DEPUTACIÓN PROVINCIAL

DA CORUÑA

Acta da sesión ORDINARIA
celebrada pola Excma. CORPORACIÓN PROVINCIAL
o 29 de XUÑO DE 2018
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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá lugar
o venres, 29 de xuño, ás DOCE horas.
ASUNTOS
* Declaración institucional dos Grupos Alternativa dos Veciños, BNG-Asembleas
Abertas, Compostela Aberta, Marea Atlántica, PSDG-PSOE e PP a prol da
regularización da educación social
Actas
1.-Aprobación das actas das sesións plenarias seguintes: ordinaria nº 7/2018, do 25
de maio e extraordinaria nº 8/2018, do 8 de xuño.
2.-Toma de coñecemento das resolucións da Presidencia, desde o 22 de maio de
2018 ata o 25 de xuño de 2018.
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística
3.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
o Consorcio para a Promoción da Música correspondente á subvención nominativa
concedida para financiar o Programa de actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia
no ano 2018.
Comisión de Deportes e Mocidade
4.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB correspondente á subvención
nominativa concedida para financiar o mantemento dos equipos das categorías base
do club no ano 2016.
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
o Parrulo Fútbol Sala correspondente á subvención nominativa concedida para
financiar a participación na 2ª división da LNFS e na Copa do Rei, no ano 2017.
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a Asociación Comité Ciudadano Antisida de Coruña para financiar o "Mantemento da
rede de pisos de acollida, ano 2018".
Comisión de Promoción Económica e Emprego
7.-Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e a Confederación de
Empresarios Eume e Ortegal (COFER) para financiar o proxecto "Actuacións 2017".
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente
8.- Deixar sen efecto a inclusión da obra DP 1914 Mellora da seguridade viaria na DP
1914 ao seu paso pola travesía de Bembibre PQ 21+860 ao 22+190 (Val do Dubra)
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incluída no Plan de investimento de vías provinciais 2017, 6ª fase, debido ás
alegacións formuladas na fase de exposición pública que dan lugar á redacción dun
proxecto modificado nº1 e aprobar inicialmente o Plan de travesías 2018 2ª fase.
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios,
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico
9.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Camiño de Masusao a
Lema e outros” do Concello de Arzúa, incluída no Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co
código 2017.3110.0113.0.
10.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Mellora de camiños nas
parroquias de Dormeá, Boimorto, Corneda, Rodieiros e Andabao” do Concello de
Boimorto, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código
17.2100.0123.0, e aprobación definitiva desta obra.
11.-Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Eliminación de
verteduras de augas fecais no Carril (Barallobre) e instalación de illas ecolóxicas na
Avenida Marqués de Figueroa” do Concello de Fene, incluída no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2017 co código 17.2100.0025.0, e aprobación definitiva desta obra.
12.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Execución de dous baños e vestiarios
accesibles e cubrir patio de acceso aos vestiarios no pavillón municipal do Cristo” do
Concello de Mugardos, incluída na 4ª e derradeira fase do Plan de acción social
(PAS) 2015 co código 2015.3110.0289.0.
13.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Acondicionamento da praza pública
en Ponte Noval” do Concello de Ortigueira, incluída no Plan de Acción Social (PAS)
2015 4ª e derradeira fase (código 2015.3110.0308.0).
14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Fene para o financiamento da obra de “Reposición de saneamento no
camiño do Sartego (dende Avda. Naturais ata Camiño Casanova) e aglomerado da
rúa Fontenova.
15.-Aprobación do Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e a Cisterciense Orde de Santa María de Sobrado dos Monxes para o financiamento
da “Rehabilitación de parte da cuberta do claustro de peregrinos do Mosteiro de Santa
María de Sobrado”.
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
16.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de maio de
2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de
maio de 2018.
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17.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 31.05.2018 e
proxección á 31.12.2018.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
-Moción do Grupo Provincial Popular sobre apoio aos concellos na protección de
datos e na aplicación das medidas recollidas no Real Decreto 424/2017.

ROGOS E PREGUNTAS
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA
SESIÓN ORDINARIA DA EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL EN PLENO DO
29 DE XUÑO DE 2018
No salón de sesións do pazo provincial da Coruña, o día 29 de xuño de 2018, reúnese
a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria.
CONCORRENTES
PRESIDE EN AUSENCIA DO TITULAR A ILMA. SRA.:
DONA Mª GORETTI SANMARTIN REI

BNG

ASISTEN OS SRES. DEPUTADOS SEGUINTES:
D. JUAN ALONSO TEMBRÁS

PP

Dª PATRICIA BLANCO FIDALGO

PSOE

D. JOSÉ CARLOS CALVELO MARTÍNEZ

PP

Dª. CLAUDIA DELSO CARREIRA

MAREA ATLÁNTICO

D. DANIEL DÍAZ GRANDÍO

MAREA ATLÁNTICA

D. MANUEL DIOS DIZ

COMPOSTELA ABERTA

D. BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO

PSOE

Dª ROCÍO FRAGA SÁENZ

MAREA ATLÁNTICA

Dª. Mª ÁNGELA FRANCO POUSO

BNG

Dª ROSA GALLEGO NEIRA

PP

D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO

PP

Dª SUSANA GARCÍA GÓMEZ

PP

D. JOSÉ GARCÍA LIÑARES

PSOE

D. ANGEL GARCÍA SEOANE

AA.VV.

D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS

PP

D. ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

PSOE

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA

PP

Dª INÉS MONTEAGUDO ROMERO

PP

D. MANUEL MUIÑO ESPASANDIN

BNG

Dª MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ

PP

D. JUAN VICENTE PENABAD MURAS

PSOE

D. JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO

PSOE
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D. XOSÉ REGUEIRA VARELA

BNG

D. MANUEL RIVAS CARIDAD

PP

D. LUIS RUBIDO RAMONDE

PP

D. XESÚS MANUEL SOTO VIVERO

BNG

D. CARLOS VÁZQUEZ QUINTIÁN

PP

Dª. TERESA VILLAVERDE PAIS

PP

Escúsase o Sr. García García.
Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da
Corporación, e está presente o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera.
Aberto o acto ás doce horas e seis minutos, o Sr. Secretario le os asuntos incluídos
na orde do día, en relación aos cales, por unanimidade, excepto nos casos en que se
indique, adoptáronse os seguintes acordos:
Sra. Presidenta
Hai primeiro unha declaración institucional, que foi asinada xa por todos os
Grupos, comezamos dando lectura a esa declaración institucional a prol da
regularización da educación social.
Sr. Secretario

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DOS GRUPOS ALTERNATIVA DOS VECIÑOS,
BNG-ASEMBLEAS ABERTAS, COMPOSTELA ABERTA, MAREA ATLÁNTICA,
PSDG-PSOE E PP A PROL DA REGULARIZACIÓN DA EDUCACIÓN SOCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A profesión de Educador/a Social adquire rango universitario en 1991, coa publicación
do Real Decreto 1420/1991, que xorde despois dunha ampla mobilización social
reivindicativa do papel relevante deste perfil profesional en desenvolvemento das
políticas sociais e educativas.
A figura da Educadora e do Educador Social en Galicia e en España é froito da
combinación de tres históricas ocupacións: as educadoras e educadores
especializadas/os, as animadoras e animadores socioculturais e as educadoras e
educadores de persoas adultas, todas elas diferentes pero converxentes, na medida
en que a súa actividade profesional se move nos campos da inadaptación, da
alfabetización, da exclusión, da marxinación social, da integración, da capacitación
profesional, do desenvolvemento comunitario, etc.
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Esta figura profesional foi ampliando a súa cobertura de acción, asumindo unha
amplitude de funcións que evolucionaron e matizáronse nas últimas décadas co fin de
construír unha identidade profesional da Educación Social. A súa rápida expansión é
o reflexo do carácter dinámico, socializador e de transformación social da figura da
Educadora e do Educador Social.
O Ministerio de Educación e Ciencia incorpora de maneira oficial a titulación de
Educación Social tras a aprobación de Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, polo
cal se establece o Título Universitario Oficial de Diplomatura en Educación Social,
proporcionando de esta maneira a formación profesional básica ás/aos futuras/os
profesionais, a través da adquisición de capacidades, funcións e competencias
adaptadas ao seu perfil profesional e aos contextos sociais onde a Educación Social
está chamada a actuar.
Como profesión de carácter pedagóxico que desenvolve a súa actividade nunha gran
variedade de contextos sociais, entre os que está o educativo, desenvolveuse un
amplo discurso, froito da rica experiencia das/os profesionais e a súa confluencia co
mundo académico universitario, ao que debemos engadir, o desenvolvemento das
estruturas de participación e regulación da profesión, con colexios profesionais de
Educación Social en practicamente todas as Comunidades Autónomas (en Galicia
dende o 2001), así como a creación do Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales, no ano 2006.
A día de hoxe, o seu papel é fundamental no ámbito dos servizos sociais nun Estado
Social e Democrático de Dereito xa que a súa intervención garante dereitos tan
básicos para a cidadanía como son a igualdade e a xustiza social. As/os profesionais
da educación social traballan co obxectivo de axudar nun proceso de socialización
que é clave para acadar unha sociedade máis equitativa, así como para conseguir o
dereito ao desenvolvemento persoal que teñen as persoas destinatarias da súa
intervención. Melloran competencias e aptitudes, promocionan a autonomía e
independencia, preveñen e compensan déficits e inadaptacións sociais, favorecen e
participación activa das persoas en grupos así como a creación to tecido social e
asociativo, promoven o traballo comunitario... numerosas e indispensables funcións
nunha intervención social sobre a base da educación e da aprendizaxe.
O seu papel no ámbito da xuventude, da cultura, da educación, e dos servizos sociais,
é clave para completar o abanico de disciplinas que desde distintas perspectivas
permiten unha intervención social integral, sobre todo en sectores clave como é o dos
menores e as familias.
Non obstante, pese a innegable contribución ao benestar social e ao recoñecemento
da profesión como tal cuns estudos universitarios que a avalan e un colexio
profesional que a representa, a falta de regularización da educación social fai que non
estean claros os límites e o alcance da mesma, tanto nas entidades públicas, nas
entidades privadas como no terceiro sector. Este descoñecemento implica que con
frecuencia se asignen a outras/os profesionais do ámbito social, funcións propias das
educadoras e educadores sociais.
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Estas circunstancias poñen de manifesto a necesidade dunha regulación da profesión
da Educación Social como instrumento que visibilice, dignifique e reivindique o seu
papel como axente de cambio na nosa sociedade.
O colectivo de educadoras e educadores sociais, así como outras cidadás e cidadáns,
teñen presentado multitude de solicitudes de petición de regularización da profesión
de Educación Social a través dunha lei. Moitas entidades e institucións manifestaron
tamén o seu apoio a esta iniciativa, entre os que se pode mencionar a modo de
exemplo a Deputación de Jaén, Deputación de Sevilla, Deputación de Córdoba,
Deputación de Almería, Deputación de Cádiz, Deputación de Segovia, Deputación de
León, Deputación de Valladolid, Cabildo de Gran Canaria, Universidade de
Estremadura, Facultade de Educación da Universidade de Salamanca, Facultade de
Educación do Campus de Ourense (Universidade de Vigo), Parlamento de Navarra,
Cortes de Aragón, así como numerosos concellos nas diferentes comunidades
autónomas.
Por todo isto, é polo que se adoptan os seguintes:
ACORDOS
1. Instar á Xunta de Galicia á Regularización da Profesión da Educación Social en
Galicia a través dunha Lei Galega de Profesionalización da Educación Social.
2. Instar ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a desenvolver unha
Lei de Regularización da profesión de Educación Social, a nivel estatal.
1.-APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS SEGUINTES:
ORDINARIA Nº 7/2018, DO 25 DE MAIO E EXTRAORDINARIA Nº 8/2018, DO 8 DE
XUÑO.
Apróbanse por unanimidade as actas das sesións plenarias seguintes:
ordinaria número 7/2018, do 25 de maio e extraordinaria número 8/2018, do 8 de
xuño.
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DA PRESIDENCIA, DESDE O
22 DE MAIO DE 2018 ATA O 25 DE XUÑO DE 2018.
A Corporación toma coñecemento das resolucións da presidencia, desde o 22
de maio de 2018 ata o 25 de xuño de 2018.
3.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA
CORRESPONDENTE Á SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA
FINANCIAR O PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA ORQUESTA SINFÓNICA DE
GALICIA NO ANO 2018.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1.- Coa motivación exposta levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da
Deputación no seu informe, polo que se exceptúan para o presente convenio os
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principios de concorrencia, publicidade, igualdade e non discriminación na tramitación
do presente expediente, dada a existencia de causas excepcionais que xustifican a
concesión da subvención nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de
interese público no outorgamento da subvención.
2.- Aprobar o convenio co Consorcio para a Promoción da Música correspondente á
subvención nominativa, por importe de 1.500.000 €, concedida para o Programa de
actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia no ano 2017, cun orzamento
subvencionado de 2.120.000 €, de acordo co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2019, autorice o
correspondente Orzamento.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o
Consorcio para a Promoción da Música para financiar o Programa de
actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia no ano 2018.
A Coruña,
REUNIDOS
Don/a ________ en representación da Deputación Provincial da Coruña
Don/a ____________en representación do Consorcio para a Promoción da Música.
EXPOÑEN
1.- Que o Concello da Coruña, en sesión plenaria celebrada o día 19 de abril de 1991,
aprobou a constitución do organismo denominado “Consorcio para a Promoción da
Música” que ten por obxecto a difusión da música e a promoción de toda clase de
actividades musicais.
2.- Que o Consorcio para a Promoción da Música ten por obxecto, entre outros, a
promoción da cultura a través da música, facilitar o acceso da cidadanía á música de
calidade e mellorar a ensinanza musical e a formación das novas xeracións de
intérpretes. Para conseguir estes fins, o Consorcio xestiona a Orquesta Sinfónica de
Galicia, a Orquesta Xoven, a Orquesta de Nenos e os coros.
Ademais, grazas á ampliación das vías de colaboración está a traballarse na
ampliación das actividades fóra da cidade da Coruña, en 2018 acudirá a cidades
como Sada por primeira vez e volverá a Betanzos. Ademais, seguirase traballando
con Concellos como Carballo, Melide, Rianxo, Culleredo, Arteixo e Vimianzo para
organizar concertos en función da dispoñibilidade de espazos e auditorios.
3- Que, de conformidade co art. 118.d) da Lei 5/1997, 22 de xullo, de administración
local de Galicia, é competencia das deputacións provinciais, entre outras, a
organización de actividades que teñan por finalidade o fomento en materia de cultura.
4.- Que, en exercicio destas competencias, a Deputación da Coruña recoñece o labor
cultural que vén desempeñando o Consorcio para a Promoción da Música e considera
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de interese as actividades que desenvolve e, en tal sentido, no Orzamento
correspondente ao presente exercicio figura unha subvención nominativa destinada a
financiar o programa de actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia en 2018.
5.- Que, co obxecto de facer efectiva a súa colaboración, ambas as dúas institucións
acordan subscribir o presente convenio, conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Consorcio para a Promoción da Música (CIFP6503001G) para financiar o Programa de actividades da Orquesta Sinfónica de
Galicia no ano 2018, que se indica deseguido:
Actividades xaneiro-outubro 2018
1.Tempada da OSG na Coruña:
21 concertos do aboamento venres: 12, 19, 26 de xaneiro, 2, 9, 16 de febreiro, 9, 16,
23,de marzo, 6, 12, 20 e 27 de abril, 4, 18, 25 e 30 de maio, 15 de xuño, 5, 19, 25 de
outubro
9 concertos do aboamento sábado: 13 de xaneiro, 3 e 17 de febreiro, 10 e 17 de
marzo, 28 de abril, 19 de maio, 6 e 20 de outubro
Concertos extraordinarios: datas a determinar
Orzamento: 1.410.000 EUR
2. Actividade da OSG na provincia da Coruña:
1 concerto en Santiago: 5 de abril
4 concertos en Ferrol: 25 de xaneiro, 24 de maio, 10 e 25 de outubro
1 concerto en Sada: 4 de xaneiro
1 concerto en Betanzos: 5 de xaneiro
Concertos extraordinarios: datas a determinar
Concertos cámara: datas a determinar
Orzamento: 310.000 EUR
3. Actividades da Orquestra Nova na Coruña e Ferrol
8 de xaneiro (Ferrol), 1 de abril (A Coruña), verán a determinar
Actividades da Orquestra de Nenos na provincia
Actividades do Coro Novo e os Nenos Cantores
Datas a determinar
Orzamento: 180.000 EUR
4. Actividades dos Coros da OSG na provincia
Datas a determinar.
Orzamento: 160.000 EUR
5. Proxecto didáctico
14 actividades entre concertos en familia e concertos extraordinarios, oferta de prazas
para colexios da provincia da Coruña
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Orzamento: 60.000 EUR
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar o Consorcio para a
Promoción da Música.
O Consorcio para a Promoción da Música desenvolverá as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:
- Soldos e salarios: reforzos, solistas e directores, músicos
- Seguridade Social
- Alugueiro palacio, escenarios,instrumentos, partituras,
autobuses, taxis, dereitos de autor
- Rep.e matenim. instrumentos, afinac pianos
- Mat. Oficina, prog. Man, publicidade, transp. Instrumentos,
hoteis, estudos e traballos técnicos -solistas e directores,
gravacións vídeos, cintas e fotografías,, iluminación e son,
cargas e descargas
Total orzamento

