RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS NA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA O 28 DE SETEMBRO DE 2006

PLENARIA

Actas
1.-Aprobación da acta da sesión plenaria ordinaria nº 9/06, do 15 de setembro.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 16.118 deica á
nº 17.066.
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas
3.-Ampliación da delegación de competencias en materia tributaria polo Concello de
Porto do Son.
4.-Expediente de Modificación de Crédito nº 2/06 e modificación da base 48ª das de
execución do Orzamento de 2006.
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos
5.-Aprobación da modificación da distribución interna do financiamento da segunda
fase do Programa Operativo Local 2006.
Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais
6.-Aprobación provisional da 1ª relación da 1ª fase do Plan de Travesías 2006 integrada
polo proxecto de travesía e seguridade vial na E.P. 4803 Miño a Pontedeume do Pk.
3.800 ao 7.100 e do 10.250 ao 10.750 (Pontedeume) e solicitude á Xunta de Galicia de
declaración da urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola expropiación a que
dea lugar a realización das obras.
7.-Ratificación da solicitude de declaración de urxente ocupación á Xunta de Galicia
dos bens e dereitos afectados pola expropiación a que dea lugar a realización da obra de
construción de variante entre o Pk. 1.750 e o Pk. 2.450 da E.P. 9302 de Caxadas a
Baíñas (Vimianzo), incluída na 5ª relación do Plan de Vías Provinciais 2006/2008.
Comisión de Plans Especiais, Contratación e Equipamento
8.-Aprobación da segunda fase do Plan de Piscinas Cubertas Climatizadas para
concellos da provincia cunha poboación superior aos 10.000 habitantes 2005-2006.
Comisión de Promoción Económica, Emprego e Turismo
9.-Convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria, Consellería
do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), o Centro
de Iniciativas Turísticas do Eume e a Asociación Euroeume coa Deputación Provincial
da Coruña para o desenvolvemento do Plan piloto de mellora da calidade turística e
promoción artesanal na zona do Eume.
ACTUACIÓN DE CONTROL

MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Nº 9/06,
DO 15 DE SETEMBRO.
Apróbase a acta da sesión plenaria ordinaria nº 9/06, do 15 de setembro.

2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA
PRESIDENCIA, DA Nº 16.118 DEICA Á Nº 17.066.
A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da
nº 16.118 deica á nº 17.066.

3.-AMPLIACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA
TRIBUTARIA POLO CONCELLO DE PORTO DO SON.
Aceptar a ampliación de competencias delegadas en materia tributaria
acordada polo Concello de Porto do Son en relación coas seguintes materias:


Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva do imposto sobre o incremento
de valor dos terreos de natureza urbana.
O exercicio das competencias delegadas obxecto de aceptación levarase a cabo nos
termos establecidos nas bases para a prestación dos servizos tributarios aos concellos da
provincia e terá efectos desde o día en que se publique este acordo no Boletín Oficial da
Provincia conforme ao estabelecido no artigo 7 do Texto refundido da lei reguladora
das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

4.-EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2/06 E
MODIFICACIÓN DA BASE 48ª DAS DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE
2006.
Despois de examinar o expediente e máis a documentación que se presenta
segundo o artigo 37 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, esta Comisión adopta o
seguinte acordo:
1º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 2/06
de competencia do Pleno, que se tramita dentro do vixente orzamento xeral, por un
importe de 9.267.776,73€ e que ofrece o seguinte resumo:
Aumentos:
CE. Créditos extraordinarios..................................................................................... 1.317.273,84
SC. Suplementos de crédito.......................................................................................7.950.502,89
Total de aumentos:................................... 9.267.776,73
Baixas (Financiamento):
BA. Baixas por anulación..........................................................................................4.017.776,73
RX. Remanente de tesourería para gastos xerais...................................................... 5.250.000,00
Total de baixas:......................................... 9.267.776,73

2º.-

Modificación da Base 48ª de execución do Orzamento Provincial.

2º-1.-Incorporar ás subvencións nominativas recollidas na Base 48ª do
Orzamento Provincial do exercicio 2006 as que se enumeran deseguido, ao abeiro
do disposto nos apartados a) e c) do artigo 22.2.d da Lei 38/2003, xeral de
subvencións.
APLIC. PRESUP.
0202/452A/762.01
,00
0202/469A/762.01
,00
0202/511C/762.01
,00
0305/321D/789.01
,00
0305/432D/789.01
,00
0601/451D/489.01
,00
0601/451H/489.01
,00
0601/451H/489.01
,00
0601/452C/489.01
,00

BENEFICIARIO
Concello Laxe

OBXECTO E FINALIDADE
Construción campo fútbol

IMPORTE
600.000

Concello Neda

Centro cívico social

180.000

Concello Arzúa

Camiño estrada da Mota en Arzúa

197.394

FORGA

Residencia alumnos forma. ocupacional

200.000

Unión Xeral Traballadores

Rehabilitación edificio As Chaconeiras

31.168

Auditorio Galicia

Actividades anuais

Asoc. Socio-Pedagóxica Galega

Financiamento programas

55.000

Sem. estudos comarcais C.Morte

Finan. prox. “Percorrendo vieiros C. Morte”

