RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA EXCMA. DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
CELEBRADA O 14 DE SETEMBRO DE 2007
Actas
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 9/07, do 28 de xullo.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 10.331 á nº
13.850, de 2007.
Comisión de Plans Especiais, Medio Ambiente, Contratación e Equipamento
3.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da
Coruña e a Fundación Mujeres para financiar a execución do proxecto europeo Muller
XXI dentro da iniciativa comunitaria Equal.
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas
4.-Aprobación definitiva da Conta Xeral do Orzamento da Deputación Provincial do
exercicio 2006.
5.-Ampliación da delegación de competencias en materia tributaria polo Concello do
Pino.
6.-Modificación da Base 25ª de execución do orzamento de 2007.

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, Nº 9/07, DO 28 DE
XULLO.
Apróbase a acta da sesión anterior, nº 9/07, do 28 de xullo.

2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA
PRESIDENCIA, DA Nº 10.331 Á Nº 13.850, DE 2007.
A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da
nº 10.331 á nº 13.850, de 2007.

3.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A FUNDACIÓN MUJERES
PARA FINANCIAR A EXECUCIÓN DO PROXECTO EUROPEO MULLER
XXI DENTRO DA INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL.
Aprobar a formalización do convenio coa Fundación Mujeres para financiar a
execución do proxecto europeo Muller XXI dentro da iniciativa comunitaria Equal,
cunha achega da deputación de 18.850 euros, que se financiará con cargo á aplicación
0104/322K/489.01 e que supón un coeficiente de financiamento do 15.08%
Nº

/2007

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL
DA CORUÑA E A FUNDACIÓN MUJERES PARA FINANCIAR A EXECUCION DO
PROXECTO EUROPEO MULLER XXI DENTRO DA INICIATIVA COMUNITARIA
EQUAL
A Coruña,

de dous mil sete
REUNIDOS

Dunha parte, o Ilmo. Sr. D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Excma.
Deputación Provincial da Coruña.
Doutra, Dna. María Luisa Soleto Ávila, na súa calidade de directora, en representación
de Fundación Mujeres.
Todas as partes actúan para e por conta das entidades que representan, no exercicio das
funcións e poderes que legalmente posúen e mutuamente se recoñecen,

EXPOÑEN
Primeiro:Que a Deputación Provincial da Coruña ten entre outros obxectivos:
Apoiar e colaborar cos concellos da Coruña de tal forma que se poida garantir o
benestar e a igualdade de oportunidades das persoas, independentemente do lugar da provincia
no que residan.
Promover o diálogo e a colaboración tanto coa Administración central como coa
Autonómica, e a Unión Europea.
Garantir que o financiamento dispoñíbel na Unión Europea para posibilitar o
desenvolvemento económico e social de zonas que teñen un nivel de renda inferior á media
europea e española, se destinen á súa finalidade na provincia da Coruña.

Ofrecer información relevante e comprensíbel aos concellos e aos cidadáns en xeral,
sobre os programas europeos e as súas liñas de financiamento.
Colaborar na preparación de proxectos técnicos demandados polos concellos e servizos
provinciais que sexan susceptíbeis de seren financiados pola Unión Europea.
Segundo: Que ao abeiro da segunda convocatoria de axudas do Fondo Social Europeo
correspondentes á Iniciativa Comunitaria EQUAL en España, aprobada por resolución do 18
de marzo de 2004, da Unidade Administradora do Fondo Social Europeo e publicada no BOE
nº 76 do 29/03/004, a deputación presentou o proxecto MULLER XXI, aprobado por decisión
da Unidade Administradora do Fondo Social Europeo en España do 17/11/2004.
Que, de acordo coa citada convocatoria, foi constituída unha Agrupación de
Desenvolvemento (AD) denominada REDE XXI e constituída pola asociación Euroeume,
Caixa Galicia, a Fundación Mujeres, a Federación Provincial de Minusválidos da Coruña, a
Organización non Gobernamental Ecodesenvolvemento Gaia, Século XXI Consultores S.L.,
Unións Agrarias-UPA, Sindicato Labrego Galego e a propia Deputación da Coruña.
Terceiro: Que dentro das entidades membros da AD Muller XXI, a Fundación Mujeres
é unha asociación sen ánimo de lucro especializada no campo da igualdade de oportunidades
entre homes e mulleres, que traballou desde o ano 1994 na aplicación do Principio de Igualdade
na definición e execución de proxectos cofinanciados con fondos comunitarios e realiza
actuacións acordes coas fins do proxecto.
Que no desenvolvemento do proxecto, a Deputación Provincial da Coruña, realiza
diversas funcións de coordinación, asesoramento, difusión das actividades e participación nos
órganos de control e xestión, apoiando o financiamento do proxecto, polo seu interese en
mellorar a conciliación da vida familiar e laboral no ámbito rural da provincia da Coruña.
As actuacións nas que participarán activamente os membros da AD, así como as
contías económicas e tipoloxía das actuacións recóllense no proxecto adxunto no anexo 1, así
como no Acordo de Constitución da Agrupación de Desenvolvemento (ACAD) adxunto no
anexo 2.
Que das características do proxecto e do papel da AD REDE MULLER XXI, dedúcese
o interese de aplicar o mesmo procedemento para regular a colaboración da Deputación
Provincial da Coruña no desenvolvemento do proxecto, xa que facilita a súa execución,
seguimento e control. En consecuencia, ambos os dous organismos conveñen estabelecer o
presente acordo de colaboración, segundo as seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O presente convenio ten por obxecto regular a colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Mujeres para o desenvolvemento de accións
relativas ao proxecto Equal MullerXXI.
SEGUNDA.- As actividades nas cales Fundación Mujeres participa como entidade
responsábel da súa execución axustaranse aos programas e á duración estabelecidas no
proxecto aprobado e no Acordo de Constitución da Agrupación de Desenvolvemento e
concrétanse nas seguintes accións:

