTOS INDIRECTOS

15.498.712,31

III.- TAXAS, P.P. E OUTROS
INGRESOS
IV.- TRANSFERENCIAS
CORRENTES
V.- INGRESOS
PATRIMONIAIS
TOTAL OPERACIÓNS
CORRENTES
VI.- ALLEAMENTO
INVESTIMENTOS REAIS
VII.- TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
VIII.- ACTIVOS
FINANCEIROS
IX. PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL OPERACIÓNS DE
CAPITAL
TOTAL ORZAMENTO

14.106.924,03
144.419.750,77
13.600,00
195.236.009,91
38.418,00
0,00
350.000,00
0,00
388.418,00
195.624.427,91

CAPÍTULOS

CONSOLIDADO

I.- GASTOS DE PERSOAL
II.- GASTOS CORRENTES
EN BENS E SERV.
III.- GASTOS
FINANCEIROS
IV.- TRANSFERENCIAS
CORRENTES
V.- FONDO DE
CONTINXENCIA
TOTAL OPERACIÓNS
CORRENTES
VI.- INVESTIMENTOS
REAIS
VII.- TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
VIII. - ACTIVOS
FINANCEIROS
IX.- PASIVOS
FINANCEIROS
TOTAL OPERACIÓNS DE
CAPITAL

59.939.571,80

161.157.049,93

TOTAL ORZAMENTO

195.624.427,91

34.680.273,58
771.000,00
61.925.806,59
3.840.397,96

17.472.606,98
14.964.000,00
2.030.771,00
0,00
34.467.377,98

6º.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a
inserción do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de
reclamacións, conforme ao disposto no art. 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, e art. 20.1 do R.D. 500/1990, do 20 de abril, e se, ao remate do período de
exposición non se tiveran presentado reclamacións, considerarase definitivamente
aprobado, publicándose, resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia,

segundo establece o art. 169.3 do citado Texto refundido, consonte co art. 20.3 do
R.D. 500/1990, do 20 de abril.
7º.- Unha vez aprobado o orzamento remitiranse copias do expediente á
Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma, de acordo co disposto
na normativa vixente.
8º.- O expediente orzamentario permanecerá a disposición pública no Servizo de
Orzamentos e Asistencia Económica a Concellos, na páxina de internet da
Deputación e no Portal de Transparencia, en cumprimento do disposto na normativa
estatal e autonómica de transparencia, bo goberno e acceso a información pública.

33.- Aprobación da formalización dun convenio administrativo coa Asociación
Vento Noso, para cofinanciar o "Programa de asesoramento a propietarios
afectados, e poboación xeral, nos concellos rurais da provincia da Coruña na
implantación de parques eólicos"
1. Acreditadas as condicións especiais da entidade solicitante e o seu programa de
actuacións, salvar o reparo da Intervención Xeral e Xestión Económica Financeira e
exceptuar para o presente convenio os principios de concurrencia, publicidade,
igualdad 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 de interese público no outorgamento da
subvención, principios recollidos nos arts. 22.2 da Lei 38/2003, Xeral de subvencións
e 65 a 67 do seu regulamento.

2. Non ter en conta, con carácter excepcional, o principio de imputación temporal de
gasto, de conformidade co establecido no art. 176 do texto refundido da Lei de
Facendas Locais.
3. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración coa ASOCIACIÓN VENTO
NOSO, CIF: G70081609, para regular a achega de 64.387,20 € para cofinanciar o
proxecto “Programa de asesoramento a propietarios afectados, e poboación xeral, nos
concellos rurais da provincia de A Coruña na implantación de parques eólicos”, cun
orzamento subvencionado de 80.484,00 €,
o que supón un coeficiente de
financiamento do 80,00 %.
4. Imputar o gasto ao documento RC núm. de operación 220210048339,
aplicación orzamentaria 0520/92052/481, do vixente Orzamento Xeral.

da

5. Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio 2022 tendo en conta que a vixencia do convenio exténdese ate o 31 de xullo
de 2022, así como ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria para
o próximo exercicio, de acordo coa normativa vixente no momento.
6. Incluír esta subvención nominativa no Plan estratéxico de subvencións da
Deputación da Coruña.
7. Aprobar o texto do convenio que se transcribe e facultar ao Presidente da
Corporación para a súa formalización e execución.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E A ASOCIACIÓN VENTO NOSO PARA FINANCIAR O “PROGRAMA DE
ASESORAMENTO A PROPIETARIOS AFECTADOS, E POBOACIÓN XERAL, NOS
CONCELLOS RURAIS DA PROVINCIA DE A CORUÑA NA IMPLANTACIÓN DE
PARQUES EÓLICOS ”