800.325,00
215.500,00
555.200,00
6.750,00
542.225,00

2.120.000,00

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 1.500.000 €, o que
representa unha porcentaxe do 70,75 %.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 70,75 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/3343/46701, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizada a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o Consorcio para a Promoción da Música obteña
para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención
provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente
xustificado.
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5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Consorcio para a
Promoción da Música.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas ao Consorcio para a Promoción da Música, nin con calquera outra na que
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións.
2.- A contratación cos terceiros para a execución dos servizos, asistencias ou
subministracións necesarios realizarase con suxeición ás normas de contratación do
sector público, utilizando para tal fin os pregos de condicións tipo da Deputación
provincial para os procedementos abertos e garantindo, en todo caso, os principios de
publicidade, concorrencia, igualdade e non discriminación. Procederá a utilización dos
criterios e do prego provincial do procedemento negociado cando razóns de carácter
científico, literario ou artístico dificulten ou impidan promover a concorrencia.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dean a coñecer as actividades da Orquesta Sinfónica
de Galicia en 2018, 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 para a Promoción da Música.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
1.- A achega da Deputación seralle aboada ao Consorcio para a Promoción da
Música do seguinte xeito:
Primeiro prazo, por importe do 50% da subvención, co carácter de anticipo
prepagable a xustificar. O importe deste prazo aboarase unha vez asinado o convenio
logo de acreditarse a presentación da seguinte documentación:
* Contas anuais completas da entidade correspondentes ao exercicio 2017.
* Orzamento da entidade para o exercicio 2018, plan de actuación ou o documento
equivalente que corresponda, de acordo coas normas que resulten de xeral
aplicación, segundo a natureza xurídica da entidade.
* Certificacións acreditativas dos acordos da aprobación dos documentos
sinalados.
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Segundo prazo, por importe do 50% da subvención ou, no seu caso, a cantidade
pendente de pago, segundo o importe dos gastos xustificados, logo da presentación
da seguinte documentación:
* Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da
subvención con indicación das actividades realizadas, dos beneficiarios e dos
resultados obtidos, debidamente asinada.
* Relación clasificada dos gastos realizados con identificación dos acredores (nome
de empresa e NIF ou, no seu caso, nome e apelidos completos e sen abreviaturas e
NIF), dos conceptos de gasto e dos tipos documentos (nº de factura ou documento
equivalente, importe, data completa de emisión) e, no seu caso, datas de pago.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2018.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non telas.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
* Acreditación do pago efectivo aos terceiros do importe recibido como primeiro
prazo prepagable.
2.- No prazo dun mes dende a recepción do segundo prazo, deberá acreditar o pago
efectivo aos terceiros.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2018.
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Consorcio para a Promoción da Música
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do
1 de marzo de 2019.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle
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un requirimento ao Consorcio para a Promoción da Música para que a presente no
prazo improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Consorcio para a Promoción da Música da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 56ª.6º das de Execución
do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Consorcio para a Promoción da Música.
Se transcorren máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobre o importe que lle corresponde, o Consorcio
para a Promoción da Música terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de
xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o
momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- O Consorcio para a Promoción da Música deberá acreditar, con carácter previo á
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que está
ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa
Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á
Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Consorcio para a Promoción da Música destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o Consorcio para a Promoción da Música deberá contar, polo menos,
cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos no que se inclúan, entre outros, os
relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta
subvención.
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X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Consorcio para a Promoción da Música 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Consorcio para a Promoción da Música 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, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban dende o día no que
se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21
de xullo), dándolle, en todo caso, audiencia ao interesado.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do
control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores
derivados (BOP nº 116 do luns, 22 de xuño do 2015).
3.- Para os supostos de atraso na realización das actividades ou atraso na
presentación da xustificación estarase ao disposto na Ordenanza provincial
reguladora do control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e
sancionadores derivados (BOP nº 116 do luns, 22 de xuño do 2015).
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Consorcio para a Promoción da Música serán remitidos á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido
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respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Consorcio para a Promoción da Música
será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es.
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2019 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán realizarse
dende o 1 de xaneiro de 2018.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2019, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude do Consorcio para a Promoción da Música, realizada polo menos
dous meses antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser
prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da
Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio poderase crear
unha comisión de seguimento formada por dúas persoas representantes de cada
unha das institucións.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
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Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”
4.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO
CAB CORRESPONDENTE Á SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA
FINANCIAR O MANTEMENTO DOS EQUIPOS DAS CATEGORÍAS BASE DO
CLUB NO ANO 2016.
VOTACIÓN
Votan a favor: 28 deputados (13 do PP, 6 do PSOE, 5 do BNG, 3 de Marea
Atlántica e 1 de Compostela Aberta)
Votan en contra: 1 deputado (Alternativa dos Veciños)
Abstéñense: ningún deputado
ACORDO
O Pleno, por maioría, cos votos a favor do PP, PSOE, BNG, Marea Atlántica e
Compostela Aberta e o voto en contra de Alternativa dos Veciños, acorda:
"1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 13 de xullo de 2017,
reiterado por informe complementario do 10 de maio de 2018.
2.- Aprobar o convenio co Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB
correspondente á subvención nominativa, por importe de 100.000 €, concedida para
financiar o mantemento dos equipos das categorías base do club no ano 2016, cun
orzamento subvencionado de 177.450 €, de acordo co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o
Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB correspondente á subvención
nominativa concedida para financiar o mantemento dos equipos das categorías
base do club no ano 2016
A Coruña,
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REUNIDOS
D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude da Resolución
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa area.
D. Raúl José López López , presidente do Obradoiro Club Amigos del Baloncesto
CAB

MANIFESTAN
Que ambas as partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente
convenio.
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do
deporte
Que o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB é unha entidade dedicada a
realizar programas de apoio e fomento do deporte na provincia.
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o
Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB, coa finalidade de fixar as condicións
da súa colaboración, acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de
acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB
(CIF:G15027402) para financiar o mantemento dos equipos das categorías base
do club no ano 2016
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
O Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB desenvolveu as actividades
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte
orzamento:
CONCEPTO
Persoal (adestradores, coordinadores de actividades, xestores
deportivos, administrativos)
Arbitraxes
Inscricións, mutuas, licenzas
Desprazamentos
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IMPORTE
122.000,00 €
7.750,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €
900,00 €
800,00 €
177.450,00 €

Equipacións e material deportivo
Seguros
Material gráfico e oficina
Total

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 100.000€, o que representa
unha porcentaxe do 56,35%. No caso de que o gasto xustificado non acade o importe
total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que
represente o 56,35%, 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 0612/341.1/481, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.-A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponden ao Obradoiro Club Amigos
del Baloncesto CAB. Non se poderá contratar a realización de prestacións con
persoas ou entidades vinculadas ao Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB,
nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o
artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 18.000 euros, con carácter previo
á contratación, o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB 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
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xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta
máis vantaxosa economicamente.
3.No caso de que o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB 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 e financiamento provincial.
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada ao Obradoiro Club Amigos del Baloncesto
CAB, unha vez que se presente a seguinte documentación:
.- Memoria de actuación (asinada en todas as follas), subscrita polo representante
legal do Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB xustificativa do cumprimento
das condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e
dos resultados obtidos.
.- Relación clasificada dos gastos realizados, (con IVE e sen IVE) no que se indiquen
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso,
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.
.- 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.
.- Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
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.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, descritas na cláusula
PRIMEIRA, teñen efectos retroactivos e están comprendidas desde o 1 de xaneiro ata
o 31 de decembro de 2016.
2. Unha vez rematadas as actividades, o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto
CAB deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA
antes do 31 de agosto de 2018.
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 ningunha xustificación, a unidade xestora remitiralle un requirimento ao
Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB para que a presente no prazo
improrrogable de QUINCE DÍAS.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB, da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56 das de execución do
orzamento da Deputación, poida corresponderlle.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB, na
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a
adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o
importe que lle corresponda, ao Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB terá
dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen
desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo
o pagamento.
VIII.- Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa
acreditación.
1. O Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB 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 das ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
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presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación para
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinaraa esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1. O Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB, destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€
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, ao Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB, deberá contar, polo
menos, cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre
outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a
esta subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1. Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB
poderá ser escollida pola Intervención provincial para a realización dun control
financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos
fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da
actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle
impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB queda sometida
aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia
ou, no seu caso, segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban dende o día no que
se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
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subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do
control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores
derivados (BOP nº 116 do luns, 22 de xuño do 2015).
3.- Para os supostos de atraso na realización das actividades ou atraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na Ordenanza provincial
reguladora do control financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e
sancionadores derivados (BOP nº 116 do luns, 22 de xuño do 2015).
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB, serán remitidas á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Obradoiro Club Amigos del
Baloncesto CAB, será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na
páxina web dicoruna.es.
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2018.
Terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poden realizarse
dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2016.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2018, autorice o correspondente Orzamento.
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XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. 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 do Obradoiro Club Amigos del Baloncesto
CAB respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”
5.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O PARRULO FÚTBOL SALA CORRESPONDENTE Á
SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA FINANCIAR A PARTICIPACIÓN
NA 2ª DIVISIÓN DA LNFS E NA COPA DO REI, NO ANO 2017.
VOTACIÓN
Votan a favor: 28 deputados (13 do PP, 6 do PSOE, 5 do BNG, 3 de Marea
Atlántica e 1 de Compostela Aberta)
Votan en contra: ningún deputado
Abstéñense: 1 deputado (Alternativa dos Veciños)
ACORDO
O Pleno, por maioría, cos votos a favor do PP, PSOE, BNG, Marea Atlántica e
Compostela Aberta e a abstención de Alternativa dos Veciños, acorda:
"1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 18 de xuño de 2018.
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2.- Conceder unha subvención nominativa ao Parrulo Fútbol Sala, por importe de
60.000,00 €, concedida para financiar a participación na 2ª división da LNFS e na
Copa do Rei, no ano 2017, cun orzamento subvencionado de 150.000,00 €, de
aprobar o correspondente convenio de acordo co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Parrulo
Fútbol Sala correspondente á subvención nominativa concedida para financiar a
participación na 2ª división da LNFS e na Copa do Rei, no ano 2017
A Coruña,
REUNIDOS