30.000

Hockey Club Liceo

Finan. gastos da competición

30.000

180.000

0601/452C/789.01
,18

S.D. San Tirso

Melloras campo fútbol O Monte Fase II

106.367

2º-2. -Incorporar ás subvencións nominativas recollidas na Base 48ª do
Orzamento Provincial do exercicio 2006 as que se enumeran deseguido.
APLIC . PRESUP.
BENEFICIARIO
IMPORTE
0104/330B/489.01
ONG Mundo cooperante
,00
0104/463C/489.01
Asoc.benef. A Coruña Venezuela
,00
0104/463C/489.01
Fogar gal. anciáns R. Arxentina
,00
0104/463C/489.01
Soc. Fillos Porto Son Uruguai
,00
0104/463C/489.01
Fogar español de Montevideo
,00
0104/463C/489.01
C. Galego Pensionado e Xubilad.
,00
0104/463C/489.01
Centro social e cultural Bergan.
,00
0104/463C/489.01
Padroado da cultura galega
,00
0104/463C/489.01
Asoc. civil unión resident. Outes
,00
0305/421A/489.01 Asoc. Fesga
0701/313M/789.01 Asoc. A Creba de Noia

OBXECTO E FINALIDADE
Form. tecnolóx. fillas trabal. Calcuta-India

IMPORTE
6.533

Asistencia médica aos socios entidade

18.000

Mantem. persoal fogar acollida Domselaar

16.000

Actividades culturais

6.000

Adaptación vehículo móbil. reducida

16.000

Modernización acceso novas tecnolox.

10.795

Equipamento informático e de oficina

6.000

Completar adquisición local social e rehab.
Creación páxina web da Asociación

42.000
7.800

Promoc.da economíaprov.eempreg
Construción centro ocupacional en NOIA

60.000,00
60.000,00

3º.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles,
mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para
os efectos de reclamacións, segundo o estabelecido no artigo 38 en relación cos
artigos 20 e 22 do citado RD 500/90.
Se transcorrido o dito prazo non se formulan reclamacións, o expediente
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo.
No caso de que se presenten reclamacións, o Pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.
4º.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín
Oficial da Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o
estabelecido no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os
artigos 169 e 177 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

5.-APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA DISTRIBUCIÓN INTERNA DO
FINANCIAMENTO DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA OPERATIVO
LOCAL 2006.
Vistas as baixas producidas na adxudicación das 12 actuacións incluídas na primeira
fase do POL 2006 que minoran, en parte, a subvención do MAP que inicialmente fora
utilizada na súa totalidade para o seu financiamento.
Vistas as obras incluídas na segunda fase do POL 2006 para as que nun
principio non se destinou subvención do MAP por estar empregada na súa totalidade
para o financiamento da primeira fase.
E coa finalidade de realizar unha óptima utilización da achega do MAP á
anualidade 2006 do POL.
1º Modificar a distribución interna do financiamento da segunda fase do
Programa Operativo Local 2006 que foi aprobada mediante acordo plenario do 29 de
xuño de 2006, coa finalidade de aplicar as baixas de licitación producidas na
adxudicación das actuacións incluídas na primeira fase que minoran, en parte, a achega
do MAP.
Como consecuencia da dita modificación, a distribución interna do
financiamento e o resumo das cifras globais do financiamento da segunda fase da
anualidade 2006 do POL, detalladas por axentes financiadores é a seguinte:

DENOMINACIÓN

Código

ARES

AB.SAN.
R/
S.
ANDRÉSCONSISTORIO CM. ESTACAS
AMPL. REDE SAN. CANDUAS E
CESULLAS
INFR. SAN. NÚCLEO DE MEAÑO
COLECTORES XRAIS. ANCHOA E
OUTROS
ENCANAMENTO SAN. SEMAFORO
BARES A REDE XRAL. BARES
AB. AUGA PARROQUIA TORRES 1FASE
PASEO FLUVIAL EN BAIO

06.2300.0220.0

149.878,64

FEDERLOCAL
104.915,05

06.2300.0221.0

95.682,51

66.977,76

23.920,62

4.784,13

06.2300.0222.0
06.2300.0223.0

94.368,25
414.052,46

66.057,78
289.836,72

23.592,05
103.513,11

4.718,42
20.702,63

06.2300.0224.0

172.030,25

120.421,18

43.007,55

8.601,52

CABANA DE B.
CABANA DE B.
FISTERRA
MAÑÓN
VILARMAIOR
ZAS

PPTO.

FEDERMAP

06.2300.0225.0

89.901,50

22.475,37

4.495,08

06.2300.0226.0

420.693,40

47.220,26

247.265,12

20.237,26

84.936,09

21.034,67

1.436.607,01

47.220,26

958.404,66

20.237,26

338.914,44

71.830,39

2- FASE POL 2006

62.931,05

Inicial
MAP + FEDER-MAP
FEDER-LOCAL
DEPUTACIÓN F.P.
DEPUTACIÓN CONCELLO
TOTAL

MAP

DEPUTACIÓN
DEPUT.- DEP.CONCELLO.
F.P.
37.469,65
7.493,94

Concello

0,00
1.005.624,92
359.151,70
71.830,39
1.436.607,01

Modificado
67.457,52
958.404,66
338.914,44
71.830,39
1.436.607,01

Diferenza
+ 67.457,52
- 47.220,26
-20.237,26
0,00
0,00

2º
Dispor a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia para os efectos
de que durante un prazo de dez días poidan presentarse as alegacións ou reclamacións
que se consideren oportunas.
3º
Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia
para os efectos previstos no art. 29.2.) da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e
funcionamento da administración xeral do Estado, deberase entenderse emitido
favorabelmente no prazo de 10 días desde a súa recepción.
4º
Remitir o expediente a informe da Comisión Provincial de Colaboración
do Estado coas Corporacións locais, deberá entenderse emitido favorabelmente no
prazo de 10 días desde a súa recepción.
5º
Remitir o expediente a informe da Xunta de Galicia e da Comisión
Galega de Cooperación Local para efectos da coordinación prevista na Lei 5/97 de
administración local de Galicia, deberá entenderse emitido favorabelmente no prazo de
10 días dende a súa recepción.
6º
Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública
e remisión a informe, sen que se presenten reclamacións ou alegacións, considerarase
definitivamente aprobada a modificación do plan.