Na Coruña a … de …......... de 2021
REUNIDOS
Dunha
parte,____________________________________________,
representación da Deputación Provincial da Coruña, e

en

Doutra
parte,
___________________________________________,
representación da Asociación Vento Noso

en

Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e na representación que detentan,
e recoñecéndose reciprocamente capacidade para obrigarse nos termos deste
documento.
MANIFESTAN
Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e a Asociación Vento Noso
consideran de gran interese para a provincia impulsar a transferencia de
coñecemento solvente e transparente á cidadanía en xeral e, en particular, aos
propietarios afectados polo desenvolvemento de parques eólicos na provincia para
aproveitar os impactos positivos que poden xerar sobre as economías locais como
factor de desenvolvemento e loita contra a despoboación e o envellecemento que
ameazan os nosos pobos e vilas así como mellorar a sostenibilidade e a protección
do medio ambiente.
Que os fins da Asociación Vento Noso son a promoción e fomento de Enerxías
Renovables, e a conservación, promoción e defensa dos recursos naturais e do medio
ambiente, así como a defensa dos intereses e dereitos das persoas propietarias de
terreos afectados por plans ou proxectos de instalacións de Enerxías Renovables,
tanto en propiedades particulares como en Comunidades de Montes Veciñais en Man
Común (MVMC)
Que a Deputación da Coruña, que ten entre as súas competencias o fomento do
desenvolvemento económico e social e a protección do medio ambiente, recoñece a
importancia do labor que a Asociación Vento Noso desenvolve, sobre todo no que se
refire á problemática da implantación de novos parques eólicos, informando e
asesorando sobre os impactos paisaxístico-ambientais que se xeran sobre a súa
contorna e os conflitos no terreo cos usos existentes ou futuros.
Que o apoio da Deputación da Coruña ao “Programa de asesoramento a propietarios
afectados, e poboación en xeral, nos concellos rurais da provincia de A Coruña na
implantación de parques eólicos” que a Asociación Vento Noso desenvolve, permite
beneficiar a un maior número de colectivos da provincia , polo que, en virtude das
consideracións anteriores, a Deputación da Coruña e a Asociación Vento Noso
acordan subscribir o presente convenio de colaboración dacordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I. OBXECTO

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a Asociación Vento Noso (NIF: G70081609) para
financiar o “Programa de asesoramento a propietarios afectados, e poboación en
xeral, nos concellos rurais da provincia de A Coruña na implantación de parques
eólicos” , no que se integran as actividades de información e asesoramento á
cidadanía en xeral, e en particular, a propietarios afectados polo desenvolvemento de
parques eólicos na Provincia da Coruña.
II. ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR
A Asociación Vento Noso desenvolverá as actividades programadas, segundo se
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:

ACCIÓNS
A
DESENVOLVER

charlas informativas
poboación xeral
charlas informativas
propietarios
afectados
asesoramento en
revisión de
exposicións públicas
asesoramento
técnico-xurídico
afectados por
instalacións de
parques
redacción
documentos de
alegacións tipo
elaboración material
divulgativo
xestión documental
e informativa en
páxina web
reunións formativas informativas con
colectivos veciñais

Nº ACCIÓNS

GASTO
PERSOALorganización,
coordinación

SERVICIO
S
PROFESIO
NAIS:
ponentes,
desenvolv
emento
contidos

MATERIAL
INFORMAT
IVO: guía,
folleto

DIVULGA
CIÓN:
trípticos,
carteis,
mailing

ALUGUE
R
EQUIPO
S

TOTAL

10

Edicións

2.240,00

3.600,00

3.000,00

3.980,00

600,00

13.420,00

10

Edicións

2.240,00

3.600,00

3.000,00

3.980,00

600,00

13.420,00

4

Meses

1.120,00

8.000,00

5.950,00

1.592,00

-

16.662,00

4

Meses

1.120,00

8.000,00

5.950,00

1.592,00

-

16.662,00

1

Documentos

280,00

1.500,00

-

-

-

1.780,00

1

Documentos

-

1.500,00

-

-

-

1.500,00

1

Web

1.120,00

2.500,00

-

-

-

3.620,00

10

Edicións

2.240,00

3.600,00

3.000,00

3.980,00

600,00

13.420,00

TOTAL

10.360,00

32.300,00

20.900,00

15.124,00

1.800,00

80.484,00

III. FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS 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 64.387,20 €, o que
representa unha porcentaxe do 80%. 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.
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 % da
cantidade efectivamente xustificada. 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 0520/92052/481, 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 Asociación Vento Noso 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 aportación provincial no importe
necesario para darlle estricto cumprimento ao apartado anterior.
IV. CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios
para a execución do obxecto do convenio corresponderalle á entidade beneficiaria.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á entidade beneficiaria, nin con calquera outra na que concorra algunha
das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000,00 euros, con carácter previo
á contratación, a entidade beneficiaria deberá solicitar alomenos 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
económicamente.
3. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á
Deputación un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes
emitidos e a certificación do correspondente acordo.
V. PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, 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 entidade beneficiaria.
VI. XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle abonada á entidade beneficiaria unha vez que se
presente a seguinte documentación:
a. Memoria de actuación, subscrita polo representante da entidade, xustificativa do
cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades
realizadas e dos resultados obtidos.
b. Certificación clasificada dos gastos realizados, na que se indiquen os acredores co
seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, se fora o caso, datas de pago;
tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
segunda.
Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas e demais xustificantes de gasto; no caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia
sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante
de gasto para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o presente ano.
c. Declaración relativa á repercusión do IVE que, se fora o caso, inclúan as facturas
xustificativas do gasto realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de
subvencións, o IVE será subvencionable no caso de que non sexa deducible pola
entidade.
d. Autorizacións individuais asinadas por cada traballador/a con salario
subvencionado, para a cesión á Deputación da Coruña dos datos persoais
relacionados co seu contrato de traballo.
e. Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
f. Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula oitava.
g. Declaración de todos os ingresos de natureza pública ou privada obtidos para a
mesma finalidade, con indicación do seu importe e procedencia, así como dos propios
ingresos que xere a actividade subvencionada ou, pola contra, manifestación de que
non se obtiveron outros ingresos para mesma finalidade, asinada polas persoas que
exerzan a responsabilidade de tesouraría e a representación legal da entidade.
h. Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación da Coruña en toda a información (impresa, informática ou audiovisual)
que fixera das actividades subvencionadas.

