
 

 

 
RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 25 DE FEBREIRO DE 2022 
 

*Declaración institucional condenando a agresión a Ucraína, solicitando a retirada das 
tropas rusas e o respecto ao dereito internacional 
 

*Declaración institucional, 8 de marzo, Día das mulleres 

Información e actas  

1. Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Gumersindo Pedro Galego 
Feal  

2. Aprobación da acta da sesión anterior, número 1/2022, do 28 de xaneiro.  

3. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 22 de xaneiro de 2022 ata 
o 18 de febreiro de 2022.  

Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística  

4. Aprobación da prórroga do Convenio de colaboración co Concello de Ferrol para 
Mantemento xeral da casa de acollida, anualidade 2022, de acordo ao Protocolo de 
acceso á Rede Galega de acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero 
da Xunta de Galicia e ao Programa de apoio á rede de acollemento para mulleres en 
situación de violencia de xénero da Deputación Provincial da Coruña (PRAM)  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

5. Aprobación técnica do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, primeira fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

6. Ratificación da resolución pola que se aproba a nova composición da mesa de 
contratación permanente da Deputación provincial da Coruña que modifica a 
designada por Resolución da Presidencia 49986 de 23 de decembro 2021.  

7. Aceptación da encomenda de xestión de diversos expedientes de contratación do 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña.  

Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio 
Histórico e Cultural  

8. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Reafirmado viais 
municipais en Vilanova, Perbes e Miño", do Concello de Miño, incluído na primeira 
fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial, co 
código 2019.2001.0507.0  

9. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Pavimentacion 



 

 

de viais nas parroquias de Quintas, Paderne, Obre, Adragonte, Vilamourel, Velouzas 
e Viñas", do Concello de Paderne, incluído no Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, co 
código 2019.2000.0215.0  

10. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Pavimentación 
de viais na parroquia de Souto, 2ª Fase", do Concello de Paderne, incluído na 
segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos  de 
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior 
achega provincial, co código 2019.2001.0726.0  

11. Aprobación do proxecto de terminación do investimento denominado "Mellora de 
pavimentos e servizos na Rúa Roseiras", do Concello das Pontes de García 
Rodríguez, incluído no POS+2020 co código 2020.2100.0049.2  

12. Aprobación da modificación da cláusula XIII da vixencia do convenio 
administrativo de cooperación entre a Deputación da Coruña e o consorcio de 
Turismo e Congresos de A Coruña polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Realización de actividades que 
impulsen a proxección e promoción internacional da cidade da Coruña como destino 
de producións audiovisuais e do turismo cultural".  

Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior  

13. Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de pago a 
provedores a que se refire o Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, modificado polo 
Real decreto 1040/2017, do 22 de decembro, correspondente ao mes de xaneiro de 
2022 e da 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 xaneiro de 2022.  

14. Dación de conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 
Deputación Provincial e da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes 
(Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e Fundación Axencia 
Enerxética) correspondente ao cuarto trimestre de 2021.  

15. Dación de conta da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e dos 
seus entes dependentes correspondente ao cuarto trimestre de 2021.  

16. Dación de conta da remisión do Orzamento do exercicio 2022 da Deputación e os 
seus entes dependentes á Administración do Estado.  

17. Dación de conta da liquidación do orzamento da Deputación Provincial do 
exercicio 2021.  

18. Dación de conta do informe-resumo emitido polo órgano interventor ao abeiro do 
disposto no artigo 37 do Regulamento do réxime xurídico do control interno das 
entidades do sector público local.  

19. Dación de conta do informe do estado de execución dos investimentos 
financeiramente sustentables nos exercicios 2014 a 2021 (ambos inclusive).  



 

 

20. Dación de conta do informe de intervención sobre a acción de fomento da 
Deputación Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 
2012 e o 31 de decembro de 2021.  

21. Dación de conta do expediente de modificación de créditos 1/2022 de 
incorporación de remanentes, de aprobación pola Presidencia.  

22. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2022 de 
aprobación polo Pleno.  

23. Dación de conta das resolucións de presidencia números 49287/2021, 237/2022 e 
2080/2022 polas que se nomea e cesa persoal eventual.  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

24. Aprobación da formalización dun convenio administrativo co concello da Capela, 
para cofinanciar as actividades do proxecto de "Dinamización, comunicación e xestión 
do coworking A Capela ", dentro do Plan de Emprego Local  

 
ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre a eólica mariña  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa dunhas pensións 
dignas  

 Moción que presenta o grupo provincial PSdeG-PSOE sobre saúde mental  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, 
para instar á Institución á creación de albergues provinciais para a recollida de 
animais abandonados, así como a elaboración de programas de concienciación e 
protección dos mesmos  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, 
para instar ao goberno de España e á Deputación de A Coruña a que se adhiran ao 
pacto de Estado por Ferrol  

 Moción que presenta o grupo provincial do PSdeG-PSOE sobre a abolición da 
prostitución  

ROGOS E PREGUNTAS 
  



 

 

 

 
Declaración institucional condenando a agresión a Ucraína, solicitando a 
retirada das tropas rusas e o respecto ao dereito internacional 

 
Onte tivo lugar unha grave agresión a República Popular de Ucraína por parte das 
tropas rusas invadindo parte do seu territorio. Unha agresión a un país soberano 
(lembremos que Ucraína ratificou a súa independencia da Unión soviética en 1991) 
que, se non se detén, pode desembocar nunha traxedia humanitaria na zona, e en 
Europa. 
 
Por todo o exposto, o Pleno da Corporación da Deputación da Coruña adopta a 
seguinte DECLARACION: 
 
1. Condena da agresión de Rusia a Ucraína e a total solidaridade co pobo ucraíno.  
 
2. Petición dun inmediato alto o fogo e a retirada das tropas rusas do seu territorio. 
 
3. Respecto ao dereito internacional, aos dereitos humanos e aos Acordos de Minsk, 
e traballar pola resolución do conflito no marco da ONU e da OSCE. 
 
4. Retorno á vía diplomática como única fórmula para resolver as diferenzas para 
acadar acordos de paz duradeiros. 
 



 

 

 
Declaración institucional, 8 de marzo, día das mulleres 
 

Hai máis de cen anos que o movemento feminista situou o 8 de marzo como unha 
data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres.  

Neste ano 2022 a Organización das Nacións Unidas escolleu o lema a "Igualdade de 
xénero hoxe para un mañá sostible" co obxectivo de recoñecer a contribución das 
mulleres e das nenas de todo o mundo, que están liderando os esforzos ante o 
cambio climático para construír un futuro máis sostible. 

 A situación económica e social derivada da pandemia da covid-19, á que se suma a 
situación de precariedade e desigualdade previa, acrecentada polas decisións 
tomadas na crise financeira de 2008, recae de forma importante nas mulleres 
galegas. Segundo o último informe do Foro económico galego, de decembro de 2021, 
podemos constatar o maior impacto da crise entre as mulleres. Por exemplo, o 75,5% 
das persoas ocupadas a tempo parcial en Galiza no último trimestre de 2021 foron 
mulleres, o emprego temporal medra máis nas mulleres, un 13,5% fronte a tan só un 
3,2% entre os homes e teñen a maior taxa de temporalidade (28,2% fronte ao 23,9% 
no caso dos homes). Ademais, debemos recordar que malia as declaracións de 
intencións, a ilegal fenda salarial segue a ser unha realidade que en Galiza supera os 
4.000 euros ao ano. 

Á situación de desigualdade laboral, súmase a desigualdade derivada da 
precarización e privatización dos servizos públicos, que alimentan  unha economía en 
que milleiros de mulleres traballan sen recoñecemento e condicións dignas. Así 
mesmo, seguen pendentes compromisos como a demandada ratificación do convenio 
189 da OIT, que é clave para a dignificación e protección das traballadoras do fogar.  

Así, as Administracións públicas debemos seguir desenvolvendo políticas específicas 
dirixidas a mulleres en situación de dificultade ou especial vulnerabilidade. Sempre 
tendo en conta que o enfoque de xénero é transversal a outros moitos ámbitos, como 
o ambiental, de maneira que se fomenten os programas medioambientais nos que se 
poña en valor o papel das mulleres na conservación do medio e na xestión dos 
recursos autóctonos. 

Para acabar con todas as fendas de xénero que se identifican en numerosos informes 
internacionais debe haber unha resposta de continuidade a través da organización de 
campañas de concienciación social e doutras actividades de sensibilización en favor 
da igualdade real e efectiva de mulleres e homes en todos os ámbitos.  

 

E para iso é fundamental que exista un compromiso rotundo dos partidos políticos, 
das organizacións sindicais, das administracións e institucións e de todas asociacións 
en xeral, que abarque actuacións coordinadas e proactivas neste senso, desde a 
mocidade ata as persoas de maior idade.  

Como institución pública que traballa por conseguir unha sociedade en igualdade 
temos que converter o 8 de marzo en algo máis que unha data no calendario ou unha 
foto fixa un día no ano, hai que marcarse obxectivos, cumprir compromisos, adoptar 
decisións que contribúan a mellorar a situación, que dun xeito non demorado 
describimos neste texto, a rachar coa  precarización e a cumprir compromisos que 



 

 

permitan que a sociedade avance na procurada da igualdade real.  

Por todo o expresado, o pleno da Deputación da Coruña adopta os seguintes 
acordos,   

1.- Procurar unha sociedade en  que impere o modelo coeducativo enfocado á ruptura 
dos estereotipos de xénero así como valores como o respecto á igualdade e á 
diversidade. É o momento de sumar esforzos e seguir traballando conxuntamente 
para conseguir que a igualdade sexa unha realidade instaurada nos 365 días do ano.  

2.- Intensificar a labor da Inspección de Traballo e Seguridade Social e demais 
accións de promoción contra a fenda salarial e pola igualdade efectiva no traballo, ao 
abeiro do plan Emprega en Feminino. 

3.- Asegurar o benestar integral de todas as mulleres e avanzar noutras políticas de 
cohesión social e dinamización demográfica a través de medidas favorecedoras da 
plena igualdade e con perspectiva de xénero como reto irrenunciable 

4.- Pedimos que non se demore máis  a tramitación da ratificación do convenio 189 
da OIT e atenda as demandas dos colectivos de traballadoras do fogar para avanzar 
na súa dignificación e protección. 

5.- Comprometémonos a realizar un programa de visibilización,sensibilización, 
motivación e orientación vocacional  para  rachar os estereotipos de xénero no 
acceso aos itinerarios formativos ( medida OE 4.3 da diagnose de igualdade)  
 



 

 

1.- Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Gumersindo Pedro 
Galego Feal  
 

Don Gumersindo Pedro Galego Feal toma posesión do seu cargo, con arranxo á 
fórmula establecida no R.D. 707/1979, de 5 de abril, séndolle imposta seguidamente a 
medalla da provincia como atributo do seu cargo de deputado provincial.  



 

 

 
2.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 1/2022, do 28 de xaneiro.  
 

Apróbase a acta da sesión anterior, número 1/2022, do 28 de xaneiro.  



 

 

 
3.- Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 22 de xaneiro de 
2022 ata o 18 de febreiro de 2022.  
 
Dáse conta ao Pleno das Resolucións da Presidencia, desde o 22 de xaneiro de 2022 
ata o 18 de febreiro de 2022. 