6.-APROBACIÓN PROVISIONAL DA 1ª RELACIÓN DA 1ª FASE DO PLAN
DE TRAVESÍAS 2006 INTEGRADA POLO PROXECTO DE TRAVESÍA E
SEGURIDADE VIAL NA E.P. 4803 MIÑO A PONTEDEUME DO PK. 3.800 AO
7.100 E DO 10.250 AO 10.750 (PONTEDEUME) E SOLICITUDE Á XUNTA DE
GALICIA DE DECLARACIÓN DA URXENTE OCUPACIÓN DOS BENS E
DEREITOS AFECTADOS POLA EXPROPIACIÓN A QUE DEA LUGAR A
REALIZACIÓN DAS OBRAS.
1.- Modificar o acordo plenario do 29 de xuño de 2006 no sentido:
Onde di:
Orzamento: 950.428,77 euros
Debe dicir:
Orzamento: 1.153.589,05 euros
Ao producirse un erro por non incluír o tramo pk 10,250 ao 10,750.
2.- Aprobar provisionalmente a primeira RELACIÓN DA 1ª FASE DO PLAN DE
TRAVESÍAS 2006 integrada polos proxectos que se relacionan por seren os que se axustan
ao disposto nas BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E OS CONCELLOS PARA EXECUTAR OS PROXECTOS QUE SE HAN DE
INCLUÍR NAS DISTINTAS FASES DO PLAN DE TRAVESÍAS PROVINCIAIS 2004-2007.
CÓDIGO
06.1130.0001.0

DENOMINACIÓN
TRAVESIA E SEGURIDADE VIAL NA E.P. 4803 MIÑO A PONTEDEUME DO PK
3+800 AO 7+100 E DO 10+250 AO 10+750 (1ª FASE DO PK 3+800 AO 7+100)
(PONTEDEUME)
TOTAL......................................................

ORZAMENTO
1.153.589,06
1.153.589,06

3.- Expoñer ao público, unha vez aprobados provisionalmente, por un prazo de
10 días para os efectos de reclamacións, entenderase definitivamente aprobado o plan e
os proxectos que o integran no caso de non presentárense reclamacións.

4.- Solicitar á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos
afectados pola expropiación a que dea lugar a realización das obras de conformidade co
artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e Orde do 7 de decembro de 1983 da
Consellaría da Presidencia e con base nos informes que constan no expediente, tendo
en conta que existen razóns de urxencia que fan necesaria a execución das citadas obras
que deseguido se detallan.
A RELACIÓN DE PROXECTOS PARA A SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA É:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

06.1130.0001.0

TRAVESIA
E SEGURIDADE VIAL NA E.P. 4803 MIÑO A
PONTEDEUME DO PK 3+800 AO 7+100 E DO 10+250 AO
10+750 (1ª FASE DO PK 3+800 AO 7+100) (PONTEDEUME)

VALORACION DAS
EXPROPIACIÓNS
224.581,31

TITULO DO PROXECTO

RAZÓNS QUE MOTIVAN A URXENTE OCUPACIÓN

TRAVESIA E SEGURIDADE VIAL NA

- O largo da calzada de dimensións inferiores ás

E.P. 4803 MIÑO A PONTEDEUME DO
PK 3+800 AO 7+100 E DO 10+250 AO
10+750 (1ª FASE DO PK 3+800 AO
7+100)
(PONTEDEUME)
(0611300001.0)

necesidades dos vehículos, é bastante escaso, cunha calzada
arredor dos 5 metros, sen liñas horizontais nin separación
de
carrís.
- As obras que se van realizar consisten na mellora da
seguridade viaria na travesía, para iso, será necesario
aumentar o largo de cada un dos carrís a 3,5 m (distancia
entre bordos 7,40 m), dándolle prioridade aos condutores.
Para o tránsito peonil proxéctase a construción dunha
beirarrúa pola marxe esquerda de 1,80 m de largo que se
desdobrará en dúas na zona de Boebre (zona con maior
densidade
de
poboación).
- Debido ás obras, será necesario modificar nalgúns puntos
o
trazado
actual.
- Repoñeranse as beirarrúas existentes ao comezo da zona
de
estudo
(pk3,700)
- Por debaixo da beirarrúa proxéctase a colocación de
servizos de abastecemento e alumado pùblico así como a
canalización
da
drenaxe.
- Co novo trazado preténdese proporcionar maior
seguridade aos viandantes á hora de circular pola estrada e
permitir o estacionamento circunstancial de vehículos, todo
iso tendo en conta que a estrada transcorre por zonas
poboadas e con accesos por ambas bandas ás pistas de
parcelaria.
- A intensidade media do tráfico que aumentou nos últimos
anos

5.- Someter a información pública o referido expediente de expropiación
mediante a publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia cun
prazo de quince días para reclamacións, entenderase definitivamente aprobado se estas
non se producen.

6.- Polo que se refire á contratación das obras, esta será obxecto de expediente
independente que se tramitará unha vez que se aprobe definitivamente o plan e consten
as correspondentes autorizacións e permisos así como a dispoñibilidade dos terreos.