VII. TERMO PARA
XUSTIFICACIÓN

A

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, deberán estar realizadas entre o 01 de setembro de
2021 e o 31 de decembro de 2021.
2. Unha vez rematadas as actividades, a Asociación Vento Noso deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do vencemento do
período de vixencia do convenio establecido na cláusula XIII.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se
teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á
Asociación Vento Noso para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará 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 Asociación Vento Noso da sanción que, de conformidade co disposto na
Lei de subvencións e na Ordenanza Xeral de Subvencións e Transferencias da
Deputación, lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Asociación Vento Noso na documentación
presentada.
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
Asociación Vento Noso terá dereito ao aboamento dos xuros de demora, 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 Asociación Vento Noso deberá estar ao día, 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.
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
presentación dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que
obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarase de oficio por ésta.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A Asociación Vento Noso destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.

2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuizo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Asociación Vento Noso deberá contar alomenos 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, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Asociación Vento Noso poderá ser escolleito pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Asociación Vento Noso queda sometido 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, de 12 de maio, aos procedementos de
enxuiciamento 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 conlevar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2.- Sen prexuízo do anterior, o incumplimiento también poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sendo de aplicación o cadro de
sancións previsto nas normas citadas e na Ordenanza provincial xeral de subvencións
e transferencias (BOP nº 36, do 24 de febreiro de 2021).
3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou na presentación da
xustificación estarase ao disposto na Ordenanza provincial xeral de subvencións e
transferencias (BOP nº 36, do 24 de febreiro de 2021).

XII. INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO
PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

DE

SUBVENCIÓNS

E

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 prevista en dito precepto.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación.
XIII. VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de xullo de 2022 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizado dende o 01 de setembro de 2021.
2. Para o caso de que a Asociación Vento Noso non poda presentar a xustificación
antes do 31 de xullo 2022, deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo
inicial de xustificación, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago
que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá
exceder do 31 de outubro de 2022. A esta data, o convenio quedará definitivamente
extinguido, de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe
correspondente á contía non xustificada a dita data.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da
Unidade Xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría Xeral e da Intervención
Provincial 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,
COMPETENTE

INTERPRETACIÓN,

MODIFICACIÓN

E

XURISDICIÓN

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, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.

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

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo
de data _________ de ________
E en proba de conformidade asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.

Pola Deputación provincial da Coruña
Noso

Asdo:

Pola Asociación Vento

Asdo

34.- Aprobación da prórroga do convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial de A Coruña e o concello de Vedra para financiar o proxecto "Posta
en marcha e dinamización do Centro de Emprendemento A Estación"
1º APROBAR a prórroga do convenio 64/2021, de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Vedra, para financiar o proxecto “Posta en
marcha e dinamización do Centro de Emprendemento A Estación”, dentro do PEL
2021, nos seguintes termos:
• Período de vixencia, ata o 30 de xuño de 2023.
• Data límite para a execución de actividades, o 31 de decembro de 2022.
• Presentación da xustificación, antes do 31 de maio de 2023.
2º MODIFICAR as cláusulas VII e XIII do convenio, que quedarán redactadas do
seguinte xeito:
VII.- TERMO PARA A
XUSTIFICACIÓN

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, realizaranse entre o 1
de agosto de 2021 e o 31 de decembro de 2022.
2. Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Vedra deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo máximo DUN
MES antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na
cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento
ao Concello de Vedra para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Concello de Vedra da sanción que, de conformidade co disposto na
Lei de subvencións e nas Bases de Execución do Orzamento da Deputación, poida
corresponderlle.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Concello de Vedra na documentación achegada. E
se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, o
Concelllo de Vedra terá dereito ao abono dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal,
que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no
que se faga efectivo o pagamento.

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o inicio das actividades,
sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con
anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 30 de xuño de 2023.
2. Para o caso de que o Concello de Vedra non poida ter rematadas as actividades
obxecto do convenio, e presentada a xustificación antes do día 31 de maio de 2023,
deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha
solicitude motivada. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder
mediante resolución a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 30
de novembro do ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará definitivamente
extinguido, de xeito que o Concello de Vedra perderá o dereito ao cobro do importe
correspondente á contía non xustificada na dita data.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da
Unidade Xestora, do servizo de 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.
3º CONDICIONAR o presente convenio ao cumprimento dos obxectivos de
estabilidade orzamentaria para o próximo exercicio, de acordo coa normativa vixente
no momento.