Acción 2.1. Comisións locais de participación. Participación na creación destas comisións cuxa
finalidade é promover a participación de axentes do territorio a favor da conciliación e a
igualdade.
Acción 2.2. Formación de reforzo para mediadores/as locais de conciliación. Capacitación
técnica da figura profesional da persoa experta en mediación local de conciliación.
Acción 2.3. Formación en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do persoal da
AD.Capacitación das entidades da AD para incorporar a perspectiva de xénero na formulación,
implementación, seguimento e avaliación das accións do proxecto.
Acción 3.3. Itinerarios integrados de inserción. Participación na implantación de itinerarios
personalizados integrados de inserción laboral.
Acción 4.3. Liñas de apoio para fomentar as medidas de conciliación (método GEMS). Deseño
e asistencia ao desenvolvemento de proxectos de conciliación a medida para empresas do
territorio mediante a adaptación e aplicación do método Gems.
Acción 5.2. Seminario ‘A conciliación na provincia’. Participación na realización deste
seminario cuxa finalidade é sensibilizar e informar ao tecido empresarial convidándoas a
participar nos proxectos de conciliación.
Acción 7.1. Avaliación.Desenvolvemento da auditoría de xénero no marco do seguimento e
avaliación do proxecto.
TERCEIRA.- Para o seguimento xeral e os temas que requiran propostas de
modificación do proxecto aprobado, crearase unha Comisión de Seguimento, formada pola
persoa designada representante da Deputación na AD e a persoa designada en representación de
Fundación Mujeres , así como o responsábel de xestión do proxecto desta entidade.
As reunións desta Comisión celebraranse a solicitude dalgunha das partes ou previo ás
solicitudes de pagamento, coa finalidade de realizar a correspondente certificación.
CUARTA.- A Fundación Mujeres destinará a realizar este proxecto, de entre o seu
persoal, aquel que sexa necesario para a correcta realización das accións programadas,
contratando aquel do que non dispoña, sen que en ningún momento signifique relación laboral
ou doutro tipo coa Deputación Provincial da Coruña.
A Fundación Mujeres ou outras entidades coas que se contrate, están obrigadas ao
cumprimento das disposicións vixentes en materia fiscal, laboral, da Seguridade Social, de
Seguridade e Hixiene no traballo e cantas outras disposicións en vigor lle sexan de aplicación.
De conformidade co disposto no art. 31.3 da Lei 38/2003, deberá solicitar como mínimo 3
ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso. A elección
entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse na xustificación realizarase conforme a
criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a
elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa
QUINTA.- Se no desenvolvemento do programa aparecesen circunstancias que
aconsellasen modificar os detalles e condicións estabelecidas neste convenio en relación coa
participación no proxecto “MULLER XXI” , esta poderá ser aprobada polo presidente da