7.-RATIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE URXENTE
OCUPACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS
POLA EXPROPIACIÓN A QUE DEA LUGAR A REALIZACIÓN DA OBRA
DE CONSTRUCIÓN DE VARIANTE ENTRE O PK. 1.750 E O PK. 2.450 DA
E.P. 9302 DE CAXADAS A BAÍÑAS (VIMIANZO), INCLUÍDA NA 5ª
RELACIÓN DO PLAN DE VÍAS PROVINCIAIS 2006/2008.
Dar por rematada a fase de información pública no expediente de expropiación que
se segue para a execución das obras incluídas no proxecto CONSTRUCIÓN DE
VARIANTE ENTRE O PK. 1.750 E O PK. 2.450 DA E.P. 9302 DE CAXADAS A
BAIÑAS. (VIMIANZO)
1.-

2.- Desestimar as alegacións presentadas dado que non desvirtúan a necesidade da
urxente ocupación dos bens e dereitos afectados.
Suscítanse cuestións que, se é o caso, dilucidaranse nas fases posteriores do expediente
de expropiación (levantamento de actas previas, bens afectados) e polo que respecta á
modificación de aliñamentos e trazados procede a súa desestimación por ser
extemporánea e ademais porque tecnicamente queda xustificada a mellor adecuación
do proxecto aprobado por esta Deputación provincial, por axustarse á normativa de
accesibilidade de minusválidos.
3.- Ratificar a solicitude de declaración de “urxente expropiación” á Xunta de Galicia
dos bens e dereitos afectádevos pola expropiación á que dea lugar a realización das
obras indicadas, tendo en conta, que no presente caso existen razóns de urxencia que
fan necesaria a execución da citada obra tales como:
-A estrada comunica as localidades de Caxadas a Baíñas e entronca coa C552 á
altura de Caxadas. A construción desta variante beneficiará o núcleo de poboación
de Cerván, que grazas á variante non será atravesado pola gran cantidade de
vehículos pesados que transitan pola zona na actualidade debido á presenza nesta
dunha canteira de intensa actividade.
- As dimensións da calzada son moi reducidas, polo que non pode circular ao
mesmo tempo un vehículo lixeiro cun pesado, tendo que parar un para que circule o
outro. Ante tal situación e debido ás casas que se sitúan a ambas marxes da estrada
no lugar en cuestión, a única solución factíbel é a construción dunha variante.
- A existencia de gran cantidade de curvas perigosas con pequeno radio con
edificacións e vivendas pegadas á estrada.
- O estado do firme da estrada
- A intensidade media do tráfico que aumentou nos últimos anos.
- A existencia de camiños e estradas que acceden con interseccións mal
acondicionadas e perigosas. Acondicionaranse co fin de dotalas de maior
visibilidade.
- Proporcionar maior seguridade aos viandantes á hora de circular pola estrada e
permitir o estacionamento circunstancial de vehículos, tendo en conta que había
unha carencia case total de beiravías e se proxectan beiravías de 1 metro cada unha.

Todo iso co fin de evitar o altísimo risco de accidentes con perigo para a vida
humana

8.-APROBACIÓN DA SEGUNDA FASE DO PLAN DE PISCINAS CUBERTAS
CLIMATIZADAS PARA CONCELLOS DA PROVINCIA CUNHA
POBOACIÓN SUPERIOR AOS 10.000 HABITANTES 2005-2006.
Vista a documentación xustificativa remitida polo Concello de Teo xunto coa súa
solicitude:
1º) Aprobar a segunda e última fase do Plan de piscinas cubertas climatizadas
para concellos da provincia cunha poboación superior aos 10.0000 habitantes, do que
as súas bases foron aprobadas polo Pleno desta Deputación o día 29 de xullo de 2005,
e o texto íntegro publicouse no BOP nº 176 do 3.08.2005.
As cifras globais do financiamento desta segunda fase do plan, así como o seu
detalle por concello e actuación, é o que se indica deseguido:
Concello/Obra

Achegas

Anualidades
2005

05.3210.003.0
Teo: Piscina cuberta climatizada

Deputación

300.000

Concello
Total

300.000

Orzamento total
2006

1.200.000

1.500.000

300.000

300.000

1.500.000

1.800.000

2º) A contratación e execución das obras realizaranas os respectivos concellos
de acordo co establecido nas bases 6, 7 e 8 das reguladoras deste plan.
3º) Dispoñer a exposición pública do plan mediante a publicación dun anuncio
no BOP para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as
alegacións oportunas, proseguiranse coas actuacións unha vez transcorrido o devandito
prazo sen que se presentase ningunha.
4º) Remitir o expediente a informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega
de Cooperación Local para os efectos de coordinación estabelecidos nos artigos 187 e
seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xullo de 1997, de administración local de Galicia,
proseguiranse coas actuacións unha vez transcorrido o prazo de 10 días sen que se
presentase ningunha alegación.