35.- Aprobación da prórroga do convenio de colaboración entre a Diputación
provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela para financiar o
proxecto "Eixos 2 e 4 do Plan Marco de Reactivación económica e social do
Concello de Santiago de Compostela", no marco do PEL 2021
1º APROBAR a prórroga do convenio 13/2021, de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela, para financiar o
proxecto “Eixos 2 e 4 do Plan Marco de Reactivación Económica e Social do concello
de Santiago de Compostela”, dentro do PEL 2021, nos seguintes termos:
• Período de vixencia, ata o 31 de marzo de 2022.
• Data límite para a execución de actividades, o 31 de decembro de 2021.
• Presentación da xustificación, antes do 28 de febreiro de 2022.
2º MODIFICAR as cláusulas VII e XIII do convenio, que quedarán redactadas do
seguinte xeito:
VII.- TERMO PARA A
XUSTIFICACIÓN

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, realizaranse entre o 1
de abril de 2020 e o 31 de decembro de 2021.
2. Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Santiago deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo máximo de UN
MES antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na
cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento
ao Concello de Santiago para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á
perda da subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na
lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste
prazo adicional non eximirá ao Concello de Santiago da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e nas Bases de Execución do
Orzamento da Deputación, poida corresponderlle.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Concello de Santiago na documentación achegada.
Se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos polo beneficiario sen que se lle abonase o importe da
subvención provincial que lle corresponda, o beneficiario terá dereito ao abono dos
xuros legal do diñeiro, computado dende a finalización do prazo de catro meses antes
do indicado ata a data do pago efectivo. Se a xustificación documental fose

incompleta ou insuficiente o prazo de cómputo dos xuros iniciarase cando o
beneficiario emendase as deficiencias detectadas perante a Administración provincial.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende 1 de abril de 2020 ata o
31 de decembro de 2021, sen que en ningún caso xexan subvencionables os gastos
devengados con anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o 31 de
marzo de 2022 sempre e cando exista crédito para tal fin.
2. Para o caso de que o Concello de Santiago non poida ter rematadas as actuacións
e presentada a xustificación antes do día 28 de febreiro de 2022, deberá solicitar
antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada.
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder mediante resolución a
prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 30 de abril de 2022. Con
esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que o Concello de
Santiago perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non
xustificada na dita data.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da
Unidade Xestora, do servizo de 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.
3º CONDICIONAR o presente convenio ao cumprimento dos obxectivos de
estabilidade orzamentaria para o próximo exercicio, de acordo coa normativa vixente
no momento.

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a rexeneración do Río
Portapego
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 1 de outubro aprobouse neste pleno unha moción que alertaba sobre
a situación da Mina de Touro e instaba á Xunta de Galicia, ao Concello de Touro, ao
Concello do Pino e á empresa “Explotaciones Gallegas S.L.” a realizar traballos de
inspección e rexeneración das augas e terras afectadas procedentes das
escorreduras da antiga mina. Instábase ademais á empresa “Explotaciones Gallegas,
S.L.” a executar a depuración parcial xa aprobada para reducir as verteduras,
requeríndose aos concellos citados e á Xunta de Galicia a que exerceran todas as
accións que corresponderan para que se presentara un plan de restauración
actualizado e se executara para poñer fin a eses 30 anos de irregularidades dende o
seu peche.
Xa se relatou nesa moción a situación da Mina de Touro, pero por lembrar o máis
importante, a mina a ceo aberto de cobre, activa entre 1973 e 1988, e explotada pola
empresa Riotinto Patiño, deixou unha alta pegada medioambiental derivada do
deficiente traballo da rexeneración da área. Os ríos e regos da contorna (Portapego,
Brandelos, Lañas, Ameneiro-Lamas, etc.) ofrecen actualmente unha cor laranxa e
baixos niveis de pH. Estes ríos e regos ademais rematan deitando as súas augas no
bacía do Ulla e polo tanto na Ría de Arousa cos riscos que iso ten para un dos
ecosistema máis produtivos do mundo. Esta situación de falta de rexeneración viuse
agravada nos últimos anos pola cubrición dunha das canles de evacuación das augas
procedentes das escorreduras da antiga mina.