Deputación da Coruña despois de solicitude e xustificación da proposta, sempre que a dita
modificación non supoña incremento do importe total do convenio nin variación substancial do
obxecto do proxecto aprobado pola UAFSE.
SEXTA.- En todas as actividades de carácter público e en todo o material que se utilice
tanto para a divulgación do proxecto como para a súa execución, figurará o patrocinio da
Deputación Provincial da Coruña coa súa imaxe corporativa, se proceder, ao lado dos símbolos
e imaxe existentes do proxecto “MULLER XXI” .
Xunto con ela utilizarase en todo o material a imaxe do Fondo Social Europeo de
acordo coas normas en vigor, e a referencia á Iniciativa Comunitaria EQUAL .
A Fundación Mujeres poderá utilizar libremente para as súas fins propias os produtos
que se obteñan como consecuencia deste proxecto, para o que lles será facilitada unha copia no
formato que se indique polos servizos técnicos da deputación.
SÉTIMA.- O orzamento do proxecto “MULLER XXI” é de 1.296.000€, dos que
972.000€ (75% do total) son subministrados polo Fondo Social Europeo.
Tendo en conta o principio de capacitación dos proxectos Equal, a Fundación Mujeres
executará actividades por un total de 125.000€, dos cales o 75%, 93.750€. financiará o Fondo
Social Europeo. Da cantidade total de cofinanciamento, 31.250€, a Fundación Mujeres
achegará a cantidade de 12.400€ (9,92%) e a deputación achegará a cantidade de 18.850€
(15,08%) segundo se indica deseguido:

DESCRICIÓN

Custo

Creación de Comisións Locais de Conciliación.

6.000,00 €

Formación de reforzo para Mediadores Locais de
Conciliación.

3.000,00 €

FSE (75%) D.Provincial A
Coruña
(15,08%)

F. Mujeres
(9,92%)

4.500

904,8

595,2

2.250

452,4

297,6

Formación en I.O do persoal da AD.

25.000,00 €

18.750

3.770

2.480

Itinerarios integrados de inserción laboral.

11.000,00 €

8.250

1.658,8

1.091,2

Liñas de apoio para fomentar as medidas de
conciliación (método GEMS)

49.500

9.952,8

6.547,2

66.000,00 €

Seminario: "A conciliación na provincia"

6.000,00 €

4.500

904,8

595,2

Avaliación.

8.000,00 €

6.000

1.206,4

793,6

125.000,00 €

93.750

18.850

12.400

TOTAL

Que o dito importe repercutirá unicamente en actividades que desenvolva a Fundación
Mulleres dentro do ámbito de actuación do proxecto Equal Muller XXI

Para os efectos do aboamento da dita cantidade, a Fundación Mujeres xustificará a
realización de actividades e gastos pagos conforme ao estabelecido na Guía de Xestión de
proxectos da Iniciativa Comunitaria Equal. Para o pagamento, a entidade beneficiaria achegará
a seguinte documentación:
-

Descrición de actividades realizadas

-

Relación de gastos pagos coa porcentaxe de imputación asignado ao proxecto.

Relación de documentos xustificativos coas súas correspondentes ordes de
transferencia bancaria.
Así mesmo, achegarán a documentación acreditativa de estar ao día das súas obrigas
tributarias e da Seguridade Social.
Da conta xustificativa presentada pola Fundación Mujeres, a deputación pagará o
15.08% do seu importe, ata o total indicado de 18.850 €, con cargo á aplicación orzamentaria
0104.322K/489.01, despois dos informes favorábeis previos dos Servizos de Planificación,
Desenvolvemento Territorial e Unión Europea, Patrimonio e Contratación e a Intervención
Xeral da Deputación Provincial da Coruña.
A Fundación Mujeres deberá estar ao corrente das súas obrigas fiscais coa deputación,
situación que determinará, de oficio, a propia deputación a través do Servizo Provincial de
Recadación.
Deberá presentar a declaración da totalidade das subvencións públicas ou privadas
obtidas para a mesma finalidade ( de conformidade co disposto no artigo 14.d) da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións.
No caso de que non se xustificasen a totalidade dos gastos, minorarase a achega da
deputación, aboándose o 15,08% da cantidade realmente xustificada.
OITAVA: A entidade beneficiaria poderá solicitar o pagamento anticipado da achega
da deputación presentando garantía suficiente. A garantía constituída cancelarase unha vez
xustificada a cantidade anticipada nos termos estabelecidos no presente convenio.
NOVENA.- Calquera incumprimento das normas, a entrega de documentación
fraudulenta ou o desvío do obxecto do gasto para fins distintas das estipuladas no convenio,
terán carácter liberatorio para a Deputación Provincial da Coruña verbo dos compromisos
contraídos cos demais socios da AD “Rede MullerXXI” e dará lugar á rescisión automática do
presente convenio.
DÉCIMA .- O convenio poderá ser denunciado polas partes, cun aviso previo de tres
meses de anticipación. Neste caso, finalizaranse as actividades que estean realizándose, polo
que non poderá iniciarse ningunha desde a notificación do aviso previo. Neste caso aboarase a
parte proporcional das actuacións realizadas ata a data de aviso.
Para a resolución das dúbidas ou lagoas que puidesen xurdir na súa interpretación
estarase ao disposto no R.D.lexislativo 2/2000 do 16 de xuño polo que se aproba o Texto