D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude da Resolución
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa area.
D. Julio Martínez Martínez, presidente do Parrulo Fútbol Sala

MANIFESTAN
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente
convenio.
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do
deporte
Que o Parrulo Fútbol Sala é unha entidade dedicada a realizar programas de apoio e
fomento do deporte na provincia.
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o
Parrulo Fútbol Sala coa finalidade de fixar as condicións da súa colaboración,
acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Parrulo Fútbol Sala (CIF:G15302136) para
financiar a participación na 2ª división da LNFS e na Copa do Rei, no ano 2017
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II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
O Parrulo Fútbol Sala desenvolveu as actividades programadas, segundo se definen
na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
CONCEPTO
Material deportivo non inventariable
Produtos farmacéuticos
Roupa deportiva
Contratación externa de servizos
Arbitraxes
Viaxes
Inscrición LNFS
Mutualidades
Aloxamento
Seguridade
Aplicacións informativas (entradas, aboamentos..)
Nóminas e Seguridade Social
Gastos serigrafiado
Iluminación e son
Total

IMPORTE
1.000,00 €
400,00 €
4.000,00 €
3.800,00 €
21.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
4.500,00 €
16.500,00 €
600,00 €
3.000,00 €
27.000,00 €
2.000,00 €
1.200,00 €
150.000,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 60.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 40,00%.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.
No caso de que a gasto xustificado non acade o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 40,00 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/341.1/481 na que a Intervención provincial ten certificado que
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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 Parrulo Fútbol Sala obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle ao Parrulo Fútbol Sala.
De conformidade co establecido no artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, autorízase ao Parrulo Fútbol Sala para que poida concertar a
execución total ou parcial das actividades obxecto da subvención con persoas socias
da entidade, cando os servizos teñan que serlles encomendados pola súa
especialización e idoneidade para o correcto desenvolvemento das actividades.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000,00€, con carácter previo á
contratación, o Parrulo Fútbol Sala deberá solicitar, polo menos, tres orzamentos a
distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo
con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa
economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberá 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 Parrulo Fútbol Sala
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada ao Parrulo Fútbol Sala unha vez que se
presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Parrulo Fútbol Sala
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
.- Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso,
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datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
.- 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.
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira rematan o 31 de decembro de 2017
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Parrulo Fútbol Sala deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de outubro de
2018.
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 recibises ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un
requirimento ao Parrulo Fútbol Sala para que a presente no prazo improrrogable de
quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Parrulo Fútbol Sala da sanción que, de conformidade co disposto na
Lei de subvencións e na Base 55ª.6º das de Execución do Orzamento da Deputación,
lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Parrulo Fútbol Sala na documentación
subministrada.
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Se transcorresen máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, ao Parrulo
Fútbol Sala terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que
se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se
faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- O Parrulo Fútbol Sala deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que está ao día no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación para
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Parrulo Fútbol Sala destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o Parrulo Fútbol Sala 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 desta subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Parrulo Fútbol Sala poderá ser escollida pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Parrulo Fútbol Sala queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
29

axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10% do
importe da subvención co límite de 75,00€ se o atraso non excede de tres meses; se
o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20%
da subvención outorgada co límite de 150,00€.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10% do importe da subvención
outorgada co límite de 75,00€; se excede dun mes e non chega a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20% do importe da subvención outorgada, co
límite de 400,00€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30% do importe da subvención, sen
que poida superar o importe de 900,00€.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Parrulo Fútbol Sala serán remitidos á Intervención Xeral do Estado,
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos
datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Parrulo Fútbol Sala será publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es.
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4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2018 e
terá efectos retroactivos, xa que as actividades contempladas nel foron realizadas
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2018, autorice o correspondente Orzamento.
2.-Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”
6.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E A ASOCIACIÓN COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE
CORUÑA PARA FINANCIAR O "MANTEMENTO DA REDE DE PISOS DE
ACOLLIDA, ANO 2018".
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
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outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 21 de maio de 2018 que
consta no expediente.
2.- Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE
CORUÑA, CIF G15279219 para financiar o “Mantemento da rede de pisos de acollida
ano 2018, por importe de achega de 60.000 €, que supón unha porcentaxe do 27,18%
do orzamento subvencionado que é de 220.732,81 €, importe que será aboado
conforme ao previsto nas cláusulas VI e VIII do texto do convenio e con cargo á
partida 0611/23121/481.
3.- Condicionar a vixencia do convenio e a aprobación do expediente á efectiva
obtención do crédito adecuado e suficiente no exercicio 2019.
Nº 2018/
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E A ASOC. COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA PARA
FINANCIAR O “MANTEMENTO DA REDE DE PISOS DE ACOLLIDA ANO 2018”
Na Coruña, o de de na sede da Deputación Provincial da Coruña
REUNIDOS
Dunha parte Dna. Ánxela Franco Pouso, deputada de Benestar Social, Educación e
Políticas de Igualdade, en virtude das Resolucións da Presidencia número
15671/2015 e 16642/2015 polas que se lle delega competencia para asinar convenios
na súa área.
Dna. Celsa Díaz Cabanela, presidenta da Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de
Coruña.
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas
MANIFESTAN
Que a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña é competente conforme aos
seus estatutos art. 3, c) que indican que desenvolverán entre outras a actividade de
promover e desenvolver pisos de acollida para persoas con VIH/SIDA, sen recursos.
Que a Deputación da Coruña, é competente para a colaboración prevista no
convenio, de conformidade coa Lei de bases de réxime local 7/85 do 2 de abril , art.
36 e coa Lei de Admón. Local de Galicia 5/97, art. 109 e 119, así como co disposto na
Lei de servizos sociais de Galicia 13/2008, art. 61 a 63.
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Dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da Asoc. Comité Ciudadano
Anti-Sida de Coruña, ambas as dúas partes
ACORDAN
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas:
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña, con CIF
G15279219, para o financiamento de gastos do persoal de servizo especializado
necesario para o mantemento da rede de pisos de acollida para persoas seropositivas
en situación de exclusión social, situados na cidade da Coruña.
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A ENTIDADE
BENEFICIARIA
A Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña levará a cabo as actividades
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte
orzamento:
Concepto
Gastos do persoal do
piso de acollida VIH

Gastos do persoal do
piso de inserción

Importe

Soldos e salarios

83.490,00 €

Seguridade Social

43.010,00 €

Soldos e salario

62.193,66 €

Seguridade Social

32.039,15 €
220.732,81 €

Total

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 60.000,00 €, o que representa
unha porcentaxe de 27,18%. No caso de que o gasto xustificado non acade o importe
total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que
represente o 27,18%, 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 Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de
Coruña que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade
do gasto imputable á entidade.
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2. No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 27,18%, da cantidade
efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75
por cento do orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0611/23121/481, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de 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 Asoc. Comité
Ciudadano Anti-Sida de Coruña. Non se poderá contratar a realización de prestacións
con persoas ou entidades vinculadas á Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña,
nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o
artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 15.000 euros, con carácter previo
á contratación, a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña deberá solicitar polo
menos tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas recibidas, deberase
elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo
xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta
máis vantaxosa economicamente.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos (dípticos, carteis, notas de prensa…), radiofónicos ou televisivos,
audiovisuais ou internet (na súa páxina web...), carpa e accesorios, etc. deberase
facer constar sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada á Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de
Coruña unha vez que se presente a seguinte documentación:
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Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Asoc. Comité
Ciudadano Anti-Sida de Coruña, xustificativa do cumprimento das condicións
impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos.
Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores
co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula segunda.
Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente
compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No caso de que se
presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá
estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención
outorgada pola Deputación da Coruña.
Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo previsto na cláusula oitava.
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento
provincial.

VII. TERMO PARA
XUSTIFICACIÓN

A

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2018.
2. Unha vez rematadas as actividades, a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de
Coruña deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta
antes do 31 de maio de 2019.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á
Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de 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 á Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida
de Coruña da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na
Base 56ª.6 das de Execución do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña na
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a
adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado
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o importe que lle corresponda, a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña terá
dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen
dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo
o pagamento.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN
1. A Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de 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 a Deputación a
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
será determinada por esta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 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 contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de 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, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña
poderá ser escollido pola Intervención provincial para a realización dun control
financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos
fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da
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actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle
impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña queda sometido
aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia
ou, no seu caso, segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu regulamento (R.D. 887/2006, do 21
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstas nas normas citadas.
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6 das de execución do orzamento da
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres
meses. Se o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción
será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €.
4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a
sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chega a tres, a
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do
importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

DE

SUBVENCIÓNS

E

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación Da Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña serán remitidos á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro.
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2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de
Coruña será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web
dicoruna.es
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro
de convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de xaneiro de
2018, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con
anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 31 de maio de 2019,
todo elo condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio
presupuestario correspondente.
2. Para o caso de que a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña non poida ter
rematadas as actividades e presentada a xustificación antes do día 31 de maio de
2019, deberá solicitar polo menos dous meses antes desta data, a prórroga do prazo
inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a Deputación poida
acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago que proceda, do
importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación
poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de
outubro do 2019. Con esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de
xeito que a Asoc. Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña perderá o dereito ao cobro
do importe correspondente á contía non xustificada na dita data.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da
unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
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2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes previos
preceptivos da unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ________
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio,
no lugar e data indicados no encabezamento.
7.-APROBACIÓN DO CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS EUME E ORTEGAL (COFER) PARA
FINANCIAR O PROXECTO "ACTUACIÓNS 2017".
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1º.-Exceptuar para o presente convenio o cumprimento dos principios de
concorrencia, publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de
causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por
entender que se dan razóns suficientes de interese público no outorgamento da
subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei xeral de
subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva, como o incorporado no presente
expediente:




A Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal (COFER)
pretende, por unha parte, promover o emprendemento e pór en valor aos
emprendedores/as que por segunda vez intentan reinventarse e volver a
intentalo tamén pretende recoñecer a aquelas persoas e institucións que
apoian de forma comprometida o labor emprendedor e por último facer un
recoñecemento ao emprendedores/as que xa non están en activo.
Por outra banda a subvención ten a súa causa en promocionar o fomento e
consolidación da cultura emprendedora en Galicia especialmente na provincia
da Coruña. O fundamento da actuación provincial está na necesidade de
apoiar e estimular desde as institucións públicas aquelas actuacións, sexan
públicas ou privadas, tendentes a coadxuvar a mellora dos territorios, tanto no
seu aspecto territorial como no socioeconómico. Con este actividade
contribúese decisivamente a acercar experiencias e casos de éxito ás persoas
con inquietudes emprendedoras, impulsando e formando o tecido económico e
social da provincia, así como facilitar intercambios profesionais con empresas
e emprendedores doutras provincias.
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3º.- 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
4º.-Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a
Deputación Provincial da Coruña e coa CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA E ORTEGAL CIFG70199112 para financiar o proxecto “Actuacións
2017”
5º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 70.000,00
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80 %.
6º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/433/481 quedando
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 2018.
7º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.”
8º.- O texto íntegro do convenio é o seguinte:
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL
A Coruña
REUNIDOS

Dunha parte D/Dna.

en representación da Deputación Provincial da Coruña,

Doutra parte Don/Dona,
en representación da CONFEDERACIÓN
EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL

DE

A Coruña
Que a Deputación provincial da Coruña e CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL
A Coruña
1. Consideran de grande interese para a provincia a realización do proxecto
“Actividades 2017” que ten como obxectivo asesorar ás empresas e aos
emprendedores da zona de influencia da entidade xa que é necesario abrir
novos mercados ás empresas e atraer investimentos exteriores.
.
2. Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E
ORTEGAL as dúas partes acordan subscribir un convenio conforme ás
seguintes
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CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL CIF G70199112, para o financiamento do
proxecto “Actividades 2017”.
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE SE HA REALIZAR
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL
levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior,
consonte ao seguinte orzamento:
IMPORTE

GASTOS
Departamento comunicación

8.000,00 €
10.000,00 €

Servizo de apoio á creación de empresas
Actividades formativas

5.000,00 €

Captación de investimentos no exterior

4.000,00 €

Participación en feiras

9.000,00 €
12.000,00 €

Encontros empresariais e actos

6.000,00 €

Publicacións

14.000,00 €

Publicidade empresarial

9.500,00 €

Outros proxectos e actividades promocionais
Gastos estruturais imputable ás actividades