Doutra banda, existe a ameaza da reapertura da mina a través das tentativas
das empresas Atalaya Mining e Explotaciones Gallegas, e a súa filial galega, Cobre
San Rafael. Está máis que acreditado pola Sociedade Galega de Historia Natural no
seu informe do 2 de Novembro de 2017 os riscos e efectos que a actividade mineira
causaría na zona.
O 30 de setembro deste ano publicábase no Boletín Oficial da Provincia o
anuncio do Servizo Territorial de Augas de Galicia de que Explotaciones Gallegas
S.L. solicitaba autorización para as obras do “Proxecto de drenaxe da concesión de
explotación SanRafael n.º 2.946”, na parroquia de Touro (San Xoán), nos T.M. de
Touro e O Pino (A Coruña).
Entendemos que este anuncio é froito da presión da veciñanza para que se
executen os traballos de saneamento requeridos. Aínda así, é insuficiente xa que non
pon o foco no tramo medio do río Portapego onde se alberga unha das paraxes máis
contaminadas a nivel galego cun cúmulo de toneladas de depósitos de sedimentación
de lodos tóxicos da mina de varios metros de grosor. Puidemos comprobar a situación
na visita realizada o 16 de setembro. O anuncio polo tanto, ademais de ser
considerado unha “cortina de fume para sacar adiante o seu plan extractivo” non fai
fronte á dramática situación do Lugar do Portaguzo, nese tramo medio do río
Portapego.
Entendemos que ten que poñerse solución urxente a este foco de sedimentación

sen deixar de darlle solución a toda a rexeneración e drenaxe derivada dos traballos
da mina en tódalas outras canles fluviais afectadas en quilómetros á redonda.
Polo anteriormente exposto, o pleno da Deputación Provincial da Coruña,
adopta os seguintes acordos:

1.
Instar á empresa "Explotacións Gallegas, S.L." e a Xunta de Galicia a que
comecen a realizar a rexeneración ambiental da zona media e baixa do río Portapego
(dende o remate da súa canalización no núcleo de Fonte Díaz até a súa
desembocadura no río Lañas), retirando os actuais depósitos de sedimentos dos
terreos da mina no lugar do Portaguzo. Labores, de rexeneración, que terán que
finalizar unha vez se corrixa o problema de orixe a través da execución dun proxecto
de drenaxe integral serio e contrastado científicamente.
2. Dar traslado deste acordo ao Concello de Touro, ao Concello do Pino, á Xunta de
Galicia, ao Parlamento de Galicia e á empresa “Explotaciones Gallegas, S.L.”.

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa do galego
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de outubro, a Real Academia Galega facía público o seu Mapa
sociolingüístico do concello de Ames, na Coruña, no que amosaba, con claridade, o
retroceso no uso do galego ao longo das distintas etapas do proceso educativo:
Infantil, Primaria e Secundaria Obrigatoria (ESO).
Cómpre lembrar que, coa restauración da democracia no estado español, a lingua
galega, logo de estar completamente proscrita nas aulas de ensino, comezou a gozar
dunha certa protección e mesmo promoción na Educación e na Administración
públicas. Unha progresión que culminou coa Lei de Normalización Lingüística de
1983, aprobada por unanimidade no Parlamento galego, así como nos sucesivos
Decretos 135/1983, 247/1995 e 124/2007. Estas normas partían da consideración de
que era posible unha convivencia pacífica entre dúas linguas en conflito, o chamado
bilingüismo harmónico, o cal, malia a contradicir toda a literatura científica ao respecto
que sinala a necesidade de promover políticas de discriminación positiva que
garantan a transmisión da chamada Lingua B, supuña un avance importante en
termos comparativos coa etapa anterior, na que a lingua galega simplemente non
existía nas aulas de ensino e na vida pública. Este conxunto de normas e leis viuse,
ademais, reforzada polo Plan Xeral de Normalización Lingüística, de 2007, que, entre
outras medidas, incrementaba deica o 50% o emprego do galego nas materias
científicas do ensino medio, que naquela altura se reducía á sinatura de
Coñecemento do Medio.

O Decreto de Plurilingüismo de 2010 veu alterar radicalmente este consenso sobre
a necesidade de ir dotando progresivamente de maior protección ao galego no
sistema educativo e na Administración, reducindo o seu emprego como lingua
vehicular a un terzo das sinaturas impartidas, é dicir, á situación anterior a 1995. Once
anos despois da súa entrada en vigor, non podemos máis que cualificar como
desoladores os seus efectos entre o alumnado galego, tal e como expón no seu
recente informe a Real Academia, no que ilustra como se vai producindo o proceso de
perda do galego ao longo do proceso educativo.
Así, antes de se producir o ingreso na educación infantil, un 32.4% do alumnado é
considerado galegofalante, dos cales un terzo renuncia a seguir empregando o galego
no seu primeiro contacto coas aulas, reducíndose a súa porcentaxe a un 21.1%. Coa
entrada en Primaria, esta taxa redúcese aínda máis, ata un 15.6%, e xa en
Secundaria, só un 11.4% do alumnado pode ser considerado galegofalante. En
resumo, a etapa educativa supón a perda de dous terzos dos falantes de galegos, que
pasan de ser tres de cada dez a un de cada dez.
O informe da RAG denuncia “que o medio escolar é hostil para o galego, non
proporciona aos rapaces e rapazas galegofalantes o ambiente adecuado para
desenvolveren as súas competencias e capacidades comunicativas na súa propia
lingua”. E engade: “a diminución das cifras de galegofalantes, especialmente entre a
poboación máis nova e nos contextos urbanos e periurbanos, xunto cunha erosión
dos procesos de transmisión interxeracional, debuxan unha paisaxe cada vez máis

sombría para o galego no medio e no longo prazo”. Unhas conclusións que actualizan
e corroboran a tendencia xa sinalada polo Instituto Galego de Estadística que
sinalaba que, mentres en 1992, un 70% da poboación galega maior de 16 anos podía
ser considerada galegofalante, vinte seis anos máis tarde, en 2018, esa porcentaxe
descendera deica o 55%.
O informe sinala, ademais, a necesidade deseñar e pór en práctica liñas de
intervención eficaces para reverter o efecto desgaleguizador do ensino público en
Galicia como serían:
1. Reforzar a presenza do galego na Educación Infantil e primeiros anos de