 

 

 
4.- Aprobación da prórroga do Convenio de colaboración co Concello de Ferrol 
para Mantemento xeral da casa de acollida, anualidade 2022, de acordo ao 
Protocolo de acceso á Rede Galega de acollemento para mulleres que sofren 
violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de apoio á rede de 
acollemento para mulleres en situación de violencia de xénero da Deputación 
Provincial da Coruña (PRAM)  
 

1.- Aprobar a segunda prórroga do Convenio de colaboración entre a Deputación da 
Coruña e o Concello de Ferrol, para financiar o Mantemento xeral na casa de acollida, 
anualidade 2022, de acordo ao Protocolo de acceso á Rede Galega de Acollemento 
para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de 
apoio á rede de acollemento para mulleres en situación de violencia de xénero da 
Deputación de A Coruña (PRAM), de acordo co texto que se achega. 
 
2.- Aprobar a achega da Deputación da Coruña, por importe de 100.891,64 €, que 
representa unha porcentaxe do 25,90 % do total do gasto previsto que é de 
389.543,03 €. 
 
 
Acordo de prórroga do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña 
e o Concello de Ferrol para financiar o Mantemento xeral da casa de acollida, 
anualidade 2022, de acordo ao Protocolo de acceso á Rede Galega de 
acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e 
ao Programa de apoio á rede de acollemento para mulleres en situación de 
violencia de xénero da Deputación Provincial da Coruña (PRAM). 
 
 

Na Coruña, o ____ de ______ de _____ na sede da Deputación Provincial da Coruña 
 

REUNIDOS 
 

D/Dna._____________en nome e representación da Deputación Provincial da 
Coruña,  
 
D/Dna._____________ en nome e representación do Concello de Ferrol. 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 

Que a Deputación Provincial da Coruña, é competente para a colaboración prevista 
no convenio, de conformidade coa Lei de Bases de Réxime local, 7/85, art. 36 e coa 
Lei de Admón. Local de Galicia 5/97 , art. 109 e 119, así como coa Lei de Servizos 
Sociais de Galicia 13/2008 e no Decreto 99/2012 de 16 de marzo. polo que se 
regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 
 
Conforme as leis citadas, é competente a Deputación da Coruña para o financiamento 
das actividades de fomento e administración dos intereses peculiares da provincia, 



 

 

sendo o convenio a fórmula adecuada para formalizar a colaboración coas entidades  
que realicen ditas actividades. 
 
A Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, no art. 62º establece que “Os  
concellos poderán crear, xestionar e manter servizos sociais especializados, en 
coordinación coa Xunta de Galic ia e de acordo co Catálogo de servizos sociais e a 
planificación correspondente” e no art. 63º que “As deputacións provinciais, de 
conformidade co establecido na normativa de réxime local, proporcionaranlles 
asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos na execución das súas 
competencias en materia de servizos sociais...”. Estes servizos sociais 
comunitarios regúlanse nos art. 9º e seguintes da devandita lei. 
 
Que o Concello de Ferrol, CIF P1503700E, no ámbito das súas competencias, ten 
unha casa de acollida para mulleres en situación de violencia de xénero, regulada 
baixo a Orde do 1 de abril de 1997 pola que se regulan os requisitos específicos que 
deberán reunir os centros de acollida para mulleres vítimas de malos tratos, que no 
seu conxunto configuran a Rede Galega de Acollemento, como recursos 
especializados residenciais e temporais que ofrecen acollida, atención e recuperación 
ás mulleres que sofren violencia de xénero e ás e aos menores ao seu cargo que 
requiren dun espazo de atención e protección debido a situación de indefensión ou 
risco debido a situación de violencia de xénero.  
 

A casa de acollida do Concello de Ferrol forma parte da Rede Galega de Acollemento 
para vítimas de violencia de xénero, segundo o Titulo III, artigo 48 da Lei 11/2007, 
onde recóllese a organización do sistema de protección e asistencia integral 
especializada fronte á violencia de xénero no que fai referencia a Rede Galega de 
Acollemento para vítimas de violencia de xénero. No art. 48.1 establece que “Os 
centros de acollida son recursos especializados residenciais e temporais que lles 
ofrecen acollemento, atención e recuperación ás mulleres que sofren violencia de 
xénero e ás e aos menores ao seu cargo que requiren un espazo de protección 
debido á situación de indefensión ou risco causada pola violenc ia de xénero”. 
 
Con este obxecto asinouse un convenio de colaboración entre a Deputación da 
Coruña e o Concello de Ferrol o día 18 de setembro de 2020, formalizándose en 
documento administrativo 56/2020. 
 
A cláusula XIV do dito convenio establece no seu apartado 1 unha vixencia ata o 31 
de maio de 2021 e no apartado 2 que poderá ser prorrogado anualmente ata un 
máximo de 4 anos, por acordo expreso entre as partes, condicionado á existencia de 
crédito adecuado e suficiente no correspondente exercicio, logo da solicitude previa 
do concello de Ferrol realizada alomenos un mes antes da data do fin do prazo de 
vixencia. 
 
Con data do 01 de outubro de 2020 o Concello de Ferrol solicita a prórroga do 
convenio para o ano 2021. 
 
Con data do 16 de abril de 2021 a Deputación de A Coruña e o Concello de Ferrol 
asinan a primeira prórroga do convenio para o ano 2021, documento que figura no 
expediente número 2020000043145. 
 
Con data do 1 de decembro de 2021 o Concello de Ferrol solicita a segunda prórroga 



 

 

do convenio para o ano 2022, a cal atópase na pestana de rexistro do expediente 
número 2021000046406. 
 

Dado o interese coincidente da Deputación Provincial da Coruña e do Concello de 
Ferrol ambas as dúas partes acordan  formalizar a presente prórroga do convenio de 
colaboración conforme ás seguintes 

 
CLÁUSULAS 

Primeiro.- Prorrogar o convenio de colaboración asinado o 18 de setembro de 2020, 

por un ano, e con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022 ata o 31 de decembro do 
mesmo ano, nos termos e co alcance que figura no seu clausulado. 

 

Segundo.- A achega da Deputación da Coruña prevista na prórroga do convenio de 

colaboración para o ano 2022 é de 100.891,64 €, o que representa unha porcentaxe de 25,90 

% do total do orzamento previsto que é de 389.543,03 €.  

Este gasto financiarase  con cargo á partida orzamentaria 0611/23122/46201.  

 

Terceiro.- Este acordo de prórroga entenderase condicionado á existencia de crédito 
orzamentario suficiente nos devanditos orzamentos xerais. 

 

Faise constar que a presente prórroga do 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 técnica do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, primeira fase  

Aprobar o Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, primeira fase 

 

1.- Aprobar técnicamente os proxectos incluídos no Plan de INVESTIMENTO EN 
VIAS PROVINCIAIS 2022 PRIMEIRA FASE cun orzamento total de 1.478.180,11.- 
euros, con cargo á aplicación 0410/4531/60900 que se detallan:  
 

CÓDIGO DENOMINACION CONCELLO PRESUPOSTO EXPROPIACION 

 

2022.1110.0001.0  

AMPLIACIÓN E 
MELLORA DA 
SEGURIDADE 
VIAL NA DP 4307 
MALPICA 
PONTECESO, PQ 
10+820 AO 11+820   

PONTECESO 830.960,00   € 72.333,69   € 

 

2022.1110.0002.0  

 

DP 2303 
MELLORA 
SEGURIDADE 
VIAL EN BERMÚN 
PQ 10+600 AO 
12+200  

CEE  647.220,11  € 47.758,85 € 

 

2.- Iniciar os trámites para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para a 
execución das seguintes obras: 

 

CÓDIGO DENOMINACION CONCELLO PRESUPOSTO EXPROPIACION 

2022.1110.0001.0  AMPLIACIÓN E 
MELLORA DA 
SEGURIDADE 
VIAL NA DP 4307 
MALPICA 
PONTECESO, PQ 
10+820 AO 11+820   

PONTECESO 830.960,00   € 72.333,69   € 

2022.1110.0002.0  

 

DP 2303 
MELLORA 
SEGURIDADE 
VIAL EN BERMÚN 
PQ 10+600 AO 
12+200  

CEE  647.220,11  € 47.758,85 € 

 

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. 



 

 

 
 

6.- Ratificación da resolución pola que se aproba a nova composición da mesa 
de contratación permanente da Deputación provincial da Coruña que modifica a 
designada por Resolución da Presidencia 49986 de 23 de decembro 2021.  

Ratificar a Resolución da Presidencia Nº 6346 / 2022 de 2 de febrero de 2022 pola 
que se aproba a nova composición da mesa de contratación permanente da 
Deputación provincial da Coruña que modifica a designada por Resolución da 
Presidencia 49986 de 23 de decembro 2021. 
 

“ RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A NOVA COMPOSICIÓN DA MESA DE 
CONTRATACIÓN PERMANENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA QUE 
MODIFICA A DESIGNADA POR RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA 49986 DE 23/12/2021  

 
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial de A Coruña,  
 

Antecedentes  
 
1º)  Mediante Resolución da Presidencia nº 26008 do 29/07/2019 aprobouse a composición 

da Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial da Coruña respecto dos 
procedementos de contratación abertos e restrinxidos, procedementos negociados con 
publicidade a que se refire o artigo 326.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro de 2017, de 

Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español 
as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 
de febreiro de 2014.  

2º)  A composición da Mesa de Contratación foi ratificada polo Pleno na sesión de 12 de 
setembro de 2019, e publicada no BOP nº 182 de 25/09/2019.  

3º)    Mediante Resolución da Presidencia nº 35664 de 15/10/2019 aprobouse a nova 
composición da Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial da Coruña 

nomeando como deputada titular na Mesa de Contratación da Deputación da Coruña a 
dona Sandra González Castro, en lugar de Don Bernardo Fernández Piñeiro.  

4º) A nova composición da Mesa de Contratación foi ratificada polo Pleno na sesión de 2 de 

decembro de 2019, e publicado no BOP nº 198 de 17/10/2019.  

5º) Por Resolución de Presidencia 34833 de 03/09/2021 aprobouse a nova composición da 
Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial da Coruña nomeando 

como deputado titular na Mesa de Contratación da Deputación da Coruña a Don 
Roberto Rodríguez Martínez, en lugar de Dona Dalia García Couso, que cesou como 
deputada provincial. 

6º) A nova composición da Mesa de Contratación foi ratificada polo Pleno na sesión de 1 de 
outubro de 2021, e publicado no BOP nº 174 de 13/09/2021.  

7º) Por Resolución de Presidencia 49986 de 23/12/2021 aprobouse a nova composición da 

Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial da Coruña nomeando 
como vogal á  Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña Dona Amparo 
Taboada Gil, e como primer vogal suplente da Secretaria ao Oficial Maior D. Miguel 

Iglesias Martínez.  

8º) A nova composición da Mesa de Contratación foi ratificada polo Pleno na sesión de 
28/01/2022, e remit íuse para publicar no BOP o 01/02/2022. 

9º) Visto o escrito do Grupo Provincial Popular no que se nomea como deputado titular na 
Mesa de Contratación da Deputación da Coruña a Don Valentín Alfonsín Somoza, tralo 
cese da deputada provincial Martina Aneiros Barros polo seu nomeamento como 



 

 

Delegada Territorial da Xunta en Ferrol.  