9.-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA, CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL, A
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER), O
CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DO EUME E A ASOCIACIÓN
EUROEUME COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PLAN PILOTO DE MELLORA DE CALIDADE
TURÍSTICA E PROMOCIÓN ARTESANAL NA ZONA DO EUME.
1.-Aprobar o texto do convenio que se vai subscribir entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña, a Consellaría de Innovación e Industria e a Consellaría do Medio
Rural da Xunta de Galicia, o Centro de Iniciativas Turísticas do Eume e a Asociación
“Euroeume” para o desenvolvemento dun “plan piloto de mellora da calidade turística e
promoción artesanal na zona do Eume”.
2.-Comprométese a Deputación a incluír nos orzamentos crédito suficiente para
financiar a achega provincial ás respectivas anualidades, previstas no clausulado do
convenio do acordo co seguinte detalle:
Anualidade 2006 ....................................................... 75.000,00 €
Anualidade 2007 ..................................................... 140.000,00 €
Anualidade 2008 ..................................................... 100.000,00 €
Anualidade 2009 ..................................................... 100.000,00 €
3.-A Deputación da Coruña comprométese, de conformidade co estabelecido no artigo
155.5 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, a modificación
das porcentaxes dos gastos de carácter plurianual destinados ao financiamento das
obras nas anualidades 2006, 2007, 2008 e 2009 que quedan estabelecidos tal e como se
indican no apartado precedente.
A achega poderase facer efectiva de acordo coas previsións e requirimentos fixados no
texto do convenio con cargo á partida 0305/751A/628.00.
4.-Os acordos da Comisión de Seguimento, prevista no clausulado do convenio,
referidos á aprobación dos proxectos que se van executar no seu cumprimento, serán
sometidos á aprobación do Pleno da Deputación provincial, en cumprimento da
previsión contida no artigo 107. da Lei 5/1997 de administración local de Galicia, que
literalmente di:
...1-.Correspóndenlle, en todo caso, ao Pleno as seguintes atribucións:
...d) A aprobación dos proxectos de carácter provincial.
5.-Designar como representantes da Deputación na Comisión de Seguimento do Plan
ao Sr. presidente da Comisión de Promoción Económica, Emprego e Turismo D. Pablo
Villamar Díaz, que a presidirá, e a D. Gonzalo Prego Fernández.

6.-Aprobar a primeira anualidade de 75.000 €, o resto queda condicionado á sinatura do
presente convenio. As actuacións da primeira anualidade quedan relacionadas no anexo
I do presente acordo.
7.-Facultar á Presidencia para a sinatura do presente convenio.
O texto íntegro do convenio é o seguinte:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA E A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
(AGADER) O CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DO EUME E A
ASOCIACIÓN EUROEUME COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN PILOTO DE MELLORA DA
CALIDADE TURÍSTICA E PROMOCIÓN ARTESANAL NA ZONA DO EUME.
Santiago, .................................................
REUNIDOS
Dunha parte:
O Excmo. Sr. D. Fernando Xabier Blanco Álvarez, conselleiro de Innovación e
Industria da Comunidade Autónoma de Galicia, o Excmo. Sr. D. Edelmiro López
Iglesias, director xeral de AGADER por acordo do Consello de Dirección de AGADER
do 10 de outubro de 2005, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia en
virtude do disposto no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro e no Decreto
213/1983, do 3 de agosto, polo que se nomean conselleiros da Comunidade Autónoma
de Galicia, e autorizada a sinatura deste convenio polo acordo do Consello de Goberno
da Comunidade Autónoma de Galicia, con data de .....................
Doutra:
O Ilmo. Sr. D. Salvador Fernández Moreda como presidente da Deputación Provincial
da Coruña, nomeado polo acordo do Pleno do 26 de novembro de 2003, e facultado
para a subscrición do presente convenio polo acordo do Pleno de ...................., actúa en
representación da Deputación Provincial da Coruña, en virtude do disposto no artigo 21
apartado 1 letra b da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local.
Doutra:
Don Víctor Guerreiro Pena, en calidade de presidente do Centro de Iniciativas
Turísticas do Eume, como entidade sen ánimo de lucro formada por concellos,
asociacións de empresarios de turismo do Eume e Cámara de Comercio.
Doutra:

Don José Castro Romero, en calidade de presidente da Asociación “Euroeume”, como
entidade sen ánimo de lucro formada polos concellos, Xunta de Galicia, Deputación
Provincial da Coruña, asociacións culturais, deportivas, veciñais, agrarias e de
empresarios e comerciantes.
Todos recoñecen na representación que posúen capacidade para formalizar o presente
convenio e para tal efecto
EXPOÑEN
Que a Consellaría de Innovación e Industria e AGADER da Xunta de Galicia, en
virtude das competencias atribuídas polo apartado 21 do artigo 27 do Estatuto de
Autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado por Lei orgánica 1/1981
do 6 de abril, desenvolveu, así mesmo, no exercicio das súas competencias, diferentes
actuacións coa finalidade de mellorar a situación turística da Comunidade Autónoma,
promovendo plans, programas e normas para a modernización e adecuación da
industria turística ás tendencias da demanda; así como de promoción e modernización
da artesanía como factores dinamizadores no ámbito da actividade turística.
Que a Deputación Provincial da Coruña, en virtude das competencias que lle atribúe a
Lei 7/1985 reguladora das bases de réxime local, do 2 de abril, elaborou diversos
proxectos para a mellora turística dos municipios de Cabanas, Pontedeume, Monfero,
Vilarmaior, As Pontes e A Capela, da provincia da Coruña relación coas liñas
estratéxicas e os programas da Consellaría de Innovación e Industria dela Comunidade
Autónoma de Galicia.
Que o Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) do Eume –como entidade sen ánimo de
lucro formada por concellos, asociación de empresarios de turismo do Eume e Cámara
de Comercio- vén desenvolvendo un amplo e importante labor de dinamización e de
novos recursos turísticos e a dinamización e promoción da artesanía da zona polo que
conta cunha experiencia recoñecida publicamente.
Que a Asociación “Euroeume” –como entidade sen ánimo de lucro formada por
concellos, Xunta, Deputación, asociacións culturais, deportivas, veciñais, agrarias e de
empresarios e comerciantes- vén promovendo Programas das administracións públicas
e intercambios de experiencias e metodoloxías que contribúen ao desenvolvemento da
zona do Eume.
Que todas as partes consideran que a mellora da competitividade turística da zona do
Eume e a súa sostibilidade económica, social e ambiental precisa dunha mellora da
calidade do medio urbano e natural dos municipios que as integran, unha ampliación e
mellora dos servizos públicos, unha adaptación ás tendencias da demanda, a posta en
valor de novos recursos turísticos e a dinamización e promoción da artesanía da zona
como valor económico e turístico.