Primaria.
2. Fomentar a aprendizaxe da lectura e da escritura en lingua galega.
3. Afianzar o galego nos contextos escolares galegófonos e abrir espazos

significativos para este idioma nos máis castelanófonos.
4. Establecer sinerxías entre a escola, as familias, a administración local e outras

institucións relacionadas coa infancia e a mocidade.
as estruturas administrativas e escolares
dinamización da lingua.

5. Reforzar

encargadas

da

O traballo da Academia vén certificar, en suma, os efectos desgaleguizadores no
ensino do Decreto de Plurilingüísmo aprobado de xeito unilateral polo goberno do
Partido Popular en 2010 e que xa foran, así mesmo, denunciados polo Consello de
Europa no seu informe, publicado en abril de 2021, no que sinalaba que o Decreto é
contrario aos compromisos asumidos polo estado español cando subscribiu a Carta
Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, na que aconsella ofrecer unha
educación na que o galego sexa o medio preferente de instrución.
Tanto as devanditas autoridades citadas, como as distintas fontes empíricas
dispoñibles informan da aceleración do devalar do galego desde a entrada en vigor do
Decreto de Plurilingüísmo, unha norma imposta, ademais e por vez primeira, de xeito
unilateral e sen procurar ningún consenso nunha cuestión tan sensible como é a da
política lingüística e o ensino público.

Polo anteriormente exposto, o pleno da Deputación Provincial da Coruña,
adopta os seguintes acordos:
1. Instar ao Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia á derrogación inmediata
do Decreto de Plurilingüísmo.
2. Instar ao Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia á elaboración dunha lei
que garanta unha especial protección ao galego no ensino e na administración pública
co fin de iniciar a recuperación no número de falantes da lingua propia de Galicia.
3. Dar traslado do seguinte acordo ao Parlamento de Galicia e á Xunta de
Galicia.

Moción do Grupo Provincial do BNG sobre a situación do séctor lácteo galego
Exposición de motivos:
As 6.540 explotacións lácteas que aínda quedan neste país corren serio perigo de
peche a pesar de ser as que están a producir o 45% do leite de todo o Estado. Un
produto de superior calidade, cun medio de produción baseado na superficie agraria e
que en boa medida sustenta a alimentación e dá espazo á cabana gandeira.
Aínda así, boa parte deste sector amosa unha dependencia perigosa dos insumos
esóxenos que na volatilidade dos seus prezos, periodicamente, someten a duras
probas a viabilidade destas explotacións. A esta volatilidade hai que sumar que nestes
tempos a suba e abuso dos oligopolios das eléctricas e dos combustíbeis fan
insostíbel a situación.
A lóxica do mercado debera traer unha suba compensatoria no prezo final do produto
para estes custes de produción. Esa suba, tímida, xa se deu, mais non repercutiu no/a
produtor/a, e a situación continúa a agravarse..
A situación mantívose ata o momento porque son moitas as explotacións que contan
con contratos anuais para pensos, electricidade e mesmo combustíbel, mais chegado
o 1 de xaneiro a situación vai ser moito peor.
E todo isto acontece fronte á impasibilidade dos gobernos galego e español. A Xunta,
coa súa teimosa negativa a actuar de árbitro ou intermediario e con argumentos como
que "...o mercado manda..." ou que "...a lei prohíbeo...". E o Goberno do Estado, que
se exime de responsabilidades escudándose na denominada
Lei 12/2013, de 2 de agosto, da Cadea Alimentaria, aprobada polo Ministerio de
Agricultura que, teoricamente, obriga a que os prezos en orixe dos alimentos se
adapten ao que custa producilos, aínda que sen establecer mecanismos para fixar
obxectivamente tales custes de produción.
A situación é preocupante, xa que a suba de materias primas como a solla, a colza,
ou a fariña de millo -que subiron un 50% no último ano-, os abonos de síntese, o
gasóleo agrícola -que pasou de 55 a 85 céntimos- ou o recibo da luz -con incrementos
de máis do 50%- están a reducir a escasa marxe coa que traballaban as explotacións
leiteiras. Nun cálculo obxectivo estes elementos condicionan o 60% dos custes de
produción, movéndose nun abano de 30 a 40 céntimos, polo que cun incremento dun
30% destes custes temos o litro de leite entre 5 e 8 céntimos máis caro, e sen
esquecer que estamos a falar dun sector estratéxico para o conxunto de Galiza e que
ve ameazado neste momento a súa viabilidade.
Por todo o exposto, o Grupo do Bloque Nacionalista Galego insta ao Pleno da
Corporación provincial a adopción dos seguintes ACORDOS:
1-Instar á Xunta de Galiza a promover un Foro de encontro, debate e negociación,
arbitrado e moderado pola Consellaría do Medio Rural, onde estean representados
todos os actores da cadea de produción e obtención do leite e derivados:
produtores/as, cooperativas, industria e especialmente a Distribución.
2-Demandar do goberno do Estado que no desenvolvemento da Lei da Cadea