10.000,00 €

TOTAL

87.500,00 €

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 70.000,00 € o que representa
unha porcentaxe do 80% . No caso de que o gasto xustificado non acade o importe
total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que
represente o 80% da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade.
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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 0510/433/481, na que a Intervención provincial ten certificado que existe
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de
crédito.
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL obteña para a mesma finalidade, sempre que o
seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o
importe total do gasto efectivamente xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL. Non se poderá contratar a
realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á CONFEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL nin con calquera outra
na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 18.000,00 euros, con carácter
previo á contratación, a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL deberá solicitar polo menos tres orzamentos a
distintos provedores. Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo
con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa
economicamente.
3. No caso de que a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA,
EUME E ORTEGAL tramite e aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente
aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un
exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes emitidos e a
certificación do correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
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2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada á CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL unha vez que se presente a seguinte
documentación:
 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E
ORTEGAL xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
 Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores
co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e datas de pago. Tamén
se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
SEGUNDA. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias
debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No
caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á
compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe
constancia de que foi presentada como xustificante de gasto para o cobro
dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA.
 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
 Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
 Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento
provincial.
 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos
polo órgano competente.
A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL
deberá acreditar previamente que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, de conformidade coa cláusula OITAVA.
VII. TERMO PARA
XUSTIFICACIÓN

A

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, realizaranse entre os
días 1 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2017.
2. Unha vez rematadas as actividades, o CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL deberá presentar a xustificación documental á
que se refire a cláusula SEXTA no prazo DUN MES antes do vencemento do período
de vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que
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se recibise ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL
para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falta de xustificación
da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto.
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL da
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das
de execución do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL na documentación achegada. E se
transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, a
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL
terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se
devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se
faga efectivo o pagamento.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN
A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL
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.
1. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación
para que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinaraa esta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E
ORTEGAL 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, CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E
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ORTEGAL deberá contar, polo menos, cun rexistro cronolóxico de cobros e
pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos gastos xustificados e
aos ingresos declarados con respecto a esta subvención.
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO.
1. Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL poderá ser escollida pola Intervención
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin
de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos,
o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA,
EUME E ORTEGAL queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven a
cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na Lei
orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de axuizamento contable que
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de
xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas e na Base 55ª das de Execución do
Orzamento da Deputación.
3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €.
4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a
sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres,
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da
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xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

DE

SUBVENCIÓNS

E

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME
E ORTEGAL serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter
persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL será publicada no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro de
2017 ata o 31 de decembro do ano 2017, sen que en ningún caso sexan
subvencionables os gastos devengados con anterioridade á dita data e conservará a
súa vixencia ata o día 30 de setembro do ano 2018 sempre e cando exista crédito
para tal fin
2. Para o caso de que a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL non poida ter rematadas as ACTIVIDADES e
presentada a xustificación antes do día 30 de agosto de 2018, 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 a CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL perderá o dereito ao cobro
do importe corresponde 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
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ningún caso, se poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da
subvención concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.
XIV.- NATUREZA,
COMPETENTE

INTERPRETACIÓN,

MODIFICACIÓN

E

XURISDICIÓN

1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o da CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por
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

da Deputación Provincial da Coruña

O
representante
da
Confederación de Empresarios de
Ferrolterra, Eume e Ortegal"

8.- DEIXAR SEN EFECTO A INCLUSIÓN DA OBRA DP 1914 MELLORA DA
SEGURIDADE VIARIA NA DP 1914 AO SEU PASO POLA TRAVESÍA DE
BEMBIBRE PQ 21+860 AO 22+190 (VAL DO DUBRA) INCLUÍDA NO PLAN DE
INVESTIMENTO DE VÍAS PROVINCIAIS 2017, 6ª FASE, DEBIDO ÁS
ALEGACIÓNS FORMULADAS NA FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA QUE DAN
LUGAR Á REDACCIÓN DUN PROXECTO MODIFICADO Nº1 E APROBAR
INICIALMENTE O PLAN DE TRAVESÍAS 2018 2ª FASE.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1.Deixar sen efecto a inclusión da obra DP 1914 MELLORA DA SEGURIDADE
VIARIA NA DP 1914 AO SEU PASO POLA TRAVESIA DE BEMBIBRE PQ 21+860
AO 22+190 (VAL DO DUBRA) incluída no Plan de investimento de vías provinciais
2017, 6ª fase, debido as alegacións formuladas na fase de exposición pública que
dan lugar a redacción dun proxecto modificado nº1.
2.Aprobar inicialmente o PLAN DE TRAVESÍAS 2018 2ª FASE integrado pola obra
que a continuación se indica:
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PRESUPOSTO
(DEPUTACIÓN
FONDOS
PROPIOS),
DENOMINACIÓN
0410/4531/60900
CODIGO
18.1130.0002.0 DP 1914 MELLORA DA SEGURIDADE 413.173,19
VIARIA NA DP 1914 AO SEU PASO
POLA TRAVESIA DE BEMBIBRE PQ
21+860 AO 22+190 (VAL DO DUBRA)
VAL DO DUBRA

VALOR DE
EXPROPIACIÓN
(0620/4531/600)

3.187,25

Esta aprobación inicial ten o carácter de simple programación, que non xera por tanto
ningún compromiso económico nin de execución para a Deputación ata que se
acredite que existe crédito adecuado e suficiente e se aprobe definitivamente o plan ou
a correspondente fase deste.
3. Remitir o citado proxecto ao Concello de Val do Dubra para os efectos da adopción
dos acordos e remisión da documentación a que se refire a Base 3ª das bases de
colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e os Concellos para a
execución dos proxectos para incluír nas distintas fases do Plan de Travesías 20162019, aprobadas polo Pleno en sesión celebrada o 29-07-2016 ( BOP 144/1-082016)."
9.- APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA DENOMINADA
“CAMIÑO DE MASUSAO A LEMA E OUTROS” DO CONCELLO DE ARZÚA,
INCLUÍDA NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ 2017 CO
CÓDIGO 2017.3110.0113.0.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"Logo de ver as bases reguladoras do POS+ 2017, aprobadas polo Pleno desta
deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia
(BOP) número 226, do 29 de novembro de 2016.
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación do 8 de xuño de 2017, en relación
coa Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, polo que se
aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017.
Logo de ver que no anexo V a este acordo figura a listaxe completa dos
investimentos que se inclúen no POS+ 2017 con cargo á achega 2016, no que
figura, entre outras, a obra do Concello de Arzúa denominada “Camiño de Masusao
a Lema e outros”, co código 2017.3110.0113.0
Logo de presentar o Concello de Arzúa un proxecto modificado desta obra, que
aínda non está adxudicada, coa finalidade de adaptar o proxecto da obra citada á
dispoñibilidade dos terreos necesarios para realizala, sen variación no seu
orzamento, xunto cos informes técnicos e xurídicos favorables xustificativos da
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modificación do proxecto, así como a certificación acreditativa da súa aprobación
polo órgano municipal competente
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Arzúa denominada
“Camiño de Masusao a Lema e outros”, que aínda non está adxudicada, incluído no
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2017, co código 2017.3110.0113.0, que foi aprobada polo
Pleno desta Deputación na sesión realizada o día 8 de xuño de 2017, en relación coa
Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, cun orzamento de
contrata de 76.548,10 €, que non representa unha variación no seu orzamento, pero
que implica unha modificación do seu trazado porque se elimina un dos camiños e
auméntase nos outros dous a superficie que se vai pavimentar

CONCELLO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Arzúa

2017.3110.0113.0

Camiño de Masusao
a Lema e outros

ACHEGA
DEPUTACIÓN

76.548,10 €

ACHEGA
MUNICIPAL

0,00 €

TOTAL

76.548,10 €

2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430/1535/76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificar esta resolución ao Concello de Arzúa para os efectos oportunos."
10.- APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA DENOMINADA
“MELLORA DE CAMIÑOS NAS PARROQUIAS DE DORMEÁ, BOIMORTO,
CORNEDA, RODIEIROS E ANDABAO” DO CONCELLO DE BOIMORTO,
INCLUÍDA NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ 2017 CO
CÓDIGO 17.2100.0123.0, E APROBACIÓN DEFINITIVA DESTA OBRA.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"Logo de ver as bases reguladoras do POS+ 2017, aprobadas polo Pleno desta
Deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia
(BOP) número 226, do 29 de novembro de 2016.
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación do 8 de xuño de 2017, en relación
coa Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, polo que se
aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017.
Logo de ver que no anexo V a este acordo figura a listaxe completa dos
investimentos que se inclúen no POS+ 2017 con cargo á achega 2016, no que
figura, entre outras, a obra do Concello de Boimorto denominada “Mellora de
camiños nas parroquias de Dormeá, Boimorto, Corneda, Rodieiros e Andabao”, co
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código 17.2100.0123.0 coa condición da presentación da autorización da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.
Logo de presentar o Concello de Boimorto un proxecto modificado desta obra, coa
finalidade de adaptar o proxecto da obra citada ás condicións e consideracións
contidas na autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia, sen variación no seu orzamento, xunto cos informes técnicos favorables
xustificativos da modificación do proxecto, así como a certificación acreditativa da
súa aprobación polo órgano municipal competente do concello.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Boimorto denominada
“Mellora de camiños nas parroquias de Dormeá, Boimorto, Corneda, Rodieiros e
Andabao”, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017, co código
17.2100.0123.0, que foi aprobada polo Pleno desta Deputación na sesión realizada o
día 8 de xuño de 2017, en relación coa Resolución da Presidencia número 22137 do 7
de xullo de 2017, de forma condicionada á obtención da autorización da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, cun orzamento de contrata de
58.633,27€, que non representa unha variación no seu orzamento respecto do
proxecto técnico inicial aínda que supón unha alteración interna do seu contido
superior ao 30%.
2.- En consecuencia, coa aprobación deste proxecto modificado, e coa presentación
da autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia á cuxa
obtención quedou condicionada a aprobación desta obra dentro do Plan, considerar
definitivamente aprobada esta obra dentro do POS+ 2017.

CONDICIÓN
CONCELLO

Boimorto

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

17.2100.0123.0

Mell. camiños nas
parroq. de
Dormeá,Boimorto,
Corneda,Rodieiros
e Andabao

ACHEGA
DEPUTACIÓN

58.633,27 €

ACHEGA
MUNICIPAL

0,00 €

TOTAL

58.633,27 €

CUMPRIDA
Autorización da
D.Xeral de
Patrimonio
Cultural

3.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430/1535/76201 do vixente orzamento provincial.
4.- Notificar esta resolución ao Concello de Boimorto para os efectos oportunos."
11.-APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA DENOMINADA
“ELIMINACIÓN DE VERTEDURAS DE AUGAS FECAIS NO CARRIL
(BARALLOBRE) E INSTALACIÓN DE ILLAS ECOLÓXICAS NA AVENIDA
MARQUÉS DE FIGUEROA” DO CONCELLO DE FENE, INCLUÍDA NO PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
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MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ 2017
17.2100.0025.0, E APROBACIÓN DEFINITIVA DESTA OBRA.

CO

CÓDIGO

O Pleno, por unanimidade, acorda:
"Logo de ver as bases reguladoras do POS+ 2017, aprobadas polo Pleno desta
Deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia
(BOP) número 226, do 29 de novembro de 2016.
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación do 8 de xuño de 2017, en relación
coa Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, polo que se
aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017.
Logo de ver que no anexo V a este acordo figura a listaxe completa dos
investimentos que se inclúen no POS+ 2017 con cargo á achega 2017, no que
figura, entre outras, a obra do Concello de Fene denominada “Eliminación de
verteduras de augas fecais no Carril (Barallobre) e instalación de illas ecolóxicas na
Avenida Marqués de Figueroa”, co código 17.2100.0025.0, aprobada coa condición
de presentar o informe favorable de VIAQUA.
Logo de presentar o Concello de Fene un proxecto modificado desta obra, coa
finalidade de adaptar o proxecto da obra citada ás recomendacións contidas no
informe de VIAQUA, sen variación no seu orzamento, xunto cos informes técnicos e
xurídicos favorables xustificativos da modificación do proxecto, así como a
certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente do
concello
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA

1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Fene denominada
“Eliminación de verteduras de augas fecais no Carril (Barallobre) e instalación de illas
ecolóxicas na Avenida Marqués de Figueroa”, incluído no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2017, co código 17.2100.0025.0, que foi aprobada polo Pleno desta Deputación
na sesión realizada o día 8 de xuño de 2017, en relación coa Resolución da
Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, de forma condicionada á obtención
do informe favorable de VIAQUA, cun orzamento de contrata de 38.086,08€, e que
non representa unha variación no seu orzamento respecto do proxecto técnico inicial
aínda que supón unha alteración interna do seu contido superior ao 30%.
2.- En consecuencia, coa aprobación deste proxecto modificado, e coa presentación
do informe de VIAQUA, á cuxa obtención quedou condicionada a aprobación desta
obra, considerar definitivamente aprobada esta obra dentro do POS+ 2017.
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CONDICIÓN
CONCELLO

Fene

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

17.2100.0025.0

Elim. de
verteduras de
augas fecais no
Carril (Barallobre)
e inst. de illas
ecolóxicas Av.
Marqués de
Figueroa