RESOLVO: 

1º)  Aprobar a nova composición da Mesa de Contratación Permanente da Deputación 
Provincial da Coruña respecto dos seguintes procedementos de contratación a que se 
refire o artigo 326.1 da Lei 9/2017:  

 aberto 

 aberto simplificado 

 aberto simplificadisimo do artigo 159.6 

 restrinxido  

 diálogo competitivo  

 licitación con negociación  

 asociación para a innovación 

 procedementos negociados fundamentados en imperiosa urxencia prevista na letra b.1 

do artigo 168 

de maneira que a composición da Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial 
da Coruña queda integrada polas seguintes persoas:  

 TITULARES  SUPLENTES 

PRESIDENTE 
Deputado provincial (Grupo Bloque Nacionalista 

Galego, BNG)  

D. Xosé Lois Penas Corral 

Deputado provincial (Grupo Bloque Nacionalista 

Galego, BNG)  

D. María Carmen Muíño Filgueira 

VOGAIS  

Secretario Xeral (con funcións de asesoramiento 

xurídico) 

D. Amparo Taboada Gil 

PRIMER V OGAL 

SUPLENTE 
SEGUNDO V OGAL 

SUPLENTE 

Oficial Maior  

D. Miguel Iglesias 

Martínez 

Letrado asesor xur ídico 

D. Andrés Fernández 

Maestre 

Interventor Xeral 

D. José Manuel Pardellas Rivera 

PRIMER V OGAL 

SUPLENTE 
SEGUNDO V OGAL 

SUPLENTE 

Interventor adxunto  

D. Juan Bautista 

Suárez Ramos 

Viceinterventor 

D. José María Pérez 

Alvariño 

SECRETARIO 

CON V OZ E 

SEN V OTO 

Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación  

D. Luis Jaime Rodríguez Fernández 

PRIMER SECRETA RIO 

SUPLENTE 

SEGUNDO 

SECRETA RIO 

SUPLENTE 

Xefa da Sección I de 

Patrimonio e 

Contratac ión 

Dª María José Lauda 

Pan  

Xefa da Sección II de 

Patrimonio e 

Contratac ión 

Dª Beatriz Méndez 

López 

 

ASISTENTES 

CON V OZ E 

SEN V OTO 

Deputada provincial (Grupo Partido Socialista 

Obrero Español, PSOE)  

Dª Sandra González Castro 

Deputado provincial (Grupo Partido Socialista 

Obrero Español, PSOE)  

D. José Manuel Lage Tuñas 

Deputado provincial (Grupo Partido Popular, PP)  

D. Valentín Alfonsín Somoza 

Deputado provincial (Grupo Partido Popular, PP)  

D. Roberto Rodríguez Martínez 

Deputado provincial (Grupo Alternativa dos Vec iños, 

AV) - 



 

 

D. Angel García Seoane  

Deputado provincial (Grupo Marea Atlántica, MA)  

D. Alberto Lema Suárez 
- 

 
2º)  Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución para a súa ratificación.  

3º)  Dispoñer a publicación do presente acordo no perfil de contratante integrado na 
Plataforma de Contratación do Sector Público, de conformidade co artigo 326.3 e 
disposición adicional segunda, 7 da Lei 9/2017. 

4º)  Publicar ademais, para dar maior difusión á composición da Mesa de contratación, no 
Boletín Oficial de la Provincia e no Portal de Transparencia desta Deputación.” 



 

 

 

7.- Aceptación da encomenda de xestión de diversos expedientes de 
contratación do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña.  

“1º.- ACEPTAR a encomenda do Consorcio Provincial Contra Incendios e 
Salvamento da Coruña para realizar a redacción dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares e dos pregos de prescripcións técnicas, así como a 
tramitación do expediente administrativo de contratación a partir da aprobación do 
expediente e dos pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, e 
ata a formulación da proposta de adxudicación (incluída a publicación na plataforma 
de contratación do sector público); en todos aqueles contratos, dos mencionados 
nos puntos anteriores, para os que sexa necesaria a constitución de mesa de 
contratación dos seguintes contratos: 

 

OBXECTO PRIORI
DADE 

LOTES  

1. S ER VIZO  LIMP EZA EDIF IC IOS  (Mí n . 2  anos) 1  A 

2. LIC ITAC IÓN  6 VEHÍC ULOS  1 ª INTER VENC IÓN  1  B 

3. LIC ITAC IÓN  7  VEHÍC ULOS  DE M ANDO  1  B 

4. LIC ITAC IÓN  VEHÍC ULO  XER ENC IA (R ent ing  4  anos ) 1  ----- 

5.   ADQUIS IC IÓN  R EM OLQUES  M ULTIUS OS  2  B 

6. ADQUIS IC IÓN  6  EQUIP OS C OMP LETOS DE 
APUNTALAMENTO 

 

2  
 

E  

7.   S UM INIS TR O  C OM B US TIB LE  P AR QUES  (Gas ól eo , 
Gas)  

2  ----- 

8. R EVIS IÓN E M ANTEM ENTO EQUIP OS  ER AS  ( M ín . 2 anos)  3  F 

9. R EVIS IÓN E M ANTEM ENTO VEHÍC ULOS  (Mí n . 2 anos) 3  H 

10. R EVIS IÓN  E M ANTEM ENTO  DE DETEC TOR ES  (Mí n . 2 anos)  3  ----- 

11. R EVISIÓN  E M ANTEM ENTO DE P AR AR R AIOS (SPEIS) 
(Mín. 2 anos) 

 

3  
 

I 

12. R EVIS IÓN  E  M ANTEM ENTO  DE C ALDEIR AS  (S P EIS ) (Mín. 2 
anos) 

3  I 

13. R EVIS IÓN E  M ANTEM ENTO DE TER M OS  (SP EIS ) (Mín. 2 
aNos) 

3  I 

14. R EVISIÓN  E  M ANTEM ENTO DE C ENTR AL  INC ENDIOS 
(SPEIS) (Mín. 2 anos) 

3  I 

15. R EVISIÓN  E  M ANTEM ENTO DE P OR TALÓNS (SPEIS) 
(Mín. 2 anos) 

3  I 



 

 

16. R EVIS IÓN E  M ANTEM ENTO DE DEP ÓS ITOS  GAS (SPEIS) 
(Mín. 2 anos) 

 
3  

 
I 

17. PR EGOS  e LIC ITAC IÓN  OB R AS  P AR QUES  (S egundo   proxectos 

xa  elaborados) 

 

----- 

18. S EGUR OS (Vehí cul os , Acci dent es, R .C ., Inst al aci óns , 
…)  (Mí n . 2  anos ) 

2  ----- 

19. LIC ITAC IÓN  P R OGR AM A  XES TIÓN DE P AR QUES  2  ----- 

20. LIC ITAC IÓN  12  TELÉF ONOS  ATEX  2  C 

21. ADQUIS IC IÓN  R AM P AS  DE C AR GA E  2  C AR GADOR ES DE 
BOTELLAS 

2  D 

 

22. S ER VICIO  P LAGUICIDA  (SP EIS ) (Mí n. 2  anos ) 

 
2  

 
A 

23. S ER VIZO  DE LIMP EZA  E  M ANTEM ENTO  ZONAS VERDES 
 

3  
 

---- 

24. C AM BIO EQUIP OS  ÓP TIC OS  VEHÍC ULOS  2  C 

25. ADQUIS IC IÓN  B OTELLAS ER AS  3  D 

26. ADQUIS IC IÓN  EQUIP OS ER AS  3  D 

27. ADQUIS IC IÓN  F UNDAS  P AR A B OTELLAS  ER AS  3  D 

28. ADQUIS IC IÓN  , con M ANTEM ENTO  DE 10 

CÁMARAS TÉRMICAS 

 
3  

 
----- 

29. R EVISIÓN  E M ANTEM ENTO  M ATER IAL  R ES C ATE EN 
ALTURA (Mín. 2 anos) 

3  ----- 

30. R EVISIÓN  E M ANTEM ENTO  EQUIP OS 

EXCARCELACIÓN (Mín. 2 anos)  

 
3  

 
G  

31. R EVISIÓN  Y M ANTEM ENTO A UTOES C ALER AS  E 
BRAZOS (Mín. 2 anos) 

3  ----- 

32. R ENOVAC IÓN  M ATER IAL XIM NASIOS  3  ----- 

33. S UB M INIS TR O  M ATER IAL  F UNXIB LE  (Vario ) 3  ----- 

34. R EVIS IÓN  E  M ANTEM . DE  E .R .P .E .s  (M ín . 2  an os ) 3  F 

35. R EVIS IÓN  E  M ANTEM ENTO DE B OTELLAS  E .R .A.S (Mín. 2 

anos) 

 
3  

 
F 

36. R EVIS IÓN  E  M ANTEM . DE XENER ADOR ES  (EQUIP  
+ SP EIS ) (M ín . 2 anos ) 

3  ----- 

37. R EVISIÓN  E  M ANTENEM . C OMP R ES OR ES  C AR GA 

BOTELLAS (Mín. 2 anos) 
3  F 



 

 

38. R EVIS IÓN  E M ANTEM ENTO  DES FIB RILADOR ES  2  ----- 

39. R EVISIÓN  E  M ANTEM ENTO B OM B AS  C ONTR AINC END. 
VEHÍC. (Mín. 2 anos) 

 
3  

 
H 

40.LAVADO E HIGXENIZAC IÓN  EQUIP AM . C ONTAM IN  (Mí n .2  
anos ) 

3  ----- 

41. S ER VIZO DE P R EVENC . ALLEO DE P .R .L . (Mí n. 2  anos) 1  ----- 

42. ADQUIS IC IÓN  VES TUAR IO  INTER VE NC IÓN (R ent ing ) 1  ----- 

43. EQUIP OS  DE C OM UNIC AC IÓN  INTR ACR ANEAL  2  C 

44. R EVIS IÓN  Y M ANTEM . DE EQUIP OS OXIGENO- 

TERAPIA (Mín. 2 anos) 
3  ----- 

45. R EVISIÓN  Y M ANTEM ENTO  DE C OJ INES 
ELEVACIÓN (Mín. 2 anos) 

3  G  

46. R EVIS IÓN  Y M ANTEM ENTO  DE EXTINTOR ES  (M ín . 2 anos)  
 

3  
 

----- 

47. R EVIS IÓN  Y M ANTEM EN. M ATER IAL P R OTEC. 
DIELÉCTRICA (Mín. 2 años) 

3  ----- 

48. R EVIS IÓN  E  M ANTEM EN. DE TR AXES  PR OTECC IÓN  
NIVEL III (Mín. 2 anos) 

3  ----- 

49. R ENOVAC IÓN  LENC ER ÍA  E  M ENAXE NOS  10 
PARQUES 

3  ----- 

 

2º.- Así mesmo, e tras levar a cabo o procedemento de licitación e proposta de 
adxudicación de cada un dos referidos contratos pola Deputación da Coruña, o  
Consorcio unha vez formalizado o contrato co adxudicatario será o responsable da 
execución do mesmo, pagamento e demais incidencias que poidan xurdir na 
execución do contrato así como todo o relativo á os efectos e extinción do contrato.”  