Alimentaria se dote aos sectores produtivos dunha ferramenta obxectiva que fixe uns
custes de produción de referencia vinculantes e obrigatorios.
3.- Instar á Xunta de Galicia a que:
Tome medidas para paliar o diferencial de prezo en orixe do leite respecto doutros
territorios (Asturias 3€/100 litros, Media estatal 1€/100 litros).
Convoque con carácter de urxencia axudas dirixidas ás explotacións de vacún de
leite que lles permitan a súa continuidade neste contexto de forte incremento dos
custos de produción e mentres non se actualicen o prezo establecido nos contratos de
subministración de leite para que este cubra os custos de produción segundo
establece a Lei da cadea.
Poña en marcha unha medidas de apoio financiero ás explotacións de vacún de leite
que inclúa unha liña de refinanciamento de pasivos e outra de apoio a circulante.
Axilice o pagamento dos anticipos das axudas da Política Agrícola Común.
Reduza a carga que para as explotacións de vacún de leite supoñen os tributos
autonómicos.
Incremente, ata o máximo permitido, a porcentaxe coa que contribúe á subvención da
contratación de seguros agrarios.
Incremente a partida orzamentaria das axudas para paliar os danos da fauna salvaxe
(especialmente no referido aos danos do xabaril aos cultivos), así como o importe
unitario e o límite por explotación.
Mellore a xestión da poboación de xabaril para reducir os ataques nas comarcas
onde a presión da especie é excesiva.
Priorice os produtos lácteos de orixe galega nas compras públicas (hospitais,
residencias, centros escolares, etc).
- A que habilite fórmulas que permitan acabar co diferencial negativo do prezo en orixe
do leite en Galicia respecto do prezo medio estatal e do doutras comunidades
autónomas produtoras.
- Potenciar a comercialización de base cooperativa que logre que a axuda aos
movementos cooperativos, que tanta importancia tiveron históricamente en Galicia e
que actualmente encabezan CLUN e Dairylac, supoñan unha revalorización na marxe
comercial similar á que en Asturias proporciona Central Lechera Asturiana aos seus
socios.

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña en
apoio do sector lácteo
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Galicia, o sector lácteo posúe unha importancia transcendental que se estende ao
longo do territorio español, xa que destacamos como líderes nacionais tanto en
número de gandeiros como en produción de leite.
Poñendo de relevo os datos, na nosa comunidade prodúcese o 40% do leite de toda
España e localízanse máis da metade das explotacións lácteas do total nacional.
Deste xeito, Galicia produce tanto leite como a suma das seguintes catro
comunidades españolas con maior produción Castela e León, Cataluña, Andalucía e
Asturias. Por outra banda, non debemos esquecer que nos atopamos entre as dez
primeiras comunidades en produción de leite de Europa.
Perante a relevancia deste sector, cómpre sinalar que o incremento dos custos de
produción das explotacións agrarias que supón o encarecemento dos cereais e dos
legumes destinados á alimentación animal, os combustibles ou a enerxía dificulta a
sustentabilidade económica das gandarías, especialmente as dedicadas á produción
de leite.
Neste sentido, o compromiso da Xunta de Galicia a prol deste eido produtivo amósase
no óptimo desenvolvemento da Estratexia de dinamización do sector lácteo de
Galicia, cunha aposta firme por consolidar unha relación equilibrada entre gandeiros,
industria e distribución, para que o valor xerado se reparta de xeito harmónico ao
longo da cadea láctea. Esta estratexia ten como obxectivo principal consolidar Galicia
como unha das principais rexións lácteas de Europa, cun alto nivel de
competitividade, sustentabilidade e capacidade de resiliencia.
É máis, é preciso referirse á necesidade contemplada na medida 1.2.1 da Estratexia,
de abordar unha reforma lexislativa ambiciosa que permita aumentar a base territorial
das explotacións gandeiras como instrumento redutor dos custos de alimentación.
Cumprindo esta medida aprobouse o pasado mes de maio a Lei de recuperación da
terra agraria, que entre outros obxectivos promove coa ferramenta dos polígonos
agrogandeiros os procesos de reestruturación parcelaria e a ordenación de usos nas
zonas de produción leiteira.
Precisamente, en relación con este tema, a Consellería do Medio Rural deu a coñecer
un informe sobre a Manifestación de Interese de proxectos autonómicos, que constata
a gran demanda de base territorial que teñen os nosos gandeiros. De feito, das máis
de 13.200 hectáreas xeolocalizadas para orientación produtiva gandeira, o 94%
correspóndese co sector bovino, o que demostra o peso que ten o vacún na nosa
comunidade e especialmente o lácteo.
Nesta liña, cómpre salientar a importancia que posúen as axudas destinadas aos
investimentos en explotacións agrarias, coñecidas como "plans de mellora", así como
para a incorporación de mozos ou para a instalación de pequenas explotacións, liñas
que superan nos orzamentos para o vindeiro ano 2022 os 76 millóns de euros.