ACHEGA
DEPUTACIÓN

ACHEGA
MUNICIPAL

38.086,08

0,00

TOTAL

38.086,08

CUMPRIDA

Informe favorable de
VIAQUA

3.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430/4592/76201 do vixente orzamento provincial.
4.- Notificar esta resolución ao Concello de Fene para os efectos oportunos."
12.-APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA “EXECUCIÓN DE
DOUS BAÑOS E VESTIARIOS ACCESIBLES E CUBRIR PATIO DE ACCESO AOS
VESTIARIOS NO PAVILLÓN MUNICIPAL DO CRISTO” DO CONCELLO DE
MUGARDOS, INCLUÍDA NA 4ª E DERRADEIRA FASE DO PLAN DE ACCIÓN
SOCIAL (PAS) 2015 CO CÓDIGO 2015.3110.0289.0.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"Logo de ver as bases reguladoras do Plan de acción social (PAS) 2015, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 8 de outubro de 2015 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 196, do 14 de outubro de 2015.
Logo de ver o acordo do Pleno desta Deputación, na sesión realizada o día 29 de
xuño de 2016, polo que se aprobou a 4ª e derradeira fase do PAS 2015.
Logo de ver que no anexo I a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen nesta 4ª e derradeira fase do PAS 2015, apartado PASINVESTIMENTOS, no que figura entre outras, a obra do Concello de Mugardos
denominada “Execución de dous baños e vestiarios accesibles e cubrir patio de
acceso aos vestiarios no pavillón municipal do Cristo” co código 2015.3110.0289.0,
que foi adxudicado polo concello con baixa de licitación, e que actualmente ten resolto
o contrato
Logo de presentar o Concello de Mugardos un proxecto modificado desta obra, con
incremento do seu orzamento que é financiado polo concello, así como á vista dos
informes técnicos favorables xustificativos da modificación do proxecto, e a
certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente do
concello
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
52

ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Mugardos denominada
“Execución de dous baños e vestiarios accesibles e cubrir patio de acceso aos
vestiarios no pabellón municipal do Cristo”, incluída na 4ª fase do Plan de acción
social (PAS) 2015, co código 2015.3110.0289.0, que foi aprobada polo Pleno desta
Deputación na sesión realizada o día 29 de xuño de 2016, tendo o proxecto
modificado un incremento do seu orzamento, que é asumido integramente polo
Concello de Mugardos, tal e como se indica na seguinte táboa:
Baños,vestiarios pavillón mpal.
Concello de Mugardos
Código: 2015.3110.0289.0
Deputación
Concello
Total

INICIAL
MODIFICADO
Contrata

DIFERENZA

Adxudicación

160.953,38

122.163,61

122.163,61

0,00

0,00

0,00

123.285,83

123.285,83

160.953,38

122.163,61

245.449,44

123.285,83

O aboamento da achega da Deputación a esta obra farase efectivo con cargo á
partida orzamentaria 0430/93393/76201 do vixente orzamento provincial.
2.-Comunicarlle ao Concello de Mugardos a aprobación deste proxecto modificado da
obra citada para o seu coñecemento e para os efectos oportunos.2
13.-APROBACIÓN
DO
PROXECTO
MODIFICADO
DA
OBRA
“ACONDICIONAMENTO DA PRAZA PÚBLICA EN PONTE NOVAL” DO
CONCELLO DE ORTIGUEIRA, INCLUÍDA NO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)
2015 4ª E DERRADEIRA FASE (CÓDIGO 2015.3110.0308.0).
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"Logo de ver as bases reguladoras do Plan de acción social (PAS) 2015, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 8 de outubro de 2015 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 196, do 14 de outubro de 2015.
Logo de ver o acordo do Pleno desta Deputación, na sesión realizada o día 29 de
xuño de 2016, polo que se aprobou a 4ª e derradeira fase do PAS 2015.
Logo de ver que no anexo I a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen nesta fase, no que figura, entre outras, a obra do Concello de
Ortigueira denominada “Acondicionamento da Praza Pública en Ponte Noval” co
código 2015.3110.0308.0
Logo de presentar o Concello de Ortigueira un proxecto modificado desta obra, con
incremento do seu orzamento, debido a un erro na redacción do proxecto inicial que
implicou a necesidade de introducir modificacións que non supoñen cambios respecto
á concepción orixinal deste espazo, nin varían substancialmente nin a súa función nin
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as súas características esenciais pero que supoñen un incremento do seu orzamento
que é asumido polo concello
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Ortigueira denominada
“Acondicionamento da Praza Pública en Ponte Noval”, incluída na 4ª e derradeira fase
do Plan de acción social (PAS) 2015, co código 2015.3110.0308.0, que foi aprobada
polo Pleno da Deputación na sesión realizada o día 29 de xuño de 2016, que
representa un incremento no presuposto do obra e que foi redactado coa finalidade de
corrixir os erros detectados no proxecto técnico inicial.
O citado incremento é asumido integramente polo concello, quedando o cadro de
financiamento da obra tal e como se indica na seguinte táboa:
Proxecto modificado “Acondicionamento da Praza Pública en Ponte Noval”
Concello de Ortigueira
PAS 2015 (2015.3110.0308.0)
Contrata
Deputación
PROXECTO INICIAL

PROXECTO MODIFICADO

Baixa

37.207,03

32.670,00

4.537,03

0,00

0,00

0,00

Total

37.207,03

32.670,00

4.537,03

Deputación

37.207,03

32.670,00

4.537,03

1.079,34

947,73

131,61

38.286,37

33.617,73

4.668,64

0,00

0,00

0,00

Concello

1.079,34

947,73

131,61

Total

1.079,34

947,73

131.61

Concello

Concello
Total

Deputación
INCREMENTO

Adxudicación

2.- Na partida 0430/1713/76201 do vixente orzamento provincial correspondente ao
Plan de acción social (PAS) 2015 existe crédito suficiente para o financiamento da
achega provincial a esta obra."
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14.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
DA CORUÑA E O CONCELLO DE FENE PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA DE
“REPOSICIÓN DE SANEAMENTO NO CAMIÑO DO SARTEGO (DENDE AVDA.
NATURAIS ATA CAMIÑO CASANOVA) E AGLOMERADO DA RÚA FONTENOVA.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente.
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Fene para
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo:
CONCELLO
DENOMINACIÓN DA OBRA

Fene
Reposición de saneamento no camiño do
Sartego (dende Avda. Naturais ata
Camiño Casanova) e aglomerado da Rúa
Fontenova
129.591,00 €
103.672,80 €
25.918,20 €
80,00000 %

ORZAMENTO DO PROXECTO
ACHEGA DA DEPUTACIÓN
ACHEGA DO CONCELLO
COEFICIENTE DE
FINANCIAMENTO
PARTIDA ORZAMENTARIA

0430/1601/76201

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida
0430/1601/76201 do orzamento provincial para o ano 2018.
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E O CONCELLO DE FENE PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA
“REPOSICIÓN DE SANEAMENTO NO CAMIÑO DO SARTEGO (DENDE AVDA.
NATURAIS ATA CAMIÑO CASANOVA) E AGLOMERADO DA RÚA FONTENOVA”
Na Coruña,
REUNIDOS
Dunha parte, D/Dna.
Deputación Provincial da Coruña

en nome e representación da
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E doutra parte, D/Dna.
Concello de Fene

en nome e representación do

Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas.
MANIFESTAN
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Fene ambas as dúas
partes
ACORDAN

Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas:
I. Obxecto
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e o Concello de Fene, con CIF P1503600G, para o
financiamento do investimento de “Reposición de saneamento no Camiño do Sartego
(dende Avda. Naturais ata Camiño Casanova) e aglomerado da Rúa Fontenova”, tal
como aparece definida esta no proxecto técnico redactado por Antonio J. Durán
Maciñeira (PROYFE).
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora, achega ao expediente un
exemplar do proxecto técnico, no que consta a súa aprobación polo órgano
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da
Deputación e conta con informe favorable.
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do
Texto refundido da lei de contratos do sector público e a súa normativa de
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto,
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista.
II. Orzamento de execución das obras
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa:
90.000,00 €
11.700,00 €
5.400,00 €
22.491,00 €
129.591,00 €

Orzamento execución material
Gastos xerais (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVE (21 %)
Orzamento da contrata
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III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento da obra, tal como se define na
cláusula anterior, cunha achega máxima 103.672,80 €, o que representa unha
porcentaxe do 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do
orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do
concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito
adecuado e suficiente para o seu financiamento.
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00000 %, da
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento.
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato
da execución das obras e, por tanto, non serán subvencionables os gastos de
redacción do proxecto, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc.
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados,
implantacións ou liquidación da obra.
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0430/1601/76201 do orzamento provincial para o ano 2018. Dado que a
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria.
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV. Contratación e execución
1. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a
cláusula I.
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller
o concepto de “melloras”.
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4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes
emitidos e a certificación do correspondente acordo.
V. Publicidade do financiamento provincial
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama
da Deputación e o importe da subvención concedida.
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto
estará redactado en galego.
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial
1. Coa posibilidade prevista na base 58.2 b) das de execución do orzamento para o
ano 2018, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte
documentación:
-

-

-

Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e
prazo de execución.
Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola
Deputación.
Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula VIII.
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V,
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da
obra.

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

-

Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser
dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá
acudir persoal técnico designado pola Deputación.
Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente.
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-

-

Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula VIII.
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso).
Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que
o ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a
subvención polo menos durante un prazo de cinco anos.
Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro
pagamento prepagable.

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no
que se faga efectivo o pagamento.
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo
pagamento.
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII.
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise
ningunha xustificación, a unidade xestora remitiralle un requirimento entidade
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable respecto diso, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria
da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª
das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa
acreditación
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade
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beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes
certificados.
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinaraa esta de oficio.
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria,
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe
constancia da data de pagamento e da identidade do perceptor.
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo
1. Conforme co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI. Reintegro, infraccións e sancións
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no
que se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do
reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación
seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (Real decreto
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará en todo caso audiencia ao
interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e seralle de aplicación o cadro de
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sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento
da Deputación.
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes,
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a
sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €.
4. De se producir o atraso no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao
terceiro.
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida
1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da entidade beneficiaria seranlles remitidos á Intervención Xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto.
2. Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de
Axudas, Subvencións e Convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende da Deputación.
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2019. Dado que a vixencia deste
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade
orzamentaria.
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo
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asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2021; todo iso, igualmente
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as partes e após dos informes da unidade
xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá ser
obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio variando
substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista nominativamente por
acordo plenario.
XIV. Natureza, interpretación e xurisdición competente
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente, aplicaráselle a lexislación de
contratos do sector público.
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión
ordinaria de

E en proba de conformidade asínano en exemplar triplicado no lugar e data indicados
no encabezamento.
O representante da Deputación provincial
da Coruña"

O representante do Concello de Fene
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15.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E A CISTERCIENSE ORDE DE SANTA MARÍA DE
SOBRADO DOS MONXES PARA O FINANCIAMENTO DA “REHABILITACIÓN DE
PARTE DA CUBERTA DO CLAUSTRO DE PEREGRINOS DO MOSTEIRO DE
SANTA MARÍA DE SOBRADO”.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1º.- Excepcionar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento desta subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva. O mosteiro de Santa María de Sobrado é
un ben de interese cultural, foi fundado no ano 952 e dirixido pola orde do Císter
dende 1142, a súa estrutura actual é obra de Pedro de Monteagudo (S.XVI) no que
destacan as súas dúas torres e unha fachada cunha complicada decoración de
puntas de diamante. Ademais dispón dun claustro de peregrinos de notable interese
turístico. Dada a excepcionalidade do proxecto, o seu notable valor como patrimonio
histórico e o interese da Deputación e da orde do císter do Mosteiro de Santa María
de Sobrado para a realización das obras de rehabilitación de parte da cuberta do
claustro de peregrinos, para evitar o seu progresivo deterioro, e dada a imposibilidade
por parte da Orde Cisterciense de asumir o seu custe, ambas as dúas partes acordan
formalizar o presente convenio co que se executa e financia o 100% da obra por parte
da Deputación da Coruña.
3º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a
Deputación Provincial da Coruña e a CISTERCIENSE ORDE DE SANTA MARÍA DE
SOBRADO DOS MONXES CIF R1500016I PARA O FINANCIAMENTO
“REHABILITACIÓN DE PARTE DA CUBERTA DO CLAUSTRO DE PEREGRINOS
DO MOSTEIRO DE SANTA MARÍA DE SOBRADO "
4º.- A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 62.065,11
euros, co que se executa e financia o 100% da obra por parte da Deputación da
Coruña. Coa firma do presente convenio a CISTERCIENSE ORDE DE SANTA
MARÍA DE SOBRADO DOS MONXES comprométese a financiar toda posible
maioración de custos respecto a este orzamento.
5º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/3339/650 prevista no
vixente orzamento provincial.
6º.- Facultar ao sr D. Xosé Regueira Varela, en representación da Deputación da
Coruña en virtude da R.P. 15671 de 27/07/2015, modificada pola R.P. 16642 de
30/07/2015 e pola R.P. 29081 de 23/12/2015 para a firma do convenio.
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ANEXO
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
CISTERCIENSE ORDE DE SANTA MARÍA DE SOBRADO DOS MONXES
A Coruña
REUNIDOS