 

 

 

8.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado 
"Reafirmado viais municipais en Vilanova, Perbes e Miño", do Concello de Miño, 
incluído na primeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 
de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por 

maior achega provincial, co código 2019.2001.0507.0  

 
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado do 
investimento denominado “Reafirmado de viais municipais en Vilanova, Perbes e 
Miño”, do Concello de Miño, incluído na 1ª fase do Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional 
1/2019 por maior achega provincial, co código 2019.2001.0507.0, no que se acreditan 
os seguintes 
 
ANTECEDENTES 
 

Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación de data 26 de abril de 2019, en 
relación coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, polo 
que se aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o seu Plan Complementario 

 

Logo de ver as Resolucións de presidencia nº 32577 do 27/09/2019 (modificada por 
Resolución nº 37340 de data 23/10/2019) en relación coa Resolución nº 36014 do 
17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de data 23/10/2019), polas que se 
aprobou definitivamente a 1ª fase do Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 
por maior achega provincial, no que se inclúe este investimento cos datos que se 
indican: 

   Financiamento  

Concello Código Denominación Deputación Concello Orzamento 
Total 

Miño 2019.2001.0507.0 Reafirmado de viais municipais 
en Vilanova, Perbes e Miño  

124.770,99 0,00 124.770,99 

 

Logo de ver que o Concello de Miño, mediante Acordo da Xunta de Goberno Local do 
22 de xaneiro de 2021, adxudicoulle a obra á empresa Arias Infraestruturas S.A, co 
NIF A15008485,  por un importe de 98.229,02 €, que minoran a achega provincial 
inicial tal e como se indica na seguinte táboa, na que tamén se reflicten os datos de 
execución que constan no día de hoxe: 
 

 
Contrata Adxudicación Baixa Certificado Pendente 

certificar  

Concello de Miño 

Código: 2019.2001.0507.0 
“Reafirmado de viais 

municipais en Vilanova,  
Perbes e Miño” 

Deputación 124.770,99 98.229,02 26.541,97 0,00 98.229,02 

Concello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Total 124.770,99 98.229,02 26.541,97 0,00 98.229,02 

 



 

 

Tendo en conta que, mediante a Resolución da Alcaldía do Concello de Miño do 15 de 
setembro de 2021, subida á plataforma SUBTEL o 1 de outubro de 2021, declárase 
resolto este contrato con devolución da garantía constituída, ao rexeitar o contratista, 
mediante escrito asinado o 29 de xullo de 2021 polo director técnico da empresa 
adxudicataria, David Prada Monje, a modificación proposta polo concello reflectida 
nun proxecto técnico asinado dixitalmente o 13 de xullo de 2021 pola arquitecta 
técnica municipal e directora da obra, Eva María González López, ao que prestou a 
súa conformidade a redactora o proxecto inicial, cun orzamento de contrata superior 
ao do proxecto incluído no Plan, para axustar o proxecto inicial á realidade da obra e 
que posteriormente, o 19 de outubro de 2021, este proxecto técnico modificado foi 
supervisado desfavorablemente polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
desta deputación (en adiante SATM) por advertirse nel deficiencias que se tiñan que 
emendar 
 
Logo de aprobar o Concello de Miño un proxecto técnico modificado corrixido deste 
investimento, asinado dixitalmente o 3 de novembro de 2021 pola directora da obra, 
cun incremento  do orzamento de contrata respecto do proxecto incluído no Plan que 
é asumido integramente polo concello, para emendar as deficiencias que se 
advertiran polo SATM no seu informe emitido o 19 de outubro de 2021 e que conta 
cun informe de supervisión favorable emitido o 16 de novembro de 2021 polo SATM 
desta deputación, así como cos correspondentes informes técnicos e xurídicos 
favorables, coa finalidade de axustar o proxecto inicial ao estado actual dos camiños 
a pavimentar  
 
Logo de ver o escrito do representante da empresa adxudicataria da obra, asinado o 
9 de novembro de 2021, onde manifesta que non vai realizar ningún tipo de alegación 
respecto da resolución do contrato 
 
 FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, aprobadas 
polo Pleno desta Deputación o día 28 de setembro de 2018 e publicadas no Boletín 
Oficial da Provincia (BOP) número 188 do 2 de outubro de 2018 e que lle son 
aplicables ao POS+ Adicional 1/2019 
 

De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 

 

1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Reafirmado de viais 
municipais en Vilanova, Perbes e Miño”, do Concello de Miño,  incluído na 1ª fase do 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 
único de concellos) POS+ Adicional 1/2019, co código 2019.2001.0507.0, asinado 
dixitalmente o 3 de novembro de 2021 pola directora da obra, que foi aprobado polo 
concello previos os correspondentes informes técnicos e xurídicos favorables, coa 
conformidade da redactora do proxecto inicial e logo da resolución do contrato coa 
empresa adxudicataria, coa finalidade de axustar o proxecto inicial ás necesidades 
actuais da obra dado o deterioro experimentado polos camiños desde a redacción do 
proxecto inicial ata o replanteo da obra e tendo o proxecto modificado un incremento 
do seu orzamento que é asumido integramente polo Concello de Miño, tal e como se 



 

 

indica na seguinte táboa: 
 

Proxecto modificado con resolución de 

contrato 
Concello de Miño 

“Reafirmado de viais municipais en 
Vilanova, Perbes e Miño”  

Código 2019.2001.0507.0 

 
PROXECTO INICIAL 

 PROXECTO 
 MODIFICADO 

DIFERENZA 

Contrata Adxudicación 

Deputación 124.770,99 98.229,02 98.229,02 0,00 

Concello 0,00 0,00 45.194,42 45.194,42 

Total 124.770,99 98.229,02 143.423,44 45.194,42 

 

2.-  A  achega  provincial  a  este investimento  financiarase  con  cargo  ao  crédito  
consignado  na  partida   0430/1537/76201 do vixente orzamento provincial. O 
Concello de Miño asume integramente o incremento do financiamento que se 
experimenta coa modificación do proxecto, constando documento contable de 
Retención de crédito (RC) do 17 de decembro de 2021, asinado dixitalmente pola 
interventora do concello o 22 de decembro de 2021, xustificativo de que existe saldo 
de crédito dispoñible para o financiamento deste proxecto modificado.  

 

3.-  Notificarlle este acordo ao Concello de Miño para os efectos oportunos. 



 

 

 

9.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado 
"Pavimentacion de viais nas parroquias de Quintas, Paderne, Obre, Adragonte, 
Vilamourel, Velouzas e Viñas", do Concello de Paderne, incluído no Plan 
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 

único de concellos) POS+2019, co código 2019.2000.0215.0  

 
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado do 
investimento denominado “Pavimentacion de viais nas parroquias de Quintas, 
Paderne, Obre, Adragonte, Vilamourel, Velouzas e Viñas”, do Concello de Paderne, 
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+2019, co código 2019.2000.0215.0, 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 da Presidencia número 2019/19076 
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 cos datos que se indican:  
 

   Financiamento 

Concello Código Denominación 
 

Deputación 
 

Concello Orzamento 
Total 

 
Paderne 
 

2019.2000.0215.0 
Pavimentacion de viais nas parroquias de 

Quintas,Paderne,Obre, Adragonte, 
Vilamourel, Velouzas e Viñas 

99.427,81 0,00 99.427,81 

 

Tendo en conta que mediante a Resolución de Presidencia número 12891, do 15 de 
abril de 2020, aprobouse definitivamente este investimento logo de que o Concello de 
Paderne presentara a autorización do Servizo de Urbanismo-Costas da Xunta de 
Galicia, á que estaba condicionada a súa aprobación definitiva 
 
Logo de ver que o Concello de Paderne, mediante acordo da Xunta de Goberno Local 
do 20 de xaneiro de 2021, adxudicoulle a obra á empresa Construcciones Rocha 
Corral, S.L., co NIF B15338338, por importe de 93.170,00 € e que, no día de hoxe, 
consta pendente de certificar na súa totalidade 
 
Logo de presentar o Concello de Paderne un proxecto modificado deste investimento, 
sen variación do seu orzamento total, asinado dixitalmente o 10 de setembro de 2021 
polo arquitecto director da obra, que xa redactara o proxecto inicial, que foi aprobado 
polo Pleno do concello previos os correspondentes informes técnicos e xurídicos 
favorables e coa conformidade do representante da empresa adxudicataria, coa 
finalidade de aumentar o trazado da actuación número 01, debido ao estado de 
deterioro do camiño, motivado polo paso do tempo e as condicións climatolóxicas, 
suprimindo o trazado previsto na actuación número 03 para non modificar o 
orzamento inicial e que non se produza unha alteración no equilibrio do contrato e 
adicionalmente, para corrixir varios tramos de viais grafados erroneamente (non así 



 

 

na súa medición e descrición) nos planos 11,12 e 13, coa conseguinte nova 
numeración  
 
Tendo en conta que, segundo indica o director de obra no seu informe do 13 de 
outubro de 2021, transcrito polo secretario do concello no seu informe do 1 de 
decembro de 2021, a dita modificación non daría lugar á selección de candidatos 
distintos, nin a aceptación doutra oferta, xa que non hai alteración do equilibrio 
económico do contrato nin as obras se atopan dentro do ámbito doutro contrato 
actual ou futuro. 
 
Logo de constar no expediente un informe de supervisión favorable emitido o 16 de 
setembro de 2021 polo  Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación 
con respecto deste proxecto modificado. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+2019, aprobadas mediante acordo 
plenario adoptado na sesión realizada o 28 de setembro de 2018 e publicadas no 
Boletín Oficial da Provincia (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 ”Pavimentación de 
viais nas parroquias de Quintas, Paderne, Obre, Adragonte, Vilamourel, Velouzas e 
Viñas”, do Concello de Paderne, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras 
e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, co código 
2019.2000.0215.0, sen variación do seu orzamento total de contrata, que lle foi 
adxudicado á empresa Construcciones Rocha Corral, S.L., co NIF B15338338, que se 
aprobou polo  Pleno do concello previos os correspondentes informes técnicos e 
xurídicos favorables e coa conformidade  do representante da empresa adxudicataria 
e que ten como obxecto aumentar o trazado da actuación número 01, debido ao 
estado de deterioro do camiño, motivado polo paso do tempo e as condicións 
climatolóxicas, suprimindo o trazado previsto na actuación número 03 para non variar 
o orzamento total e adicionalmente, corrixir varios tramos de viais grafados 
erroneamente (non así na súa medición e descrición) nos planos 11,12 e 13 coa 
conseguinte nova numeración, cos datos que se indican na seguinte táboa:  
 

 
Contrata Adxudicación Baixa Certificado 

Pendente 
certificar 

Concello de Paderne  
Código 2019.2000.0215.0 

“Pavimentacion de viais nas 
parroquias de 

Quintas,Paderne,Obre, 
Adragonte, Vilamourel, 

Velouzas e Viñas” 

Deputación 99.427,81 93.170,00 6.257,81 0,00 93.170,00 

Concello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 99.427,81 93.170,00 6.257,81 0,00 93.170,00 

 

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



 

 

 

 

10.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado 
"Pavimentación de viais na parroquia de Souto, 2ª Fase", do Concello de 
Paderne, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de 
concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial, co código 

2019.2001.0726.0  

 
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado do 
investimento denominado “Pavimentación de viais na parroquia de Souto, 2ª fase”, do 
Concello de Paderne, incluído na 2ª e derradeira fase do Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+ Adicional 1/2019, co código 2019.2001.0726.0, no que se acreditan os 
seguintes 
 
ANTECEDENTES 
 
Logo de ver o acordo adoptado polo Pleno desta deputación na sesión ordinaria 
realizada o 26 de abril de 2019, que en relación coa Resolución da Presidencia 
número 19076 do 31 de maio de 2019, aprobou o Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o 
seu Plan complementario. 
 