Que, tendo en conta que está prevista a posta en marcha dun proxecto de
desenvolvemento turístico –no que participan tamén todas as administracións asinantesnas bisbarras de Ferrolterra e Ortegal; faise preciso implementar accións neste campo
na bisbarra do Eume, co obxecto de cubrir as amplas posibilidades que conta neste
campo a zona e coordinar as accións coas anteditas bisbarras limítrofes.
Que a confluencia das formulacións e programas de todas as partes aconsella a
coordinación das súas actuacións e a realización conxunta de proxectos coa finalidade
de alcanzar a mellora da calidade turística dos seis concellos desta zona piloto co
máximo rendemento dos recursos empregados.
Por iso as entidades que asinan, sen renuncia ás súas competencias, acordan subscribir
o presente convenio coas seguintes
CLÁUSULAS:
PRIMEIRA
O obxecto deste convenio é a regulación das bases de colaboración entre a Xunta de
Galicia, a través da Dirección Xeral de Turismo, Dirección Xeral de Promoción
Industrial e Sociedade da Información e AGADER, a Deputación da Coruña, o CIT do
Eume e da Asociación “Euroeume” para a aplicación do Plan Piloto de Mellora da
Calidade Turística e Promoción artesanal de Cabanas, Pontedeume, Monfero,
Vilarmaior, As Pontes e A Capela.
O plan prevé a realización dun conxunto de actuacións cos seguintes obxectivos:
........................................................ -Dotacións de infraestruturas, equipamentos e
servizos turísticos adecuados ou se é o caso, mellora da calidade dos existentes.
-Potenciación da diversificación e mellora da oferta complementaria.
-Creación de novos produtos turísticos.
-Posta en valor e presentación do patrimonio cultural e natural.
-Sensibilización, formación e implicación da poboación e axentes locais nunha
cultura de calidade.
-Comunicación, promoción e comercialización da oferta turística.
-Realización de feiras de produtos artesanais e agroalimentarios da zona.
-Mellora e promoción dos talleres de artesanía existentes na zona.
As actuacións que aproben a Comisión de Seguimento para cada anualidade deben
respectar estes dous principios:
-

O turismo sostíbel como eixe de desenvolvemento socioeconómico para este
territorio no futuro, cunha aposta decidida pola calidade e singularidade do
produto.

-

A reflexión estratéxica global, que busque a coordinación de actuacións que
inciden no sector turístico por parte das diversas administracións públicas con
competencia neste territorio prestando unha especial atención ás políticas de
integración ambiental e de desenvolvemento rural, e que xire arredor dos dous
eixes vertebradores da zona como destino turístico: o Camiño Inglés e a Ruta
dos Andrade.

SEGUNDA
Para unha mellor consecución dos obxectivos do Plan piloto de mellora da calidade
turística e promoción artesanal na zona do Eume e dentro do exercicio das súas
respectivas competencias e fins, as partes que asinan comprométense respectivamente
a:
A Consellaría de Innovación e Industria da Xunta de Galicia
-Considerar prioritarios, dentro dos seus programas de actuacións e de apoio ao sector,
a colaboración con proxectos turísticos e actividades artesanais –como os promovidos
desde a Deputación Provincial da Coruña- que converxan nos obxectivos dun Plan
piloto de mellora da calidade turística e promoción artesanal na zona do Eume.
AGADER
-Apoiar aquelas actuacións, plans e iniciativas que contribúan a dinamizar o medio
rural, que presten unha especial atención a aquelas que supoñan a activación dos
sectores de actividade que son parte fundamental do Plan piloto de mellora de calidade
turística e promoción artesanal na zona do Eume.
A Deputación Provincial da Coruña:
-Procurar o coñecemento e difusión da filosofía, os obxectivos e as realizacións do
Plan piloto de mellora da calidade turística entre as poboacións e os axentes turísticos
dos concellos de: Cabanas, Pontedeume, Vilarmaior, Monfero, As Pontes e A Capela.
-Velar polo desenvolvemento da actividade turística desta zona, no exercicio das súas
competencias.
-Fomentar a sostibilidade económica, social e ambiental dos citados concellos e
especialmente a calidade do medio urbano e natural e a dos servizos públicos.
O Centro de Iniciativas Turísticas do Eume e a Asociación “Euroeume”:
-Estimar, difundir e promover actuacións para impulsar o cumprimento do plan.
TERCEIRA

As actuacións previstas dentro do Plan piloto de mellora da calidade turística da zona
do Eume, valóranse en oitocentos vinte mil euros (820.000 €), que financiarán as
administracións públicas asinantes segundo o cadro e anualidades que figuran na
cláusula cuarta.
A colaboración desenvolverase a través da determinación e o seguimento conxunto das
actuacións que se executarán en cada anualidade, que atenderán aos obxectivos,
especificados na cláusula primeira.
CUARTA
As achegas da Consellaría de Innovación e Industria – Dirección Xeral de Turismo,
efectuaranse de acordo co seguinte cadro de distribución de anualidades:
Anualidade
1ª
2ª
3ª
4ª
TOTAL