Dunha parte o Señor D. Xosé Regueira Varela, en representación da Deputación da
Coruña en virtude da R.P. 15671 de 27/07/2015, modificada pola R.P. 16642 do
30/07/2015 e pola R.P. 29081 do 23/12/2015
Doutra, Fr. Mª Carlos Gutiérrez Cuartango, DNI núm. 13.730.610-R, prior titular da
CISTERCIENSE ORDE DE SANTA MARÍA DE SOBRADO DOS MONXES con CIF
R1500016I.
Ambos comparecentes recoñécense mutuamente capacidade, lexitimación e
representación suficientes para formalizar o presente convenio de colaboración, e
reunidos en presenza do secretario provincial.
EXPOÑEN
O Mosteiro de Santa María de Sobrado é un ben de interese cultural, foi fundado no
ano 952 e dirixido pola orde do Císter dende 1142, a súa estrutura actual é obra de
Pedro de Monteagudo (S.XVI) no que destacan as súas dúas torres e unha fachada
cunha complicada decoración de puntas de diamante. Ademais dispón dun claustro
de peregrinos de notable interese turístico. Dada a excepcionalidade do proxecto, o
seu notable valor como patrimonio histórico e o interese da Deputación e da orde do
císter do Mosteiro de Santa María de Sobrado para a realización das obras de
rehabilitación de parte da cuberta do claustro de peregrinos, para evitar o progresivo
deterioro desta, e dada a imposibilidade por parte da Orde Cisterciense de asumir o
seu custe, ambas as dúas partes acordan formalizar o presente convenio co que se
executa e financia o 100% da obra por parte da Deputación da Coruña con base nas
seguintes cláusulas.
CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e a CISTERCIENSE ORDE DE SANTA MARÍA DE
SOBRADO DOS MONXES, para a realización das obras de REHABILITACIÓN DE
PARTE DA CUBERTA DO CLAUSTRO DE PEREGRINOS DO MOSTEIRO DE
SANTA MARÍA DE SOBRADO.
A finalidade é mellorar, tanto o aspecto exterior e interior, así como reparar os
problemas que poidan supor o deterioro da cuberta. O presente convenio ten natureza
de subvención nominativa en especie.
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O mosteiro está situado no Lugar do Convento 2, 15813, Concello de Sobrado (A
CORUÑA) e o inmoble ten como referencia catastral 002006400NH76F0001WW
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS.
O orzamento total da execución das obras.
Presuposto de execución material ................................... 43.103,76
Gastos xerais (13%) .......................................................... 5.603,49
Beneficio industrial (6%) .................................................... 2.586,23
Imposto sobre o valor engadido (21%) ............................ 10.771,63
Presuposto de execución por contrata ....................... 62.065,11
III.- FINANCIAMENTO.
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na
cláusula anterior, cunha achega máxima de 62.065,11 euros con cargo á aplicación
presupostaria, o que representa unha porcentaxe do 100%. O importe do
financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0510/3339/650. Coa firma do presente convenio a CISTERCIENSE ORDE DE
SANTA MARÍA DE SOBRADO DOS MONXES comprométese a financiar toda
posible maioración de custos respecto a este orzamento.
2. A Dirección de obra e a coordinación de seguridade e saúde será realizada por
técnicos da Deputación, sendo os coordinadores José Manuel Yáñez Rodríguez e
Marina Cabana González.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN.
1. A Deputación contratará a execución das obras incluídas no proxecto obxecto de
financiamento.
2. No procedemento de contratación, a Deputación da Coruña axustará toda a súa
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
V.- POSTA DISPOSICIÓN DO INMOBLE.
A orde do císter do mosteiro de Santa María de Sobrado pon a disposición da
Deputación o inmoble a fin de que se poidan executar obras de rehabilitación de parte
da cuberta do claustro de peregrinos. Finalizadas as obras, a Deputación poñerá en
coñecemento da Orde Cisterciense a súa acta de recepción.
De conformidade co previsto no artigo 31.4 da Lei xeral de subvencións, deberase
achegar unha certificación do Rexistro da Propiedade na que conste que, en virtude
da afección legal esixida no dito precepto, estendeuse unha nota marxinal sobre o
predio que se describe detalladamente na cláusula primeira, de xeito que esta deberá
destinarse durante DEZ ANOS á finalidade de edificio destinado ao uso público
previsto, contándose o dito prazo desde a data que conste na acta de recepción das
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obras. En caso de incumprimento desta obriga de destino, o dito inmoble quedará
afecto ao pago do reintegro parcial ou total da subvención concedida, así como aos
xuros de mora que se devenguen desde a data de pago da subvención, calquera que
sexa o seu posuidor.
VI.- AUTORIZACIÓN.
Faise constar que o proxecto indicado na cláusula primeira conta coa preceptiva
licenza de obra do concello, e a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio.
VII.- POSTA A DISPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS.
A orde cisterciense do mosteiro de Santa María de Sobrado pon a disposición durante
un período de cinco anos una sala para que a Deputación poida realizar actividades
de tipo cultural durante 15 días cada ano. A posta a disposición das instalacións terá
lugar ao día seguinte da firma da acta de recepción das obras.
VIII.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, colocarase un
cartel que sexa visible, sen prexuízo doutras indicacións, onde figure o logotipo
corporativo da Deputación e o importe da subvención concedida.
2. Rematada a obra, colocarase unha placa en lugar visible na que se deixe
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. Deberá
respectar a estética e as características do monumento.
IX.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

DE

SUBVENCIÓNS

E

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da CISTERCIENSE ORDE DE SANTA MARÍA DE SOBRADO DOS
MONXES serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter
persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á CISTERCIENSE ORDE DE SANTA
MARÍA DE SOBRADO DOS MONXES 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.
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X.- VIXENCIA.
O presente convenio iniciará a súa vixencia o día da súa firma e rematará na data de
finalización das obras, e en todo caso o 30 de abril do 2019, prorrogable por causas
xustificadas.
XI .- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICIÓN
COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que puideran xurdir na aplicación do
presente convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, despois dos
informes preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da
Secretaría e da Intervención provincial.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio,
no lugar e data indicados no encabezamento.
O deputado

Prior da orde do císter do mosteiro de Santa
María de Sobrado."

16.-APROBACIÓN DA INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A
PROVEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DO 25 DE
XULLO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E RELACIÓN
DETALLADA DE TODAS AS FACTURAS PAGADAS POLA DEPUTACIÓN E POLO
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA
ENTRE O 1 E O 31 DE MAIO DE 2018.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1.- Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a provedores
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación
Provincial da Coruña e no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da
Coruña do mes de maio de 2018.
2.- Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación Provincial da Coruña e polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de
maio de 2018.
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3.- Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, acórdase a publicación desta na páxina de internet da
Deputación Provincial da Coruña."
17.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO
ORZAMENTARIA A 31.05.2018 E PROXECCIÓN Á 31.12.2018.

DE

EXECUCIÓN

O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 31 de maio
de 2018, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos e Asistencia Económica
a Concellos, adscrito á Intervención provincial.
2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un
Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o
exercicio 2018 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das
normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que
excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.
4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa
vixente."

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
Sra. Presidenta
Hai unha moción que xa figuraba na orde do día, unha moción do Grupo
Provincial Popular sobre o apoio aos concellos na protección de datos e na aplicación
das medidas recollidas no Real decreto 424/2017.
I.MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL POPULAR SOBRE APOIO AOS CONCELLOS
NA PROTECCIÓN DE DATOS E NA APLICACIÓN DAS MEDIDAS RECOLLIDAS
NO REAL DECRETO 424/2017.
O Grupo Provincial Popular da Deputación da Coruña, conforme ao previsto no
Regulamento de Organización Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais, preséntalle ao Pleno da Deputación a seguinte MOCIÓN SOBRE APOIO AOS
CONCELLOS NA PROTECCIÓN DE DATOS E NA APLICACIÓN DAS MEDIDAS
RECOLLIDAS NO REAL DECRETO 424/2017.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidade co previsto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo
e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas, no que
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que
se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos) que
entra en vigor o 25 de maio de 2018, resulta obrigatorio para os Concellos o
nomeamento dun Delegado de Protección de Datos (DPD).
As funcións do DPD poden ser desenvolvidas por unha persoa física ou xurídica,
interna ou externa, ao Concello e ha de ter coñecementos especializados do Dereito e
práctica en materia de protección de datos e capacidade para desempeñar as súas
función.
As función mínimas a desenvolver polo Delegado de Protección de Datos atópanse
no artigo 39 apartado 1 do Regulamento:







Informar e asesorar ao responsable ou ao encargado do tratamento e aos
empregados que se ocupen do tratamento das obrigacións que lles incumben
en virtude do RGPD
Supervisar o cumprimento do disposto no Regulamento, doutras disposicións
de protección de datos da Unión ou dos Estados Membros e das políticas do
responsable ou do encargado do tratamento en materia de protección de datos
persoais, incluída a asignación de responsabilidades, a concienciación e
formación do persoal que participa nas operación de tratamento, e as
auditorías correspondentes.
Ofrecer o asesoramento que se lle solicite acerca da avaliación de impacto
relativa á protección de datos e supervisar a súa aplicación de conformidade
co artigo 35.
Cooperar coa autoridade de control.
Actuar como punto de contacto da autoridade de control para cuestión
relativas ao tratamento, incluída a consulta previa a que se refire o artigo 36, e
realizar consultas, no seu caso, sobre calquera asunto.

Segundo o artigo 39 apartado 2 de RGPD, o DPD desempeña as súas funcións
prestando a debida atención aos riscos asociados ás operacións de tratamento, tendo
en conta a natureza, o alcance, o contexto e fins do tratamento.
Segundo a Axencia de Protección de Datos as funcións xenéricas do DPD pódense
concretar en tarefas de asesoramento e supervisión, entre outras, nas seguintes
áreas:


Cumprimento de principios relativos ao tratamento, como os de limitación de
finalidade, minimización, ou exactitude dos datos.




Identificación das bases xurídicas dos tratamentos.
Valoración de compatibilidade de finalidades distintas das que orixinaron a
recollida inicial dos datos.
Existencia de normativa sectorial que poida determinar condicións de
tratamento específicas distintas das establecidas pola normativa xeral de
protección de datos.
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Deseño e implantación de medidas de información aos afectados polos
tratamentos de datos.
Establecemento de mecanismos de recepción e xestión das solicitudes de
exercicio de dereitos por parte dos interesados.
Valoración das solicitudes de exercicio de dereitos por parte dos interesados.
Contratación de encargados de tratamento, incluído o contido dos contratos ou
actos xurídicos que regulen a relación responsable-encargado.
Identificación dos instrumentos de transferencia internacional de datos
adecuados ás necesidades e características da organización e das razóns que
xustifiquen a transferencia.
Deseño e implantación de políticas de protección de datos.
Auditoría de protección de datos.
Establecemento e xestión dos rexistros de actividades de tratamento.
Análise de risco dos tratamentos realizados.
Implantación das medidas de protección de datos desde o deseño e protección
de datos por defecto adecuadas aos riscos e natureza dos tratamentos.
Implantación das medidas de seguridade adecuadas aos riscos e natureza dos
tratamentos.
Establecemento de procedementos de xestión de violacións de seguridade dos
datos.
Determinación da necesidade de realización de avaliacións de impacto sobre a
protección de datos.
Realización de avaliacións de impacto sobre a protección de datos.
Relacións coas autoridades de supervisións.
Implantación de programas de formación e sensibilización do persoal en
materia de protección de datos.

Tal e como queda reflectido, as funcións mínimas implican a realizacións dunha serie
de tarefas que resultan complicadas para a maior parte dos Concellos da Provincia e
especialmente para os de menor entidade dadas as limitacións existentes en materia
orzamentaria e de persoal. Neste sentido a Axencia Española de Protección de Datos,
ten sinalado que nos Concellos con poboación inferior a 20.000 habitantes a
designación do delegado de protección de datos podería articularse a través de
Deputación correspondente, cuestión que encaixa no establecido nos artigos 356 da
lei de Bases de Réxime Local e o artigo 109.1 b da Lei 5/1997 do 22 de xullo,
reguladora da Administración Local de Galicia, en relación coa función das
Deputacións de asistencia material técnica e económica aos Concellos.
Por outra banda, o Real Decreto 424/2007 establece unha serie de requisitos de
control financeiro e de fiscalización aos Concellos que significa tamén a realización de
tarefas que implican unha carga de traballo que en moitas ocasións desborda as
capacidades do persoal dos Concellos de menor tamaño.
En base a estas circunstancias, o Grupo Provincial Popular presenta a seguinte
moción:
Instar á Corporación Provincial da Coruña a:
1. Artellar e facerse cargo técnica e economicamente dos mecanismos que permitan
que a Deputación proceda ao nomeamento/contratación do persoal necesario
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para prestar as funcións de delegado de Protección de Datos nos municipios de
menos de 20.000 habitantes, en coordinación con estes Concellos.
2. Facerse cargo das auditorías as que están sometidos, en aplicación do Real
Decreto 424/2017 os Concellos de menos de 20.000 habitantes.