Logo de ver o acordo adoptado polo Pleno desta deputación, na sesión ordinaria 
realizada o 20 de decembro do 2019,  que aprobou a segunda e derradeira fase do 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 
único de concellos) POS+Adicional 1/2019 no que se inclúe, entre outros, este 
investimento cos seguintes datos: 
 

   Financiamento 

Concello Código Denominación 
 

Deputación 
 

Concello Orzamento 
Total 

 
Paderne 
 

2019.2001.0726.0 Pavimentación de viais na parroquia 
de Souto, 2º Fase 

58.894,64 0,00 58.894,64 

 

Logo de presentar o Concello de Paderne un proxecto modificado deste investimento, 
sen variación do seu orzamento total, asinado dixitalmente o 20 de agosto de 2021 
polo arquitecto director das obras que xa redactara o proxecto inicial, que foi 
aprobado polo Pleno do concello previos os correspondentes informes técnicos e 
xurídicos favorables e que está aínda sen adxudicar, coa finalidade de  modificar o 
trazado inicialmente proxectado, xa que  parte do camiño xa fora executado en Plans 
anteriores 
 
 Logo de ver o informe técnico do director da obra asinado o 5 de outubro de 2021, 
no que indica que o proxecto modificado precisa autorización previa por atoparse as 
obras na Zona de Afección da Ruta Xacobea “Camiño Inglés” e o que asina 
posteriormente o 20 de xaneiro de 2022, no que indica que segue sendo válida para 



 

 

este proxecto modificado a Resolución de autorización asinada pola Dirección Xeral 
do Patrimonio Cultural o 1 de outubro de 2019 para a execución das obras contidas 
no proxecto inicial e que neste proxecto modificado cúmprense todas as condicións 
esixidas na antedita autorización.  
 
Logo de constar no expediente un informe de supervisión favorable emitido o 9 de 
setembro de 2021 polo  Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación 
con respecto deste proxecto modificado. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+2019, aprobadas mediante acordo 
plenario provincial adoptado na sesión realizada o 28 de setembro de 2018 e 
publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 188, do 2 de outubro de 
2018 e que lle son aplicables aos investimentos incluídos no POS+ Adicional 1/2019 
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña  
ACORDA: 

 
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado ”Pavimentación de 
viais na parroquia de Souto, 2ª fase”, do Concello de Paderne, incluído na segunda e 
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional 1/2019, co código 
2019.2001.0726.0, sen variación do seu orzamento total de contrata, que está sen 
adxudicar, que se aprobou polo Pleno do concello, previos os correspondentes 
informes técnicos e xurídicos favorables, para modificar o trazado inicialmente 
proxectado, xa que  parte do camiño incluído no  proxecto inicial xa fora executado en 
Plans anteriores, sendo os seus datos os que se indican na seguinte táboa:  
 

.   Financiamento 

Concello Código Denominación 
 

Deputación 
 

Concello Orzamento 
Total 

 
Paderne 
 

2019.2001.0726.0 Pavimentación de viais na parroquia 
de Souto, 2º Fase 

58.894,64 0,00 58.894,64 

 

2.- A achega provincial a este investimento farase efectiva con cargo á partida 
orzamentaria 0430/1537/76201 do vixente orzamento provincial. 
 
3.- Notificarlle este acordo ao Concello de Paderne para os efectos oportunos.  

 
 
 



 

 

 

11.- Aprobación do proxecto de terminación do investimento denominado 
"Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras", do Concello das Pontes de 
García Rodríguez, incluído no POS+2020 co código 2020.2100.0049.2  

 
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto de terminación do 
investimento denominado “Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras”, do 
Concello das Pontes de García Rodríguez (en adiante As Pontes de G.R.), incluído no 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 
único dos concellos) POS+2020, co código 2020.2100.0049.0, no que se acreditan os 
seguintes 
 
ANTECEDENTES 
 
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta deputación na sesión ordinaria 
realizada o 26 de xuño de 2020, en relación coa Resolución de Presidencia nº 23130 
do 29 de xullo de 2020, que aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 e o seu Plan 
complementario, no que se inclúe este investimento do Concello das Pontes de G.R. 
cos seguintes datos: 
 

Concello Código Denominación Deputación Concello      Total 

 
As Pontes 

de G.R. 2020.2100.0049.0 
Mellora de pavimentos 

e servizos na Rúa 
Roseiras 

 
166.463,89 

 
0,00 

 
166.463,89 

 

Logo de que o concello das Pontes de G.R., mediante acordo da Xunta de Goberno 
Local do 27 de novembro de 2020, lle adxudicara a execución desta obra á empresa 
ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L, co NIF B32404972, na cantidade de 
144.457,36 € e presentara nesta deputación seis certificacións de execuc ión parcial 
deste investimento por un importe total de 82.224,77 €, polo que queda pendente de 
executar obra por importe de 62.232,59 €, tal e como se indica na seguinte táboa:  
 

Concello 
Código 

Denominación 
 

Orzamento 
Contrata 

Orzamento 
Adxudicación 

Certificado s/ 
adxudicación 

Pendente 
certificar 

As Pontes de 
G.R. 

2020.2100.0049.0 

Mellora de 
pavimentos e 
servizos na Rúa 
Roseiras 

 
166.463,89 

 
144.457,36 

 
82.224,77 

 
62.232,59 

 

Logo de presentar o Concello das Pontes de G.R. o acordo da Xunta de Goberno 
Local do 29 de setembro de 2021, polo que se resolve o contrato subscrito polo 
concello coa dita empresa adxudicataria por incumprimento culpable do contratista, 
previo ditame favorable do Consello Consultivo de Galicia 
 
Logo de aprobar o Concello das Pontes de G.R. un proxecto para a terminación desta 
obra, asinado dixitalmente o 21 de outubro de 2021 polo enxeñeiro de camiños, 
canles e portos, Miguel Ángel Fernández Rivera, que xa redactara o proxecto inicial, 
previos os correspondentes informes favorables emitidos pola secretaria e a 



 

 

intervención do concello, cun orzamento de contrata de 72.210,76 €, que é superior á 
achega provincial dispoñible para o seu financiamento en 9.978,17 €, incremento que 
é asumido integramente polo concello, segundo consta no informe da interventora 
municipal do 10 de febreiro de 2022   
 
Logo de ver o Anexo V asinado dixitalmente o 10 de febreiro de 2022 polo arquitecto 
do concello no que indica que o proxecto de terminación non necesita para a súa 
execución ningunha autorización, concesión ou informe sectorial e o Anexo VI 
asinado dixitalmente o 11 de febreiro de 2022 polo arquitecto e a secretaria do 
concello, no que esta última conclúe que o concello conta coa dispoñibilidade dos 
terreos necesarios para executar as obras deste proxecto de terminación 
 
Tendo en conta o informe asinado dixitalmente o 11 de febreiro de 2022 pola 
secretaria municipal, relativo á urxencia na continuación da tramitación deste proxecto 
de terminación, baseándose no disposto no artigo 119 da Lei 9/2017, do 8 de 
novembro, de contratos do sector público, a tenor do indicado pola dirección da obra 
no informe da mesma data 11 de febreiro de 2022 que transcribe a secretaria, relativo 
ao aumento perigoso da inseguridade para os usuarios da vía, no que a secretaria 
conclúe que dadas estas circunstancias é perentorio acelerar a tramitación da 
adxudicación do contrato 
 
Logo de ver o informe de supervisión técnica favorable deste proxecto de terminación, 
emitido o 11 de febreiro de 2022 polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
desta deputación 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan, aprobadas mediante acordo plenario 
adoptado na sesión realizada o 25 de outubro  de 2019 (BOP número 208, do 31 de 
outubro de 2019) e modificadas mediante acordo plenario adoptado o 30 de abril de 
2020 para a regulación do POS+Adicional 1/2020 e do POS+Adicional 2/2020  (BOP 
número 66 do 5 de maio de 2020)  
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación  Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
1.- Aprobar o proxecto de terminación do investimento do Concello das Pontes de 
García Rodríguez denominado “Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras", 
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único dos concellos) POS+2020, co código 2020.2100.0049.2, que foi 
aprobado polo concello tras a resolución do contrato coa empresa adxudicataria, cos 
correspondentes informes favorables e coa supervisión favorable dos servizos 
técnicos desta deputación, para recoller as obras pendentes de executar cun 
orzamento de contrata de 72.210,76 €, que é superior á achega provincial dispoñible 
para o seu financiamento en 9.978,17 €, incremento que é asumido integramente polo 
concello, segundo consta no informe da interventora municipal do 10 de febreiro de 
2022.  
 
2.- Despois da resolución de contrato desta obra parcialmente executada e logo da 
aprobación deste proxecto de terminación, a obra desagregase en dúas fichas de 
obra: unha ficha co código 2020.2100.0049.0 correspondente á obra executada polo 



 

 

primeiro contratista; e outra ficha co código 2020.2100.0049.2 para o proxecto de 
terminación que vai ser obxecto dunha nova adxudicación que, segundo informa a 
secretaria municipal, baseándose no informe da dirección de obra, é perentorio 
acelerar por razóns de seguridade para os usuarios. 
 
Os datos desta obra financiada pola deputación e polo concello  quedan como segue: 
 

Concello das Pontes de G.R 
Código: 2020.2100.0049  

 “Mellora de pavimentos e 
servizos na Rúa Roseiras” 

1º Contrato  
2020.2100.0049.0 

Proxecto 

Terminación 
2020.2100.0049.2 

Contrata Adxudicación Contrata 

Deputación  94.750,83 82.224,77 62.232,59 

Concello 0,00 0,00 9.978,17 

Total 94.750,83 82.224,77 72.210,76 

 

3.- A aprobación definitiva deste proxecto de terminación queda condicionada á 
entrada en vigor do Expediente de modificación de créditos 1/2022 no que, na partida 
0430/4592/76201, consignarase crédito adecuado e suficiente para o financiamento 
da achega provincial a esta obra.   



 

 

 

12.- Aprobación da modificación da cláusula XIII da vixencia do convenio 
administrativo de cooperación entre a Deputación da Coruña e o consorcio de 
Turismo e Congresos de A Coruña polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Realización de actividades que 
impulsen a proxección e promoción internacional da cidade da Coruña como 

destino de producións audiovisuais e do turismo cultural".  

1º.- Estimar a solicitude do Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña do 
15/12/2021 na que se solicita a prórroga do convenio nº 75/2021 entre o consorcio e a 
Deputación da Coruña polo que se financia o proxecto “REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES QUE IMPULSEN A PROXECCIÓN E PROMOCIÓN INTERNACIONAL DA 
CIDADE DA CORUÑA COMO DESTINO DE PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS E DO 

TURISMO CULTURAL” 

 
En data 15/12/2021,  e dentro do establecido no convenio, a entidade solicita 
modificación da vixencia do convenio ao non poder rematar as actividades incluídas 
no proxecto en prazo,  visto o informe da xerencia do consorcio do 10 de decembro 
no que se especificaba que dos 3 proxectos incluídos no convenio, dous deles non 
puideron ser realizados polos seguintes motivos: 
 
 - Actividade Lusco Fusco. A actividade LUSCO FUSCO debido a atrasos no 
financiamento do proxecto non puido ser executado por imposibilidade material e 
xurídica nas datas inicialmente previstas, e careceu de financiamento efectivo ata o 
mes de outubro de 2021.  
 
Luscofusco é un proxecto audiovisual que se gravará na súa totalidade en exteriores. 
Os períodos ideais de gravación por aproveitamento da luz e unha previsible mellor 
situación meteorolóxica xa pasaron. Para poder gravar en tempada invernal, 
previsiblemente necesitarían dunha longa estancia do artista na cidade. Isto non é 
viable, xa que o artista, agora que se está recuperando a normalidade na súa axenda 
non pode ser contratado sen unha previsión exacta dos días que vai gravar. Por estes 
motivos considérase que é unha mellor opción aprazar a gravación a primavera/verán 
2022. 
 
 - Actividade BALLE Voyage.-A actividade BALLE VOYAGE debido a atrasos no 
financiamento do proxecto non puido ser executado tampouco por imposibilidade 
material e xurídica nas datas inicialmente previstas. 
 
Ao ser unha rodaxe case en exclusiva en exteriores e ter as horas de luz contadas 
pola época do ano, non se podía asumir risco de chuvias porque podería botar por 
terra todo o proxecto. 
 