Exercicio
Orzamentario
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA

2006

2007

2008

2009

50000
30000
30000
50000

30000

30000

25000
25000

Total
anualidade
50000
30000
30000
25000
135000

A Consellaría de Innovación e Industria da Comunidade Autónoma de Galicia en 2006,
a través da Dirección Xeral de Turismo, efectuará a súa achega con cargo aos seus
orzamentos, aplicación orzamentaria 10 06 651A 760.0, e as de anos sucesivos, con
cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes e aboarase de conformidade co
cadro de distribución de anualidades especificado na presente cláusula unha vez
xustificada a aplicación dos fondos.
As achegas da Consellaría de Innovación e Industria-Dirección Xeral de Industria e
Sociedade da Información, efectuaranse de acordo co seguinte cadro de distribución de
anualidades:
Anualidade
1ª
2ª
3ª
4ª
TOTAL

Exercicio
Orzamentario
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA

2006

2007

2008

2009

40000
35000
30000
30000

Total
anualidade
40000
35000
30000
30000
135000

A Consellaría de Innovación e Industria da Comunidade Autónoma de Galicia en 2006,
a través da Dirección Xeral de Industria e Sociedade da Información, efectuará a súa
achega con cargo aos seus orzamentos, aplicación orzamentaria 10.04.711.C.770.0, e as
de anos sucesivos, con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes e aboarase
de conformidade co cadro de distribución de anualidades especificado na presente
cláusula unha vez xustificada a aplicación dos fondos.

As achegas de AGADER, efectuaranse de acordo co seguinte cadro de distribución de
anualidades:
Anualidade
1ª
2ª
3ª
4ª
TOTAL

Exercicio
Orzamentario
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA

2006

2007

2008

2009

30000
35000
35000
35000

Total
anualidade
30000
35000
35000
35000
135000

AGADER en 2006 efectuará a súa achega con cargo aos seus orzamentos, na conta
02.01.02.04.01.656800, e as de anos sucesivos, con cargo ás contas correspondentes e
aboarase de conformidade co cadro de distribución de anualidades especificado na
presente cláusula unha vez xustificada a aplicación dos fondos.
A Deputación Provincial da Coruña efectuará as súas achegas dentro de cada
anualidade, con cargo á aplicación orzamentaria 0305/751A/628.00, conforme ao
seguinte cadro de distribución de anualidades:
Anualidade
1ª
2ª
3ª
4ª
TOTAL

Exercicio
Orzamentario
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA
ACHEGA

2006

2007

2008

2009

75.000
140.000
100.000
75.000

140.000

100.000

100.000
100.000

Total
anualidade
75.0000
140.000
100.000
100.000
415.000

QUINTA
A Deputación Provincial da Coruña como administración executora das actuacións
materiais derivadas do presente convenio, procederá á apertura dunha conta que fará
fronte ás obrigas derivadas das actuacións do plan debidamente autorizadas pola
Comisión de Seguimento. Na devandita conta ingresaranse as achegas das
administracións asinantes e calquera outras que deriven da execución do presente
convenio.
SEXTA
Créase unha Comisión de Seguimento, sen personalidade xurídica, formada polos
representantes das partes asinantes do convenio, que terá as seguintes atribucións:
− Propor as actuacións para levar a cabo, determinar os criterios para a súa realización
e verificar a súa execución, así como a súa adecuación ás fins perseguidas.
− Asignar o financiamento das actuacións propostas a cada un dos asinantes.

− Proceder á revisión e adecuación das actuacións sempre que o aconsellen as
circunstancias.
− Proporlle ao Pleno a resolución dos problemas de interpretación e cumprimento do
convenio.
− Solicitar ás partes asinantes, cando algunha circunstancia sobrevida así o aconselle,
a ampliación do prazo de execución e xustificación das actuacións, cunha antelación
mínima de dous meses.
− Dirixir o labor de xerencia e autorizar e verificar os seus gastos.
− Acordar a aplicación dos remanentes a que se refire a cláusula sétima.
A Comisión de Seguimento rexerase polas seguintes normas:
− Estará formada por sete membros, dunha parte, o director xeral de Turismo da
Xunta de Galicia ou a persoa en quen delegue, a directora xeral de Industria e
Sociedade da Información ou a persoa en quen delegue, doutra parte, o director
xeral de AGADER ou persoa na que delegue, doutra, o presidente da Deputación
Provincial da Coruña que a presidirá, ou persoa que este designe e o deputado
presidente da Comisión de Promoción Económica, un representante do CIT do
Eume e finalmente un representante da Asociación “Euroeume”.
− Poderá convidar a asistir ás súas reunións aos expertos ou técnicos que considere
necesario, os que terán voz pero non voto.
− Actuará como secretario o secretario da Corporación ou funcionario en quen
delegue no caso de vacante.
− Reunirase por iniciativa do seu presidente, cando algún dos seus membros o solicite
e, en calquera caso, un mínimo de tres veces ao ano.
− Os acordos de aprobación das actuacións, a súa modificación e solicitude de
prórroga do prazo de execución e xustificación esixirá unanimidade.
SÉTIMA
De se producir remanentes de fondos pola non execución dalgunhas das actuacións
previstas ou por un menor custo do previsto nas realizadas, a Comisión de Seguimento
proporá acordar motivadamente:
− Destinalos a financiar a realización doutras actuacións aprobadas cuxo custo fose
superior ao previsto, ou ben,
− Aplicalos ás novas actuacións que contribúan á consecución dos obxectivos
estabelecidos na cláusula primeira, sempre que non supoña a necesidade de novas
achegas por parte das entidades asinantes.
OITAVA
Coa finalidade de xestionar, aplicar e executar o plan crearase, sen personalidade
xurídica, unha Xerencia do Plan como órgano de apoio á Comisión de Seguimento.