Sr. Hernández Fernández de Rojas
Moitas grazas, presidenta, bo día. Nós temos presentado en tempo e forma
esta moción que unicamente pretende que a Deputación Provincial da Coruña faga
unha función que nós consideramos imprescindible e necesaria e é unha función de
auxilio aos concellos e especialmente aos concellos de menor entidade da nosa
provincia. Estamos a falar de dúas cuestións, en primeiro lugar unha cuestión
relacionada coa protección de datos, estamos a falar do Regulamento da Unión
Europea 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas
no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos,
que derroga a directiva 9546 e que establece a obrigatoriedade para os concellos do
nomeamento dun delegado de protección de datos. As funcións do delegado de
protección de datos poden ser desenvolvidas por unha persoa física ou xurídica,
interna ou externa aos concellos, debe ter coñecementos especializados de dereito e
práctica en materia de protección de datos e capacidade para desempeñar as súas
funcións. Creo que non é necesario que relate as funcións mínimas que ha
desenvolver a persoa delegada de protección de datos que están recollidas no artigo
39, apartado 1 do Regulamento, pero en todo caso trátanse de funcións complicadas
e complexas que en moitos casos xeran un problema nos concellos e especialmente
nos concellos de menor entidade da provincia. E, polo tanto, a nosa moción vai en
primeiro lugar na liña de instar á Corporación provincial da Coruña para artellar e
facerse cargo técnica e economicamente dos mecanismos que permitan que a
Deputación proceda ao nomeamento, contratación, xa sexa nomeamento ou
contratación, nomeamento dunha persoa da estrutura da Deputación, ou contratación
de persoal alleo, pero necesario para prestar as funcións de delegado de protección
de datos nos municipios de menos de 20.000 habitantes en coordinación con eses
concellos, e tamén na mesma liña de axuda e de auxilio aos concellos de menor
entidade da provincia, cremos que tamén é conveniente establecer algún tipo de
ferramenta e mecanismo que permita que a Deputación faga tamén un auxilio aos
concellos na aplicación do Real decreto 424/2007, que establece unha serie de
requisitos de control financeiro e de fiscalización dos concellos e que, polo tanto,
tamén dalgún xeito xeran nos concellos de menor entidade da provincia un problema
na carga de traballo e na dispoñibilidade do persoal propio para facer eses traballos
de auditoría e de control financeiro que determina o Real decreto 424.
Polo tanto, con base nestas circunstancias é polo que elevamos ao Pleno esta
moción que, insisto, trata precisamente de artellar as ferramentas que permitan que a
Deputación poida facer eses traballos. Moitas grazas e máis nada.
Sr. García Seoane
Simplemente, eu voume opoñer a esta moción e digo porqué. Nos últimos
anos creáronse moitas leis para supostamente controlar moitas cousas neste país,
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estamos demasiado controlados en todo, pero despois para aparecer, como neste
caso, os concellos todo tipo de problemas, todo tipo de trabas, ata para notificar a un
veciño, etc., e en cambio despois as multinacionais, que son as que xeran estas leis
para despois aproveitarse e sacar o lucro, as multinacionais da informática, etc., etc.,
son as que fan o gran negocio no mundo. Polo tanto, eu como non quero que sigan
facendo negocio esas multinacionais que ao final masacran á poboación no mundo,
manexan o mundo, e fan o que lles da a gaña, eu votar que non.
Sr. Dios Diz
Bo día. Eu simplemente para dicir que é un tema da suficiente entidade como
para intentar entre todos sacar unha proposta consensuada. A min cónstame que
houbo intentos por chegar a un acordo, non foi posible, eu preferiría que se retirara e
que houbera tempo para chegar a un acordo entre todos, porque me parece que é
unha cousa importante, non é unha cousa secundaria. Se iso non é así, e non é
posible, pois teremos que votar en contra.
Sr. Regueira Varela
Nós tamén fixemos unha proposta de retirada, e se non é posible retirar a min
gustaríame máis que nada expoñer as cuestións que fan que nós teñamos que votar
en contra. Primeiro que a Deputación da Coruña xa está prestando servizos de
cooperación e asistencia nesas cuestións aos concellos de menos de 5.000
habitantes da provincia. Curiosamente, só dous concellos de menos de 5.000
habitantes, teñen solicitado á Deputación esa asistencia, que son os concellos de, se
non me equivoco, Boimorto e Boqueixón, o resto dos concellos non.
E logo a moción formula unha franxa que pode ser esa franxa ou pode ser
outra, pero o que non formula é como temos que prestar e con que medios o temos
que prestar para facer esa prestación de servizos xa simplemente a concellos de
menos de 20.000, teriamos que ver as necesidades técnicas e as necesidades de
persoal e a cuantificación orzamentaria para poder prestar ese servizo. Pero hai
cuestións que nos chaman, que polo menos suscitan a nosa curiosidade, por que de
20.000 e non de 25.000 ou 30.000? porque na estrutura administrativa, non que é o
esqueleto administrativo dos concellos da provincia, hai concellos de 30.000
habitantes que teñen menos aparato administrativo que concellos de 15.000, e
curiosamente ao mellor precisan máis apoio que os de 15.000, e hai concellos de
15.000 que teñen moito aparato administrativo que ao mellor poden prestar ese
servizo e non o están prestando. Polo tanto, hai moitas variables que se poden
analizar, como dicía o portavoz de Compostela Aberta, para sacar ao mellor unha
proposta máis razoable.
Pero en todo caso é curioso tamén que existindo esa obriga a día de hoxe
ningún concello da provincia ten, ningún, nin os de 50.000, nin as cidades, nin os de
menos de 5.000, ningún ten publicado hoxe na súa páxina web os plans de control
financeiro, absolutamente ningún, e o único que polo menos consta que o están
facendo, control financeiro polo menos na maior parte da súa estrutura administrativa,
é a capital provincial.
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En todo caso, esta Deputación, como dicía antes, está prestando sempre ese
servizo xa aos concellos de menos de 5.000, podíase estudar a fórmula de aumentar
esa prestación de servizos, pero non podemos tirarnos gratuitamente a presentar un
proxecto, ou lanzar esa asistencia, cando non sabemos o que nos vai custar ou se
temos medios para facelo.
En todo caso, xa para rematar, si me gustaría deixar claro unha cousa. O Plan
único da Deputación da Coruña, que prevé o pagamento dos servizos que son
competencia propia dos municipios esta aí, e hai unha dotación orzamentaria para
todos os municipios. A min non me consta que ningún concello meta nese Plan único
o custo que lle significa o control financeiro e de protección de datos, sendo unha
competencia municipal, prefiren gastalo noutra cousa. En todo caso, eu creo que isto
require un debate, require tamén chegar a un consenso, e require tamén analizar as
diferentes estruturas administrativas e os diferentes concellos da provincia para ver
que tipo de asistencia podemos prestar.
Sr. Fernández Piñeiro
Moi bo día. Súmome á petición do resto de voceiros de que esta moción quede
sobre a mesa para poder estudala e loxicamente os dous Grupos que estamos no
Goberno desta institución comprometémonos a facelo, como fixemos noutras
ocasións, e polo tanto non somos sospeitosos nese aspecto de non cumprir os nosos
compromisos, porque de continuar con esta moción pode haber aspectos da parte
expositiva, que nós loxicamente concordemos con eles, pero non así na súa parte
resolutiva, e non na súa parte resolutiva porque na nosa opinión carecen do mínimo
rigor e co rigor estoume a referir, primeiro a que non hai unha análise da situación de
cada un dos concellos da provincia, e do escenario que se abre a raíz da entrada en
vigor deste Real decreto, e como ben dicía o voceiro do BNG, non é só unha cuestión
que se poida abordar desde a óptica do número de habitantes, porque a estrutura
administrativa dos concellos está adaptado aos habitantes que teñen, pero non por ter
máis estrutura nese aspecto un concello de 30.000 habitantes, que un de 5.000, que
si os ten, pode ter máis capacidade para xestionar este tipo de cuestións, por que?,
porque porcentualmente seguramente estea cun nivel de carga de traballo moi similar,
porque teñen que atender loxicamente outras moitas máis obrigas, e é unha carga de
traballo maior, pero é que ademais porque xa prestamos, como ben dicía o voceiro do
BNG, este servizo na Deputación, polo menos o do control financeiro, e como ben
dixo, só hai dous concellos de menos de 5.000 habitantes que o teñen delegado nesta
institución.
Pero é que ademais diso, tampouco se acompaña a súa proposta de ningún
estudo de carácter económico, tendo en conta que estas propostas que vostedes
realizan ten unhas consecuencias de carácter económico e administrativo para esta
casa, que entendemos que haberá que ter en conta porque claro, queremos máis
fondos para o POS, queremos reducir o que pagamos pola xestión dos cobros desta
Deputación, queremos que asumamos o custo das canceiras, e agora isto. Claro,
pero todo iso, perdendo de vista que os recursos desta administración non son
ilimitados, e que polo tanto cada vez queremos máis e queremos pagar tamén menos
como concellos, que é moi lícito, pero mire, as cousas hai que propoñelas cun pouco
máis de seriedade, porque ademais dáse a casualidade de que primeiro o Partido
Popular, o que lexisla, xera o problema pero despois carga a solución do problema na
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administración local, e non o digo eu, que vostedes mesmos na súa moción veñen
dicir ao final: "...Por outra banda o Real decreto 424/2007, establece unha serie de
requisitos de control financeiro e de fiscalización aos concellos que significa tamén a
realización de tarefas que implican unha carga de traballo que en moitas ocasións
desborda a capacidade do persoal dos concellos de menor tamaño". E xusto no
parágrafo anterior: "...Tal e como queda reflectido, as funcións mínimas implican a
realización dunha serie de tarefas que resultan complicadas para a maior parte dos
concellos da provincia, especialmente para os de menor entidade, dadas as
limitacións existentes en materia orzamentaria e de persoal". As limitacións existentes
en materia orzamentaria e de persoal foron impostas polo seu Partido cando
gobernaba, lexislando precisamente para impedir aos concellos, por exemplo, que
poidamos contratar persoal, que é algo que recoñecen todos os alcaldes, incluídos os
do Partido Popular.
Polo tanto, primeiro xeramos o problema, lexislamos e despois non o
acompañamos dos orzamentos necesarios para que non teña que ser como sempre a
administración local a que acabe pagando o pato, e por administración local estoume
a referir tanto a concellos como as deputacións provinciais, e claro, xa estamos moi
afeitos neste Pleno da Deputación a que por parte do Partido Popular se pretenda
trasladar sempre aquí os custos daquelas cuestións que están lexisladas polo seu
Partido noutras administracións, onde parece que simplemente se dedican a lexislar,
pero haberá tamén que achegar os fondos necesarios para que poidamos cumprir,
porque doutra forma o que está pasando é o que vostedes mesmos din na súa
moción, e é que a carga de traballo, dadas as limitacións existentes en materia
orzamentaria e de persoal, impide que poidamos cumprir con estas obrigacións.
Polo tanto, pedímoslle como mínimo que reflexione sobre o sentido desta
moción, que a retiren, que a estudemos, porque estamos dispostos a estudala, pero
as consecuencias que pode ter, tanto para os concellos como para esta propia
administración, penso que deberíamos tomalas cun pouquiño máis de seriedade e,
polo tanto, analizalas con máis detemento, e ver ata onde podemos chegar e que
medidas se poden adoptar, porque estamos dispostos, como xa trasladamos a
adoptar medidas neste senso para intentar axudar aos concellos, agora ben, o que
non pode ser é que pague o pato en exclusiva a Deputación provincial ou se non, a
Deputación é a mala, e o pagan os concellos, cando o que lexisla non somos nin os
uns nin os outros. Moitas grazas.
Sr. Hernández Fernández de Rojas
Moi brevemente, a verdade é que é curiosa a forma de xestionar e entender os
plenos da meirande parte dos Grupos do Goberno, e a verdade é que non me deixa
de sorprender. Nós presentamos en tempo e forma unha moción, clara e concisa,
falamos dela na Xunta de voceiros, e avanzamos que obviamente estabamos de
acordo e abertos a opinións e a propostas, isto foi o mércores, hoxe estamos a
venres, e o ofrecemento que tivemos hoxe hai uns intres é que retiraramos a moción,
pois non, non imos retirar a moción, porque insisto, a Sra. Presidenta, e os voceiros
que estiveron nesa xuntanza son coñecedores de que nós obviamente estabamos
abertos a unha proposta alternativa, estariamos abertos a que se aprobara unha
moción que determinara un compromiso claro da Deputación para estudar estas
cuestións, con prazos concretos, tamén, pero para iso hai que facer unha emenda, ou
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unha contraproposta, ou facer unha formulación alternativa, non chegar ao Pleno e
dicir que a solución é que o Grupo maioritario desta Deputación retire a proposta que
tiña feita.
Nós obviamente xa adiantamos que non estamos de acordo en que o Plan
único o dediquen os concellos a pagar isto, en todo caso, tamén o digo para que
reflexionemos, obviamente as deputacións son unha ferramenta máis das
administracións deste país, as deputacións xeran os seus orzamentos a través de
moitos recursos, algúns deles froito da participación nos ingresos do Estado e, polo
tanto, as Deputacións que, entre outras funcións, está a de axudar e colaborar cos
concellos, especialmente os máis pequenos, loxicamente están habilitadas para poder
artellar este tipo de ferramentas. Insisto, nós agardabamos unha proposta, unha
proposta por escrito, nós presentamos a moción en tempo e forma, logo despois
estaremos atentos á forma de entender digamos a coherencia dos Grupos cando
debatamos a seguinte moción, que foi presentada fóra de prazo por un Grupo deste
Pleno, e estou seguro que os argumentos que utilizan agora serán xustamente os
contrarios para defender a toma en consideración e logo despois o debate da moción
presentada pola Marea. Polo tanto, non imos retirar a moción, e o que pedimos é que
se vote, e que quede claro se existe vontade de axudar e colaborar cos concellos, ou
non existe vontade nesta Corporación. Moitas grazas e máis nada.
Sr. Regueira Varela
A min e ao Grupo que eu represento, nós estamos moi satisfeitos de poder dar
este debate nesta cámara, faltaría máis, este e cantos debates sexan necesarios. Nós
o que estamos dicindo aquí é que é un debate que non se pode formular unicamente
desde o punto de vista dun desideratum na parte de conclusións dunha moción,
necesítase facer unha cuantificación e necesítanse marcar unhas cuestións que nós
consideramos que non están ben definidas na propia moción. Que se podería
formular unha emenda?, si, que sería outro desideratum sobre a marcha e con moita
présa, eu creo que necesita un debate máis pausado todo isto. En todo caso, o
portavoz do Partido Popular, xa advirte que o seu Grupo non estaría disposto a que
isto pagara o Plan único dos Concellos, é unha cousa curiosa, é unha formulación
respectable como calquera outro, pero eu recordo que estamos falando dunha obriga
legal, de algo que teñen que facer os concellos si ou si, e o Plan único paga ese tipo
de cuestións, cantos concellos se están presentando ao Plan único a obriga legal de
prestar un servizo de recollida de lixo, a obriga legal de ter unha iluminación pública, a
obriga legal de ter uns servizos de benestar, todas esas imputacións orzamentarias
de carácter municipal preséntanse por múltiples concellos como xustificación ao Plan
único, esta tamén podería ser outra, non vaiamos aquí a equivocarnos de que a
Deputación non está pagando xa servizos de competencia municipal nos concellos,
porque está pagando infinidade deles, este podería ser outro máis.
En todo caso, hai moitísimos concellos na provincia supoño que como teñen
esa obriga legal, que a están facendo polos seus propios medios, ou non a están
facendo e terana que facer máis adiante, pero van ter que facela, e non piden o apoio
da Deputación, porque xa digo, neste momento estase prestando ese apoio aos
concellos de menos de 5.000 habitantes, e hai moitos, e só dous a solicitaron.
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Sr. Fernández Piñeiro
Sr. Hernández, coincido con vostede en que as deputacións son unha
ferramenta máis, pero non a única, e nesa dirección ía a miña intervención. Pero en
todo caso ninguén cuestiona a súa moción en canto ao sistema utilizado para o seu
debate no Pleno, penso que ningún dos Grupos dixo que ía votar en contra porque
estivera na orde do día presentada en tempo e forma, ou porque veña por urxencia,
calquera dos dous sistemas son perfectamente válidos e están regulamentados e
establecidos así. O que estamos dicindo é que o tema é o suficientemente importante
e ten unhas repercusións de carácter económico para esta administración, pero
tamén hai que analizar a situación de cada un dos concellos desta provincia e, polo
tanto, o que pedimos é que quede sobre a mesa para estudalo, precisamente para
poder analizar a situación de cada un deses concellos e as repercusións económicas
e de carácter estrutural e administrativo que vai ter para esta Deputación, nada máis,
e penso que este Goberno non é sospeitoso de non cumprir, porque cando se retirou
e se formulou a cuestión aquela de analizar a posible redución dos cobros da
Deputación aos concellos para a xestión dos tributos, non houbo ningún problema,
quedou sobre a mesa, estámolo estudando e estase facendo ese traballo. Que quere
vostede calendarizalo?, non hai problema, sentamos, falamos e buscamos cos
técnicos da casa, loxicamente dentro das posibilidades que poida ter esta
administración, uns prazos relativamente razoables, pero deslizar como fixo vostede
ao final, que ou se vota a moción ou se está en contra de apoiar aos concellos,
sinceramente, que quere que lle diga? Precisamente estamos facendo unha proposta
que nos parece máis seria e rigorosa que a súa, por que? porque é un pouco máis
garantista en canto a que pretendemos ter unha fotografía da provincia e de cada un
deses concellos para saber cal é a situación de cada un deles, porque hai certa
contradición entre o que vostede aquí formula como unha necesidade imperiosa e
urxente, co feito de que tan só dous concellos, por exemplo, de menos de 5.000
habitantes teñan delegada esa función nesta Deputación. Polo tanto, haberá que
preguntarlles a cada un deses concellos, coñecer a súa situación e analizar, como
dixen anteriormente, as posibilidades desta Deputación de prestar este servizo. Nada
máis e moitas grazas.
Sra. Presidenta
Unha cuestión, quería intervir a este respecto tamén por unha cuestión que
comentou o portavoz do Partido Popular, relativo á maneira, ou á forma en que se
traslada xustamente unha posibilidade de proposta.
En primeiro lugar, eu quero dicir que, independentemente da votación e do
resultado aquí, esta Deputación nesta casa xa estaba traballando nisto e vai continuar
traballando neste sentido, nós exactamente igual que no tema da contratación
electrónica, exactamente igual que noutros, digamos que o apoio aos concellos
estase facendo de maneira sistemática e buscaremos sempre a fórmula en
colaboración cos servizos da casa. O que aconteceu despois da Xunta de portavoces
é que, unha vez trasladada a cuestión aos servizos de Intervención, e de comezar a
facer un informe a este respecto, o que vimos é que era un tema o suficientemente
complexo como para estudalo e decidir pospolo ata a próxima Comisión de Facenda,
esa era a proposta, agardar sen máis, ver eses informes internos dos servizos de
76