Tras o aprazamento inicial da semana fixada, estudar a posibilidade de organizar 
unha rodaxe para a semana do 18 ao 23 de Outubro pero as condicións empeoraban 
sensiblemente: previsións meteorolóxicas similares, menos horas de luz aínda, e 
menor dispoñibilidade do ascensor panorámico por horario de operarios. 
 
Finalmente a rodaxe en novembro era imposible polo calendario do ascensor que 



 

 

entra en protocolo de mantemento e en decembro por climatoloxía e escasas horas 
de luz. Ademais de todas estas razóns, puramente técnicas, e desde un punto de 
vista artístico ou promocional, levar adiante esta rodaxe en época outonal ou invernal 
era claramente contrario ao espírito do proxecto. 
 
Dado que o convenio establece na súa clausula XIII de vixencia do mesmo no que se 
determina que a prórroga en ningún caso poderá superar o 31 de outubro do ano 
seguinte, e que o vencemento inicial era do 31  de marzo de 2022, coas novas datas 
de previsión de finalización das obras, NON PROCEDE UNHA PRÓRROGA, por 
superar a data límite establecida no convenio mais sí se contempla a posibilidade de 
modificación do convenio, segundo figura no punto 3 da dita cláusula.  

 

3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os 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.  

  
 

 

Polo tanto, esta unidade xestora propón a modificación da vixencia do convenio  

 
 
 
2º.- Aprobar a modificación do texto do convenio de interadministrativo de 
cooperación 75/2021 suscrito entre a Deputación Provincial de A Coruña e o 
CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA CIF Q6550029J para o 
financiamento do  “REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE IMPULSEN A 
PROXECCIÓN E PROMOCIÓN INTERNACIONAL DA CIDADE DA CORUÑA COMO 
DESTINO DE PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS E DO TURISMO CULTURAL" nas 

súas clásulas VII e XIII onde se modifica a data da vixencia do mesmo, quedando 
establecida no 31/12/2022 

 
 
3º.- A subvención poderá facerse efectiva, dacordo coas previsións e requisitos 
fixados no  convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/4321/46701.  

 
 

Polo tanto o texto modificado do convenio  quedaría como segue: 
 
 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a  
CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA polo que se 
instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto 
"REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE IMPULSEN A PROXECCIÓN E 
PROMOCIÓN INTERNACIONAL DA CIDADE DA CORUÑA COMO DESTINO DE 
PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS E DO TURISMO CULTURAL"  

 
En  A Coruña a 

     REUNIDOS 

 



 

 

Dunha parte .............. en representación da Deputación da Coruña  

 
E doutra parte, ................, en representación do  CONSORCIO DE TURISMO Y 
CONGRESOS DE A CORUÑA 

 
Ambos comparecentes recoñécense mutuamente capacidade, lexitimación e 
representación suficientes para formalizar o presente convenio de colaboración, e 
reunidos en presenza do Secretario Provincial.  
 
 

1 Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e o  CONSORCIO DE 
TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA consideran de gran interese 
para a provincia financiar  a realización de actividades de carácter cultural 
que impulsen a proxección e promoción internacional da cidade da Coruña 
como destino de produción audiovisual e turismo cultural 

2 Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do  
CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA, as dúas 
partes acordan subscribir un convenio 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 do CONSORCIO DE TURISMO Y 
CONGRESOS DE A CORUÑA, CIF Q6550029J, , polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES QUE IMPULSEN A PROXECCIÓN E PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
DA CIDADE DA CORUÑA COMO DESTINO DE PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS E 
DO TURISMO CULTURAL" tal e como aparecen definidas na memoria de actividades  

 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  A REALIZAR 

 
O  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA levará a cabo as 
actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao 
seguinte orzamento: 
 
 
“LUSCO FUSCO” 
 

CONCEPTO IMPORTE 

ARTISTA (inclúe viaxe, hotel e booking) 9.000,00 

PRODUCIÓN DE VÍDEO (dirección, gravación e montaxe). 8.000,00 

Campaña de medios nacional 2.500,00 

Campaña de medios internacional. 3.500,00 

Produccion técnica e executiva. 7.000,00 

TOTAL (IVE INCLUÍDO) 36.300,00 

 
 



 

 

“Curtametraxe BALLE VOYAGE Tributo a Alfred Hitchock” 
 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Guión e storyboard 3.500,00 

Montaxe e sonorización 3.200,00 

Vestiario de Roberto Diz 1.500,00 

Maquinaria de rodaxe, transporte cámaras e accesorios. 11.800,00 

Explotación comercial: Distribución  festivais, páxina  web, press 

kit, plan comunicación, etc. 
10.000,00 

TOTAL (IVE INCLUÍDO) 36.300,00 

 
I Congreso Internacional “A viaxe a través da palabra”, do 13 ao 16 de outubro de 
2021 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Secretaría técnica 8.032,00 

Deseño gráfico, cartelería e publicidade 5.000,00 

Honorarios relatores  4.800,00 

Viaxes,aloxamento e manutención relatores  5.080,00 

Xestión FUAC  2.838,00 

Publicación Libro Congresos 4.500,00 

TOTAL (IVE INCLUÍDO) 30.250,00 

 
              TOTAL      102.850,00 € 

 
II.- 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 54.450,00 €, o que representa 

unha porcentaxe de 52,94118%. 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 52,94118% 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 0510/432.1/467.01, 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 o  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS 



 

 

DE A CORUÑA obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, 
xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total 
do gasto efectivamente xustificado.  
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

 
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á ASOCIACIÓN 
CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA. Non se poderá 
contratar a realización de prestacións con persoas o entidades vinculadas á 
ASOCIACIÓN CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 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 15.000,00 euros, con carácter 
previo á contratación, a CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA 
deberá solicitar polo menos tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas 
recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, 
debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia 
sobre a oferta máis vantaxosa económicamente. 
3. No caso de que a CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA 
trámite e aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como 
do contrato adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto 
modificado, achegando con el os informes emitidos e a certificación do 
correspondente acordo. 
 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL  

 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  

2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 
CORUÑA. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

 
 A achega da Deputación seralle aboada á CONSORCIO DE TURISMO Y 
CONGRESOS DE A CORUÑA unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 
1.-Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do  CONSORCIO DE 
TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA, xustificativa do cumprimento das 
condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos 
resultados obtidos. 
2.-Certificación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co 
seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de 
pagamento. 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 

3.-Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
4.-Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula OITAVA. 
5.-Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
6.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.  

7.- Proba 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 realizadas entre o 5 de agosto  de 
2021 e o 1 de outubro  de 2022. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, o CONSORCIO DE TURISMO Y 
CONGRESOS DE A CORUÑA 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 CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA 
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 
CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 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 aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 
CORUÑA 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 CONSORCIO DE TURISMO Y 
CONGRESOS DE A CORUÑA 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  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA deberá estar 
ao día, con carácter previo á sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao 
pago da subvención, no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do 
Estado, coa comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa 
Seguridade Social. 
2 A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación 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  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 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 150,00 €, 
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  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA 
deberá contar polo menos cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que 
se inclúan, entre outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos 
declarados con respecto a esta subvención. 
 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
 
1. Consonte 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, o  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE 
A CORUÑA 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 colaboración.  
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 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 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), 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.  
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo periodo 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 do CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA 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 CONSORCIO DE TURISMO Y 
CONGRESOS DE A 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 presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 5 de agosto de 
2021 e o 1 de outubro de 2022, 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 decembro do 2022, sempre e cando exista crédito para tal fin.  

 



 

 

2. Para o caso de que o  CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 
CORUÑA non poida ter presentada a xustificación antes do día 30 de novembro de 
2022, deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha 

solicitude motivada, co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito 
adecuado e suficiente para o pago que proceda, do importe correctamente 
xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga 
solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do ano seguinte. Con 
esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que o  
CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA perderá o dereito ao 
cobro do importe corresponde á contía non xustificada na dita data. A concesión da 
devandita prórroga, previos os informe preceptivos da Unidade Xestora, do servizo de 
contratación e da Intervención provincial será eventualmente realizada mediante 
Resolución da Presidencia da Deputación. 
 
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, 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 do  CONSORCIO DE 
TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA, respectivamente.  

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

 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por        do día___de ___de___  

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 do Consorcio  

 
A Secretaria Provincial 



 

 

 

13.- Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de 
pago a provedores a que se refire o Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, 
modificado polo Real decreto 1040/2017, do 22 de decembro, correspondente ao 
mes de xaneiro de 2022 e da 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 xaneiro de 2022.  

PRIMEIRO: Dáse conta dos resultados do período medio de pago a provedores 
calculado cos criterios do Real decreto 1040/2017, do 22 de decembro, polo que se 
modifica o 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 no mes de xaneiro de 2022.  

SEGUNDO: Dáse conta, 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 xaneiro de 2022 e 
aprobase a súa publicación na páxina web da deputación.  



 

 

 

14.- Dación de conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 
Deputación Provincial e da remisión ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus 
entes dependentes (Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da 
Coruña e Fundación Axencia Enerxética) correspondente ao cuarto trimestre de 

2021.  

Dáse conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da Deputación 
Provincial e da remision ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dos 
informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes (Consorcio 
Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e Fundación Axencia Enerxética 
da Coruña) correspondentes ao cuarto trimestre de 2021, en cumprimento do 
establecido na Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de 
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais. 



 

 

 

15.- Dación de conta da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e 

dos seus entes dependentes correspondente ao cuarto trimestre de 2021.  

Dáse conta 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 cuarto 
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. 



 

 

 

16.- Dación de conta da remisión do Orzamento do exercicio 2022 da 

Deputación e os seus entes dependentes á Administración do Estado.  

Dáse conta da remisión do Orzamento do exercicio 2022 da Deputación e dos seus 
entes dependentes (Consorcio provincial contraincendios e salvamento da Coruña e 
Fundación axencia enerxética da provincia da Coruña) á Administración do Estado; en 
cumprimento do disposto na Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro, polo que se 
modifica a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as 
obrigas de subministración de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de 
abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.  



 

 

 

17.- Dación de conta da liquidación do orzamento da Deputación Provincial do 

exercicio 2021.  

1. Dáse conta da aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2021.  

2. Dáse conta da remisión de copia da liquidación á Administración do Estado e á 
Comunidade Autónoma en cumprimento co establecido no apartado 5 do artigo 193 
do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais. 

3. Dáse conta da remisión da información prevista na Orde EHA/468/2007,  do 22 de 
febreiro, pola que se establecen as condicións xerais e o procedemento para a 
presentación telemática da liquidación dos orzamentos das entidades locais e da 
información adicional requirida para a aplicación efectiva do principio de transparencia 
no ámbito de estabilidade orzamentaria, e na Orde HAP/2082/2014, do 7 de 
novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se 
desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei 
orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade 
financeira. 



 

 

 

18.- Dación de conta do informe-resumo emitido polo órgano interventor ao 
abeiro do disposto no artigo 37 do Regulamento do réxime xurídico do control 
interno das entidades do sector público local.  

Dáse conta do informe-resumo emitido polo órgano interventor o día 11 de febreiro de 
2022, ao abeiro do disposto no artigo 37 do Regulamento de réxime xurídico de 
control interno das entidades do sector público local (R.D. 424/2017, do 27 de abril), 
con respecto á actividade de control interno realizada no exercicio económico 2021. 



 

 

 

19.- Dación de conta do informe do estado de execución dos investimentos 

financeiramente sustentables nos exercicios 2014 a 2021 (ambos inclusive).  