As funcións que vai desenvolver a Xerencia serán:
−
−
−
−
−

Impulsar as actuacións do plan
Difundir o plan
Colaborar na reflexión estratéxica sobre o plan
Efectuar propostas de actuacións
Procurar a coordinación deste plan con outras actuacións que poidan realizar na
zona das administracións representadas no convenio.
− Recadar a documentación precisa para a xustificación das actuacións do plan a que
se refire a cláusula décima do presente convenio.
− Cumprir as funcións de observatorio turístico.
− Calquera outra que lle asigne a Comisión de Seguimento.
A contratación da Xerencia corresponderalle á Deputación Provincial da Coruña e
realizarase, en todo caso, en relación aos principios de publicidade, concorrencia e
obxectividade. Igualmente correspóndelle á Deputación o pagamento das súas
remuneracións, que realizará con cargo aos fondos asignados ao plan, aínda que a
Xerencia dependa para todos os efectos da Comisión de Seguimento.
NOVENA
A este convenio acompáñase un ANEXO que contemple as actuacións acordadas polas
administracións asinantes que está previsto realizar na primeira anualidade de 2006.
DÉCIMA
A execución e xustificación dos proxectos aprobados pola Comisión de Seguimento
corresponderalle á Deputación Provincial da Coruña.
O prazo para a execución e xustificación das actuacións será dun ano, a partir da data
do acordo da Comisión de Seguimento no que se determinen. Na primeira anualidade o
prazo dun ano contabilizarase desde a sinatura do convenio.
No caso da Comunidade Autónoma de Galicia, a xustificación da súa achega
realizarase antes de finalizar o ano natural, de conformidade coa norma aplicábel da
Consellaría de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.
A Deputación provincial realizará a xustificación documental da aplicación dos fondos
correspondentes a cada anualidade ás entidades sinaladas nesta cláusula da forma
seguinte:
− Memoria xeral, na que se recolla o grao de cumprimento alcanzado en relación cos
obxectivos e actuacións aprobadas pola Comisión de Seguimento, incluíndo

−
−
−
−

documentos acreditativos do traballo realizado e as pertinentes facturas
acreditativas
Informe sucinto de cada actuación
Informe sobre as repercusións do plan nos medios de comunicación.
Certificado do secretario da Deputación provincial no que se transcriba o acordo
adoptado polo seu órgano competente, aprobando as facturas correspondentes á
execución do obxecto do convenio, co seu importe e imputados a cada proxecto.
Coa última solicitude de pagamento achegada remitirase unha declaración das
axudas solicitadas, concedidas e pendentes da resolución, para a actividade obxecto
deste convenio, por parte das distintas Administracións públicas competentes ou
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Así mesmo, á finalización do plan a Xerencia remitirá unha memoria global das
actuacións realizadas coa axuda do plan que inclúa os produtos turísticos creados, a
repercusión económica no territorio e a coordinación con outros proxectos levados a
cabo nese espazo xeográfico, así como tamén a previsión da xestión turística do destino
unha vez finalizado o Plan piloto.
Todo o anterior enténdese sen prexuízo do compromiso de facilitar toda a información
que sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, o
Tribunal de Contas e o Consello Galego de Contas, no exercicio das súas funcións de
fiscalización e control de destino da axuda obxecto do presente convenio.
DÉCIMO PRIMEIRA
O presente convenio terá unha duración de catro anos a partir da data da súa sinatura.
A resolución terá como efecto a devolución ás partes dos fondos achegados e non
xustificados até o momento da súa efectividade.
DÉCIMO SEGUNDA
Os bens que se adquiran como consecuencia do presente convenio destinaranse á fin
concreta para o que se previu a súa adquisición por un período non inferior a cinco
anos, de acordo co disposto no artigo 31 da Lei xeral de subvencións.
DÉCIMO TERCEIRA
O réxime xurídico aplicábel a este convenio é o estabelecido no título I da Lei 30/1992,
de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común,
do 26 de novembro, polo que serán de aplicación, así mesmo, as restantes normas de
Dereito Administrativo en materia de interpretación, modificación e resolución das
cuestións non contempladas no convenio que se subscribe.
DÉCIMO CUARTA

As cuestións litixiosas que xurdan na interpretación e cumprimento do presente
convenio, sen prexuízo do previsto na cláusula oitava, será de coñecemento e
competencia da orde xurisdicional contencioso-administrativa.
En proba de conformidade asínano, por exemplar quintuplicado os intervenientes, no
lugar e data indicados no encabezamento.
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Asdo.: Salvador Fernández Moreda
O CONSELLEIRO DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA
Asdo.: Fernando Xabier Blanco Álvarez
O DIRECTOR XERAL DE AGADER
Asdo.: Edelmiro López Iglesias
O PRESIDENTE DO CIT DO EUME
Asdo.: Víctor Guerreiro Pena
O PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN “EUROEUME”
Asdo.: José Castro Romero
ANEXO I
ACTUACIÓNS DA PRIMEIRA ANUALIDADE
DESCRICIÓN
1.-Xerencia e observatorio turístico
2.-Feira de artesanía e de produtos agroalimentarios
3.- Puntos de información turística nos concellos
4.-Centro de interpretación turística e da artesanía (1ª anualidade)
5.-Comunicación e promoción
TOTAL

ORZAMENTO
25.000 €
25.000 €
115.000 €
20.000 €
10.000 €
195.000 €