A estas liñas de actuación, súmanse as accións formativas especializadas en xestión
empresarial para os gandeiros (Gandeiros 20-30), e a posta en marcha dunha
aplicación para que os gandeiros poidan calcular os seus custos de produción.
Esta aplicación web gratuíta, denominada "Conta Láctea", foi oficialmente presentada
o pasado mes de agosto co obxecto de promover unha contabilidade rigorosa nas
explotacións lácteas galegas. De carácter certamente intuitivo, esta aplicación
respecta escrupulosamente a normativa contable española, e permite obter a conta da
explotación e o coste de produción por cada litro de leite, entre outras
funcionalidades.
Esta iniciativa, como as enmarcadas na citada Estratexia, responden á necesidade de
fortalecer a profesionalización do sector, mellorar a súa rendibilidade e defender a
calidade dos nosos produtos lácteos por medio de ferramentas prácticas e
verdadeiramente efectivas na práctica, sobre todo nun contexto como o actual, de
reestruturación do modelo produtivo cara explotacións máis eficientes e rendibles.
Neste respecto, é preciso dar un paso máis na consolidación desta ferramenta e
capacitala de validez desde o propio Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
(MAPA), acreditando os custes de produción dos gandeiros ante os primeiros
compradores do leite e facilitando, canto sexa posible, o desenvolvemento da súa
actividade nas mellores condicións.
En consideración de todo o exposto ata o momento, a posta en funcionamento do
Observatorio do Sector Lácteo de Galicia é outra proba de que a Estratexia sectorial
deste importantísimo eido produtivo está a dar os seus froitos. Este atópase seguindo
os trámite previos ao decreto que o regulará, co obxecto de darlle un pulo á produción
e á transformación do leite en Galicia.
Porén, a clave final é que o consumidor final perciba todo o traballo que leva consigo
a produción láctea galega e a garantía de que o noso leite responde aos maiores
estándares internacionais de calidade, benestar animal e seguridade alimentaria.
Neste senso a estratexia do sector lácteo aposta pola diversificación da produción dos
nosos gandeiros coa marca de "Leite de Pastoreo de Galicia". Así mesmo, o
recoñecemento pola estratexia da calidade do noso lácteo ten acollemento baixo a
marca de garantía "Galega 100%" que será a panca de promoción de todo o noso
sector lácteo.
Polo exposto, o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, presenta a
seguinte:
PROPOSTA DE ACORDOS
1.- A Deputación de A Coruña, insta ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
a adopción das medidas oportunas para:
a) Habilitar mecanismos que garantan o cumprimento da disposición contida no artigo
12 ter da Lei da Cadea alimentaria, actualmente en tramitación, para acadar o
obxectivo de que todos os elos da cadea de valor láctea cobren polo seu produto un
prezo que cubra, alo menos, os seus custos de produción. E que esta exixencia se
contemple de xeito particular no caso dos gandeiros, por ser o elo máis feble da
cadea.

b) O cumprimento da solicitude realizada pola Consellería do Medio Rural da Xunta
de Galicia para que no texto final da Lei da cadea alimentaria se recollan as medidas
ou modificacións que sexan necesarias para o recoñecemento dos resultados
económicos da "Conta láctea" ou outras aplicacións oficiais, como forma de
acreditación do custo efectivo de produción.
c) Levar a cabo as modificacións na lexislación estatal demandadas pola Consellería
do Medio Rural da Xunta de Galicia para facilitar a constitución de organizacións de
produtores lácteos axeitadas ao tamaño das explotacións galegas como mecanismo
para o fortalecemento da capacidade de negociación dos nosos gandeiros.
2.- A Deputación de A Coruña, insta á Xunta de Galicia a impulsar, coa cooperación de
todas as administracións públicas, unha campaña de concienciación dirixida ao
consumidor final sobre o papel esencial do sector primario no aprovisionamento de
alimentos de calidade, en particular, o papel dos gandeiros e dos produtos lácteos.
3.- A Deputación de A Coruña, insta á Xunta de Galicia a reforzar a promoción dos
produtos lácteos galegos incidindo en aspectos como a seguridade alimentaria, o
benestar animal das nosas explotacións e a diversificación da súa produción, coa
implantación de marcas de garantía como Galega 100% e Leite de pastoreo de
Galicia.
4.- A Deputación de A Coruña, insta á Xunta de Galicia a apoiar a demanda de base
territorial dos nosos gandeiros como mecanismo de redución dos custos de
alimentación dándolle prioridade na licitación de polígonos agrogandeiros de carácter
público.
5.- A Deputación de A Coruña, insta á Xunta de Galicia a axilizar a tramitación para a
constitución do Observatorio Lácteo Galego previsto na Estratexia do sector lácteo,
como instrumento que permita acadar unha mellor estrutura sectorial para analizar e
avanzar nas cuestións que afectan a este eido produtivo, de xeito particular a mellora
da interlocución e a transparencia entre os diferentes elos da cadea."