Dáse conta do informe da Intervención sobre o estado de execución dos 
investimentos financeiramente sustentables nos exercicios 2014 a 2021 (ambos 
inclusive) para dar cumprimento ao establecido na disposición adicional décimo sexta 
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais. 



 

 

 

20.- Dación de conta do informe de intervención sobre a acción de fomento da 
Deputación Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 de xaneiro 

de 2012 e o 31 de decembro de 2021.  

Dáse conta do informe de intervención sobre a acción de fomento da Deputación 
Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de 
decembro de 2021. 



 

 

 

21.- Dación de conta do expediente de modificación de créditos 1/2022 de 

incorporación de remanentes, de aprobación pola Presidencia.  

Dáse conta do contido do expediente de modificación de créditos de incorporación de 
remanentes número 1, de aprobación pola Presidencia. 



 

 

 

22.- Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 

1/2022 de aprobación polo Pleno.  

1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 1/2022 de 

competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente orzamento xeral por un 
importe 92.063.459,16 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:  18.060.020,51 Remanente de Tesourería:  92.063.459,16 

SC. Suplementos de crédito:  74.003.438,65 Baixas por anulación:  0,00 

Total aumentos: 92.063.459,16 Total financiamento: 92.063.459,16 

 

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 Altas Baixas  Capítulo Altas 

1. Gastos de persoal 0,00 0,00  1 Impostos directos 0,00 

2. Gastos correntes 7.259.217,83 0,00  2 Impostos indirectos 0,00 

3. Gastos f inanceiros 165.949,82 0,00  3 Taxas e outros ingresos 0,00 

4. Trans. Correntes 14.185.487,56 0,00  4 Transferencias correntes 0,00 

5. Fondo continx. e o. i. 0,00 0,00  5 Ingresos patrimoniais 0,00 

6. Investimentos reais 13.664.602,78 0,00  6 Alleamento investimentos reais 0,00 

7. Trans. de capital 50.165.914,73 0,00  7 Transferencias de capital 0,00 

8. Activos f inanceiros 6.622.286,44 0,00  8 Act. Finan. (Reman. Tesourería) 92.063.459,16 

9. Pasivos f inanceiros 0,00 0,00  9 Pasivos f inanceiros 0,00 

TOTAL: 92.063.459,16 0,00  TOTAL: 92.063.459,16 



 

 

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 2022 

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 o acordo adoptado polo Congreso dos 
Deputados do 22 de setembro de 2021 sobre a suspensión da aplicación das regras 
fiscais no exercicio 2022 como consecuencia da situación excepcional de pandemia 
formalmente declarada. 

6.- 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. 



 

 

 

23.- Dación de conta das resolucións de presidencia números 49287/2021, 

237/2022 e 2080/2022 polas que se nomea e cesa persoal eventual.  

Dáse conta das resolucións de presidencia números 49287 /2021 e 237/2022 polas 
que se dispón o cesamento de persoal eventual e da número 2080/2022 pola que se 
nomea persoal eventual para realizar funcións sinaladas legalmente como de 
confianza e asesoramento.  



 

 

 

24.- Aprobación da formalización dun convenio administrativo co concello da 
Capela, para cofinanciar as actividades do proxecto de "Dinamización, 
comunicación e xestión do coworking A Capela ", dentro do Plan de Emprego 

Local  

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 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 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 co Concello da Capela, CIF 
P1501800E, para regular a achega de 32.000,00 €  para cofinanciar o o proxecto de 
“DINAMIZACIÓN, COMUNICACIÓN E XESTIÓN DO COWORKING A CAPELA”, cun 
orzamento de 40.000,00 €, o que supón un coeficiente de financiamento do 80% .  
 
4. Imputar o gasto ao documento RC núm. de operación 220220001974.1, da Partida 
0520/24100/46201, do vixente Orzamento Xeral.  
 
5. Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio 2022 tendo en conta que a vixencia do convenio esténdese ata a anualidade 
2023. 
 
6. Aprobar o texto do convenio que se transcribe e facultar ao Presidente da 
Corporación para a súa formalización e execución: 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN DA CORUÑA E O 
CONCELLO DA CAPELA PARA FINANCIAR AS ACTIVIDADES  DE DINAMIZACIÓN, 
COMUNICACIÓN E XESTIÓN DO COWORKING A CAPELA, DENTRO DO PLAN DE 

EMPREGO LOCAL  
 
 

Na Coruña, a   de     de 2022 na sede da Deputación Provincial da Coruña 
 
  

REUNIDOS 
 

 
Dunha parte D. ………………………………………., en representación da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, 
 
Doutra parte D. ………………………………….., con DNI núm………….., en 
representación do Concello da Capela  



 

 

 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 

 
Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e o Concello da Capela consideran 
de grande interese para a provincia potenciar a cultura emprendedora e o 
autoemprego e apoiar novas iniciativas empresariais como base para o 
desenvolvemento socioeconómico, así como para a creación de emprego sostible, 
innovador e de calidade. 
   
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do Concello da Capela, 
no marco dos seus fins e competencias, ambas as dúas partes  
 

ACORDAN  

Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 

I.- OBXECTO 
 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello da Capela, CIF P1501800E, para o financiamento 
das "Actividades de dinamización, comunicación e xestión do Coworking A Capela” 
durante doce meses. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADES A REALIZAR  

 
O Concello da Capela levará a cabo as actividades do proxecto, segundo se definen 
na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento desagregado en función da 
natureza do gasto e a súa adecuación aos prezos do mercado:  
 

ACTIVIDADES IMPORTE 

Accións de difusión e publicidade   2.000,00€ 

Asistencia técnica para a xestión e dinamización do espazo 38.000,00€ 

Contratación dunha persoa dinamizadora e xestora do coworking  32.000,00€ 

Contratacións de relatores e catering para a celebración de eventos    6.000,00€ 

Total custo proxecto  40.000,00€ 

 

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 32.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe do 80% do custe do proxecto.  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, 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% 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  0520/24100/46201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
4. Dado que o presente convenio mantén a súa vixencia alén o exercicio actual, o 
mesmo queda condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no próximo 
exercicio orzamentario 2023. Así mesmo, queda condicionado ao cumprimento dos 
obxectivos de estabilidade orzamentaria para o próximo exercicio 2023, de acordo 
coa normativa vixente no momento. 
 
5. A subvención da Deputación non é compatible coa percepción doutras subvencións 
ou axudas, públicas ou privadas, que o Concello da Capela obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto 
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para 
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.  
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
 

1. Corresponderalle ao Concello da Capela o outorgamento dos contratos de 
subministro, servizos e asistencia para a completa realización da actividade 
programada. 
 
2. No procedemento de contratación o Concello da Capela axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. No caso de que o Concello da Capela 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. A identidade corporativa do espazo de traballo deberá cumprir cos requisitos 
esixidos no "Protocolo común de actuación dos espazos de traballo integrados na 
Rede Provincial", mantendo a súa uniformidade. De xeito que tanto no logotipo do 
centro, como na súa páxina web e perfís de redes sociais, deberá figurar o logotipo 
da Rede Provincial de Espazos de Traballo xunto co nome do espazo.   
 



 

 

2. Na publicidade pola que se de a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña e se utilizará o logo 
oficial do Plan de Emprego Local e da Rede Provincial de Espazos de Traballo 
Colaborativo, dispoñible na web: emprego.dacoruna.gal 

 
3. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o 
cumprimento destas obrigas do Concello da Capela. 
 
VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL  

 
1. Coa posibilidade prevista no disposto na Base 54 das Bases de execución do 
orzamento para o ano 2022 e artigo 27.3 da Ordenanza Xeral de Subvencións e 
Transferencias da Deputación da Coruña ata o 50 por cento da achega da Deputación 
ten carácter prepagable, de xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento 
a prol do Concello da Capela, pola contía resultante de aplicar a dita porcentaxe 
sobre o importe da achega provincial unha vez que presente ou conste na Deputación 
a seguinte documentación: 
  
 Certificación do acordo ou acordos de contratación de persoal e de  adxudicación 

definitiva dos contratos de subministracións ou servizos necesarios para levar a 
cabo a actividade, na que se fagan constar polo menos os seguintes datos: 
empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de execución. 

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

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

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

 
2. Rematada completamente a realización da actividade, procederase ao aboamento 
do 50 por cento restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación 
provincial a seguinte documentación: 
 

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

 Relación clasificada dos gastos realizados, agrupados segundo os conceptos 
que figuraban no orzamento da solicitude, indicando se é o caso as desviacións 
acaecidas e detallando a codificación contable que lles resulte aplicable. Nesta 
relación figurará a identificación da persoa acredora e o seu NIF, o tipo de 
documento no que se documentou o gasto e a súa data, o importe imputado e o 
efectivamente pagado de ser o caso, os posibles descontos fiscais. Este 
documento terá o carácter de certificación expedida polo órgano responsable da 
contabilidade. 

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

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

 
 

http://www.emprego.dacoruna.gal/


 

 

3. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello da Capela na documentación achegada. E 
se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, o Concello da Capela terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao 
tipo de xuro legal, que se devindiquen desde a finalización do prazo de catro meses 
ata o momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
 
 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 

 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial se realizarán entre o 8 
de marzo de 2022 e o 8 de marzo de 2023. 

2. Unha vez rematadas as actividades, o Concello da Capela deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo de TRES MESES 

desde a finalización do período de realización das actividades subvencionadas. 

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 da Capela 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 da Capela da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións, poida corresponderlle.  

4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Concello da Capela 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, o 
Concello da Capela terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal, que se devindiquen 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 da Capela 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 destas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a 
que os obteña telemáticamente. 

3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinaraa esta de oficio. 

 



 

 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 

1. O Concello da Capela destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor.  

 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO 
 

1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, o Concello da Capela poderá ser escollido pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 

2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Concello da Capela 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 
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 devindiquen 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), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, 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 do Concello da Capela 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 15/1999, de 13 de 
decembro. 

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 da Capela será publicada no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 

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

 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. A vixencia do convenio iniciarase no momento do inicio das actividades e 
permanecerá vixente ata o 8 de setembro de 2023. 

2. Para o caso de que o Concello da Capela non poida ter rematadas as actividades 
obxecto do convenio, e presentada a xustificación antes do día 8 de xuño 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 8 
de setembro de 2023. Transcorrido dito prazo, o convenio quedará definitivamente 

extinguido, de xeito que o Concello da Capela 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.  

 
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. 
 

http://www.dacoruna.gal/


 

 

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 polo Concello da Capela, 
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 do Pleno corporativo 
o día___de ___de___ 

 

E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar 
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

Pola Deputación Provincial da Coruña            Polo Concello da Capela 
 
Asdo.                                                                   Asdo. 

 



 

 

 

Moción que presenta o grupo provincial PSdeG-PSOE sobre saúde mental  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A saúde mental é un dos graves problemas de saúde que está a padecer a nosa 
sociedade en xeral. De xeito especial é a poboación xoven a que está amosando, dun 
xeito non percibido ata o de agora, unha maior necesidade de atención por parte dos 
servizos públicos. 

Hai que ter en consideración que Galicia amosa feitos diferenciais negativos e moi 
preocupantes no padecemento de problemas de saúde mental, como así se evidencia 
a partir de diversos datos chamativos. 