Intervención, é dicir que nunha Comisión de Facenda haxa o debate suficiente entre
todas as persoas que integran esa Comisión para despois poder abordalo.
Xa digo, de todas as maneiras, independentemente, iso era o que hoxe lle
puxemos enriba da mesa ao portavoz do Partido Popular, e que dixo que non valía.
Xa digo que independentemente diso nesa casa vaise traballar nesa liña, estase
traballando xa, e imos continuar a traballar.
VOTACIÓN
Votan a favor: 13 deputados (PP)
Votan en contra: 16 deputados (6 do PSOE, 5 do BNG, 3 de Marea Atlántica, 1
de Compostela Aberta e 1 de Alternativa dos Veciños)
Abstéñense: ningún deputado
Sra. Presidenta
Hai unha moción presentada polo Grupo de Marea Atlántica, presentada,
neste caso non ía na orde do día, é unha moción para o cumprimento da Lei de
benestar animal de Galicia. O que procedería inicialmente sería facer o debate sobre
a urxencia, única e exclusivamente a xustificación da urxencia, votamos iso, e logo
procedemos ao debate do conxunto.
MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL MAREA ATLÁNTICA PARA O CUMPRIMENTO
DA LEI DE BENESTAR ANIMAL DE GALICIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cinco meses despois da entrada en vigor da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de
protección e benestar dos animais de compañía en Galicia evidenciamos unha
problemática que non deixa de medrar, o abandono, máis tamén casos de
encadeamento continuado ou de limitación extrema de movementos que supoñen un
contexto de maltrato case permanente que debería ser evitado, mentras que a Xunta
non ten disposto ningún orzamento adicional para ser exercer a súa parte de
responsabilidade no marco desta nova norma.
Con 100.000 € consignados nos Orzamentos deste exercicio para o conxunto dos
Concellos galegos, existen xa exemplos dunha maior implicación económica, como a
anunciada convocatoria de axudas para as entidades protectoras por parte da
Deputación da Coruña, dotada con 150.000 euros e aplaudida por diferentes
colectivos animalistas ou o compromiso da Deputación de Pontevedra de impulsar
unha liña de subvencións semellante ao longo do ano.
Así, vemos como o executivo autónomico fai proselitismo eleitoralista dunha Lei da
que non se responsabilizou á hora de garantir un cumprimento claro, como as ducias
de denuncias administrativas que agardan resposta por casos de maltrato ou a
exclusión do seu ámbito de aplicación dos équidos, obxecto tamén na provincia de
prácticas específicas de crueldade como é a colocación de pexas.
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Unha aplicación correcta de preceptos como o sacrificio cero require do compromiso
de todas as partes, dende a elaboración de estratexias de sensibilización ata a
licitación ou sinatura de convenios con entidades protectoras de animais e refuxios, e
a Xunta non está a poñer da súa parte, nin medios técnicos nin económicos para
garantir que esta medida sexa real e non un bonito titular nun xornal.
Por todo o exposto, propón ao Pleno o seguinte ACORDO:
-Instar á Xunta de Galicia a dotar cos medios orzamentarios axeitados o cumprimento
da Lei 4/2017 nos concellos da provincia da Coruña.
Sr. Díaz Grandío
Só dous comentarios, dúas observacións, previa a debater esta votación de
urxencia. En primeiro lugar pedimos desculpas ao resto dos Grupos, dado que
quixeramos que este texto ademais de votado fora presentado conxuntamente, pero
desde logo por un malentendido propio, e así o asumimos, non tivemos o tempo que
quixemos para sumar as sinaturas. Agradecemos aínda así os apoios que nos
trasladaron o resto dos Grupos.

Procédese a votar a urxencia.
VOTACIÓN
Votan a favor: 15 deputados (6 do PSOE, 5 do BNG, 3 de Marea Atlántica e 1
de Alternativa dos Veciños)
Votan en contra: ningún deputado
Abstéñense: 14 deputados (13 do PP e 1 de Compostela Aberta)

Non se declara a urxencia ao non acadar a maioría absoluta na votación, polo que
non procede o debate nin a votación da moción.
ROGOS E PREGUNTAS
Sr. García Seoane
Hai dous anos presentei nesta sala unha moción en relación coa desgraza que
estaban a sufrir milleiros, centos de milleiros, centos de milleiros de persoas que
deambulaban polo mundo e que ninguén atendía. Naquel momento había, a nivel
europeo polo menos, había unha situación de que politicamente todo o mundo dicía
"que desgraza, que tal", sempre cando aparece unha desgraza así ninguén quere saír
mal na foto, e daquela todo o mundo di que está de acordo, que hai que salvar, que
hai que facer, que hai que dar, e resulta que eu presentaba nesta Sala unha moción
con propostas reais, propostas reais e propostas factibles. Vendo o que se malgasta
nas administracións públicas, e digo malgasto, hai moitas cousas que non procede
gastar e se gastan, e cunha cantidade ínfima deses diñeiros resolvíanse un montón
de problemas, a centos ou a miles de familias en cada país.
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Estes días estamos vendo, a raíz do barco, que ninguén quería nun porto, e
que o Goberno de España decidiu que viñera a Valencia, ben feito, volve haber outra
movida tremenda, e como estamos a vésperas de eleccións municipais, a demagoxia
sae por todos os rincóns. Eu onte tiven que soportar nun Pleno que fai o Concello de
Oleiros tan solidario, e que non acolle a persoas das que viñeron nese barco, ou
noutros barcos, ou nos que quedan no océano, os que quedan no Mediterráneo
enterrados, que nunca van poder estar en ningún lugar. Entón, como eu nunca fun un
demagogo, eu sempre practiquei a política de "non lle deas pez, ensínalle a pescar".
Levar aos pobos a solución para que non saian dos pobos, e se saen, por esas
guerras malditas, indubidablemente, os demais debemos de ser solidarios, e temos
que selo, pero non facer demagoxia. Eu collo catorce, eu collo quince, eu collo un,
onde os vas meter?, a min faime moita graza iso, Deus me libre que agora o
presidente do Goberno diga " a ver, sete para aquí, catorce para alí..." imos ver os
problemas que van ter os concellos. Porque iso é moi fácil, que bonito quedou, este
concello, este, este, e ti, que es solidario, dicíanme onte, non colliches a ninguén. Si,
nós temos moitas xente collida, hoxe veu unha monxa a Oleiros de Chiapas a disertar
no Castelo de Santa Cruz sobre a cooperación internacional, sobre como hai que
facer para cooperar internacionalmente para que a xente non sufra, para que a xente
non saia dos seus países.
Polo tanto, eu aquela moción eu creo que era unha moción que era factible,
porque despois, que temos?, temos unha Galicia que cada día perde máis xente, que
xa ninguén quere parir, xa non queren ter fillos, desaparecemos, tanto presumir de
Galicia, e ao final se non hai nenos, alá vai Galicia a ......., a anos vista ese é o futuro
que nos espera a todos. Polo tanto, hai que traer poboación que si teña nenos, que si
os teñen, e coidar eses nenos para que sexan nenos galegos no futuro, e crialos,
onde? en sitios que nos custaría moi pouco diñeiro, porque a Deputación nese caso
ten cartos, por iso o estou dicindo, e podía destinar un diñeiro para que nunha desas
aldeas que está despoboadas, e que xa ninguén quere, que incluso lle regalan a
Facenda do Estado os terreos, que se instalen aí familias e que repoboen o noso
territorio galego para que volva ser a Galicia que ten que ser.
Polo tanto, eu o que fago é recordar isto, e que se me dixo naquel entón, se
me dixo que se ía tratar nunha Comisión, e esa Comisión nunca se celebrou. Por
tanto rogo que nunha Comisión futura se trate este tema e vexamos entre todos que
posibilidades hai de axudar a algunha desas familias, non estou dicindo que a
Deputación se ten que facer cargo, e os concellos indubidablemente, cando digo a
Deputación, digo a Deputación co concello buscar unha solución que entre todos, cun
mínimo esforzo, con moi pouquiño diñeiro, ao mellor facemos milagres, eu non creo
en Deus nin creo nos milagres, pero podemos facer realidades para esas familias tan
necesitadas e que tanto sofren.
Eu onte tiña catro sirios no Concello de Oleiros, e vou albergalos,
posiblemente no Castelo de Santa Cruz, nunha vivenda que está alí que era do
conserxe, e que non utiliza, pero esa non é a solución, a solución é repoboar Galicia
con cidadáns que escapan das guerras que lles provocamos os países, entre eles
España, a bombardear Libia, a bombardear Siria, a bombardear todos eses sitios que
imos tirar as bombas, e despois para cobrarlles, primeiro lles rompemos o país, e
despois cobrámoslles por reconstruílo.
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Polo tanto, rógolle que nunha Comisión futura se trate este tema nesta
Deputación.
Sra. Presidenta
Recollemos o rogo, como sabemos é un tema o suficientemente complexo
como para non abordalo así directamente, e agradecemos que sexa mediante esta
fórmula, levalo a unha Comisión e facer un estudo a partir desa proposta de moción.

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