A ratio de profesionais existentes en Galicia en función da poboación coloca a esta 
Comunidade Autónoma á cola de España en todas as categorías (psiquiatría, 
psicoloxía, enfermería especialista en saúde mental). O consumo de fármacos 
orientados á saúde mental sitúase en topes históricos e tamén comparativo co resto 
de comunidades autónomas de España. Os datos sobre suicidios sitúan a Galicia 
entre as comunidades autónomas con peores datos porcentuais que a media de 
España, polo tanto, a situación é moi preocupante, tendo en conta que no ano 2018 o 
número de suicidios en Galicia foi de 274 e no ano 2019 chegaron a 512.  

Despois de varios intentos durante os últimos anos para tratar de orientar os esforzos 
do Goberno de Galicia en saúde mental, en marzo de 2021 chegouse a un acordo 
para a votación por unanimidade dunha parte dunha proposición non de lei do Grupo 
Socialista, e cuxo texto aprobado foi:  

1) Desenvolver de maneira efectiva e real o Plan Galego de Saúde Mental 
comprometéndose, como mínimo, a:  

- Desenvolver un plan de contratación de persoal sanitario en saúde mental de 
profesionais de psiquiatría, psicoloxía clínica, traballadores/as sociais, enfermeiras 
especialistas en saúde mental, técnicos auxiliares e terapeutas ocupacionais que 
implique a creación de 120 novas prazas antes da fin de 2021 e que se estenda para 
equiparar o volume de profesionais de saúde mental no SERGAS á media estatal en 
todas as categorías de maneira efectiva ao inicio de 2024. 

- Dotar os medios axeitados para o inicio do funcionamento, en 2021, dunha unidade 
de psicoxeriatría na área sanitaria de Ourense. 

2) Asumir o informe do Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura e levar a cabo 
todas as medidas e recomendacións que se indican para reverter os graves 
problemas sinalados nun prazo de 6 meses, solicitando posteriormente unha nova 
avaliación ao propio MNP ou auditoría externa independente que valore o 
cumprimento e a situación do centro e das persoas alí ingresadas. 

3) Acordar coa FEGAMP o mecanismo para iniciar o procedemento de incorporar ao 
SERGAS os profesionais e servizos sanitarios de saúde mental que prestan os 
servizos dependentes das administracións locais, para ordenar a atención e que 
dependa do organismo. 

A realidade da saúde mental segue a ser un grave problema en Galicia, e precísase 
unha aposta decidida para acompañar unha reivindicación cidadá clara que está a 



 

 

conquerir, sobre todo nos últimos tempos, unha visibilidade que aporta na 
concienciación colectiva das necesidades.  

Resulta imprescindible avaliar o cumprimento das medidas aprobadas, tanto polo 
beneficio que pode levar á cidadanía como polo respecto parlamentario ao traballo 
desenvolvido.  

Ademáis parece necesario afondar nas medidas estruturais a tomar para ampliar os 
recursos e os plans asistenciais orientados á saúde mental da cidadanía de Galicia.  

Por outra banda, o estigma asociado aos problemas de saúde mental provoca que as 
persoas que o padecen, sexan etiquetadas baixo estereotipos negativos que poden 
comportar novas vulnerabilidades: estigma social ou público derivado de cando a 
sociedade asume ditos estereotipos como verdadeiros; e o autoestigma cando a 
persoa asimila e se auto atribúe estereotipos negativos asociados a diferentes 
problemas de saúde mental.  

Un bo coñecemento sobre a saúde mental e os trastornos mentais comportará unha 
mellora nas condicións de vida e na diminución dos factores de risco que afectan á 
poboación con problemas de saúde mental.  

Por iso, os e as profesionais que traballan no ámbito sanitario e educativo, así como 
no ámbito social, coa axeitada formación e "alfabetización" en saúde mental, poden 
converterse en pancas que propicien un cambio de dinámicas e de formas de 
relacionarse socialmente coas problemas de saúde mental. 

ACORDOS 

Instar á Xunta de Galicia a:  

1. Dar cumprimento efectivo ao acordo do Pleno do Parlamento de Galicia do 23 de 
marzo de 2021, promovido polo Grupo Socialista e aprobado por unanimidade.  

2. Axilizar os medios e recursos necesarios para o obxectivo de crear unha unidade 
de hospitalización infanto xuvenil en cada área sanitaria de Galicia.  

3. Fixar unha comisión de seguimento que integre ás organizacións sindicais 
representantes das/os traballadoras/es, así como a representantes dos colexios 
oficiais implicados nos servizos de saúde mental, así como as asociacións máis 
representativas en saúde mental en profesionais e pacientes/familiares que avalíe, 
como mínimo anualmente, a evolución das medidas contempladas no Plan Galego de 
Saúde Mental.  

4. Promover a conexión entre os servizos de saúde mental e a atención primaria, coa 
distribución de zonas de referencia para cada equipo de saúde mental, posibilitando a 
existencia de primeiras consultas dun profesional deste equipo de referencia nos 
propios centros de saúde, a petición directa dos equipos de atención primaria e coa 
maior rapidez posible, cos medios humanos e materiais axeitados.  

5. Desenvolver de maneira efectiva o Plan Galego contra o Suicidio, tomando como 
referencia as experiencias profesionais de contrastada efectividade, dotando de 
recursos materiais e humanos necesarios para o desenvolvemento dunha 
planificación a longo prazo guiada polos profesionais de saúde mental do sistema 
público de saúde de Galicia. 



 

 

6. Promover a formación sobre a saúde mental para profesionais dos Servizos Sociais 
para facilitar a correcta identificación, atención e derivación dos problemas de saúde 
mental.  

7. Promover programas de intervención comunitaria sobre a promoción da saúde 
mental na poboación en xeral, en coordinación cos centros educativos, asociacións 
de nais e pais (ANPAS), servizos sociais especializados e movementos asociativos.  



 

 

 

Moción que presenta o grupo provincial do PSdeG-PSOE sobre a abolición da 
prostitución  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A prostitución e a trata para a explotación sexual de mulleres son as manifestacións 
máis crueis e violentas da desigualdade. Ambas, son parte da mesma estrutura de 
dominación e violencia que ten a súa orixe na desigualdade estrutural entre mulleres 
e homes: o racismo, a feminización da pobreza e o aumento da demanda de mulleres 
e nenas para ser prostituídas. 

A abordaxe da trata con fins de explotación sexual, por tanto, non pode desligarse do 
fenómeno da prostitución, porque é a demanda de prostitución a principal causa do 
aumento da trata de mulleres e nenas. A trata de mulleres e nenas para a explotación 
sexual existe porque hai homes que demandan prostitución. A trata de persoas con 
fins de explotación sexual é unha das principais formas de escravitude 
contemporánea e unha flagrante violación dos Dereitos Humanos. A trata de mulleres 
e nenas con fins de explotación sexual é tamén un dos negocios máis lucrativos, 
despois do tráfico de armas e o tráfico de estupefacientes. 

A Convención Internacional contra a Trata de Persoas e a Explotación da Prostitución 
Allea de Nacións Unidas, é o instrumento legal que expresa a vontade política de 
combater a explotación sexual que sofren as mulleres e as distintas formas, en que 
esta se presenta. No seu preámbulo considera que "a prostitución e o mal que a 
acompaña, a trata de persoas para fins de prostitución, son incompatibles coa 
dignidade e o valor da persoa humana..." 

O Convenio de Varsovia, do 16 de maio de 2005, asinado por España en xullo de 
2008, sinala que o principal valor engadido do devandito Convenio en relación con 
outros instrumentos internacionais, é a súa perspectiva de Dereitos Humanos e o seu 
enfoque baseado na protección das vítimas. O Convenio de Varsovia sinala entre os 
seus obxectivos:  

a) previr e combater a trata de seres humanos, garantindo a igualdade entre as 
mulleres e os homes;  

b) protexer os dereitos das persoas vítimas da trata, crear un marco completo de 
protección e de asistencia ás vítimas e as testemuñas, garantindo a igualdade entre 
as mulleres e os homes, así como garantir unha investigación e unhas accións 
xudiciais eficaces,  

c) promover a cooperación internacional no campo da loita contra a trata de seres 
humanos. 

A Resolución do Parlamento Europeo, do 26 de febreiro de 2014, sobre explotación 
sexual e prostitución e o seu impacto na igualdade de xénero, indica que a 
prostitución, xa sexa forzada ou non, representa formas de escravitude incompatibles 
coa dignidade da persoa e cos seus dereitos fundamentais. A prostitución e a 
explotación sexual das mulleres e nenas son formas de violencia e, como tales, 
supoñen un obstáculo á igualdade entre mulleres e homes. A explotación na industria 
do sexo é causa e consecuencia da desigualdade de xénero e perpetúa a idea de que 
os corpos das mulleres e as nenas está en venda. 



 

 

Os últimos datos publicados pola Oficina das Nacións Unidas sobre a Droga e o 
Delito e a Unión Europea indican que as mulleres e as nenas representan o 71% das 
vítimas detectadas en todo o mundo e o 80% das vítimas identificadas en Europa 
occidental. O 95% delas acaban explotadas na prostitución, o que pon de manifesto a 
moi estreita relación que hai entre a trata e a prostitución.  

España é un dos países onde máis mulleres e nenas son prostituídas. Segundo datos 
achegados pola ONU, España encabeza a lista dos países da Unión Europea cun 
39% dos homes que acudiron á prostitución polo menos unha vez na súa vida, con 
moita distancia respecto a os demais países que se sitúan preto do 19%, a media 
europea. A estreita relación cos procesos migratorios converteu ao noso país en porta 
de entrada a Europa e, ao mesmo tempo, país de destino e de tránsito para as 
vítimas de trata. A prostitución é unha vulneración dos Dereitos Humanos que está 
relacionada case sempre coa violencia, a marxinación, a dificultade económica e a 
cultura sexista e patriarcal.  

É necesaria unha resposta máis contundente por parte de todas as administracións 
fronte a trata de seres humanos e, especialmente á contra aquela que se realiza con 
fins de explotación sexual. Este 8 de marzo é necesario facer un chamamento sobre a 
necesidade dun gran consenso político e social dirixido á abolición da prostitución no 
noso país, e o papel que todas as Administracións teñen neste proceso. A abolición 
da prostitución é un proceso longo e complexo que debe estar marcado por iniciativas 
lexislativas en todos os niveis da Administración pública, e de políticas públicas 
adecuadamente financiadas, á vez que require de grandes cambios na nosa 
sociedade, especialmente aínda que non so- entre os homes. Neste camiño cara á 
abolición da prostitución o compromiso das e dos socialistas é impulsar políticas 
públicas en materia laboral, de xustiza e de política social que ofrezan unha resposta 
eficaz e unha saída a estas mulleres.  

Por todo iso, o Grupo Provincial do PSdeG na Deputación Provincial da Coruña, 
presenta para a súa aprobación polo Pleno, os seguintes  

ACORDOS: 

 
1  Instar ao Goberno de España a que impulse a aprobación dunha Lei Orgánica 
Contra a Trata de Seres Humanos con Fins de Explotación Sexual tal e como 
establece a medida 257 do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero (ano 2017)  
 
2  Impulsar no marco das competencias autonómicas/provinciais/municipais 
medidas de sensibilización e formación sobre a vulneración de Dereitos Humanos 
que supón a trata de seres humanos con fins de explotación sexual e a favor da 
abolición da prostitución. 
 
3  Instar a todas as administracións a que no ámbito das súas competencias, 
traballen de forma efectiva polo desaparición dos espazos onde se promova a 
prostitución, e poñan en marcha programas de protección e apoio integral para as 
mulleres prostituídas. 
 
 
4.-Instar á Deputación da Coruña a que elabore e implemente dende a área de 
igualdade un novo programa de sensibilización e educación en igualdade e 
masculinidades que poña o foco no consumo e demanda da prostitución.  