refundido da lei de contratos das administracións públicas e a normativa española aplicábel,
principalmente a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
DÉCIMO PRIMEIRA.- O presente convenio ten natureza administrativa, así, en caso
de controversia sobre a interpretación e execución das súas cláusulas, estas resolveraas unha
Comisión formada por un representante de cada unha das partes asinantes e unha terceira
persoa designada de común acordo por ambas as dúas partes. No suposto de diverxencias na
súa interpretación e execución, será a orde xurisdicional contencioso-administrativo a
competente para a súa resolución.
DÉCIMO SEGUNDA.- A duración do presente convenio alcanza ata o trinta de
novembro de dous mil sete, sen posibilidade de prórroga, e manterase en vigor en tanto non se
finalicen as accións iniciadas antes do remate da data final.
O presente convenio entrará en vigor o día seguinte á súa sinatura.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por resolución de Presidencia nº
E en proba de conformidade, asinan o presente convenio por exemplar cuadriplicado, no lugar e
data indicados no encabezamento
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA
Asdo.- Salvador Fernández Moreda

Asdo.-

4.-APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DO EXERCICIO 2006.
1º.-Aprobar a Conta xeral da Excma. Deputación Provincial correspondente ao
exercicio económico de 2006, unha vez cumpridos os trámites dispostos no art. 212 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da lei reguladora das facendas locais, sen que se presentasen reparos ou observacións á
devandita.
2º.- Renderlle ao Consello de Contas a antedita conta unha vez aprobada
definitivamente.

5.-AMPLIACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA
TRIBUTARIA POLO CONCELLO DO PINO.
Aceptar a ampliación de competencias delegadas en materia tributaria acordada polo
Concello do Pino en relación coa seguinte materia:


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 dende o día en que se publique este acordo no Boletín Oficial
da Provincia conforme o ao establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de
marzo.

6.-MODIFICACIÓN DA BASE 25ª DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE
2007.
1º.- Modificar os puntos 1 e 2 da Base 25ª, das de execución do orzamento do exercicio
2007 nos seguintes termos:
1.- Ámbito
O réxime de anticipos de caixa fixa aplicarase nos seguintes centros,
estabelecementos provinciais ou servizos provinciais:
- Colexio Calvo Sotelo.
- I.E.S. Puga Ramón.
- Imprenta Provincial.
- Parque Móbil.
- Servizo de Recadación.
- Fogar Infantil Emilio Romay.
- Fogar Infantil de Ferrol.
- Administración Biblioteca e Arquivo Provincial.
- Patrimonio e Contratación.
- Conservatorio Profesional de Danza.
- Centro Cultural Pazo de Mariñán.
- Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos.
- Tesourería. Protocolo e gastos de representación.
Os anticipos de caixa fixa destinaranse a atender gastos correntes de carácter
periódico ou repetitivo tales como material de oficina non inventariábel, provisión de
produtos perecedoiros tales como alimentación, combustíbel, material funxíbel,
servizos de mantemento de edificios, instalacións, etc., e calquera outro de similar
natureza que sexan imputábeis ao capítulo II do Orzamento Xeral de Gastos.
Así mesmo, poderá xestionar, o Servizo de Planificación e Xestión de Recursos
Humanos, a través de anticipos de caixa fixa os gastos relativos a axudas de custe por
transporte, aloxamento e manutención, así como os gastos de inscrición en actividades
de formación do persoal funcionario, laboral, eventual e deputados provinciais.
A proposta dos responsábeis dos centros ou servizos provinciais, logo dos
informes da Intervención e da Tesouraría provincial, e a través de resolución da
Presidencia, poderán modificarse os Centros ou Servizos Provinciais aos que se faga
extensivo o réxime de anticipos de caixa fixa disposto na presente base, respectando o
seu contido no que se refire á contía, situación dos fondos, control, xustificación e
contabilidade.
2.- Contía

Os anticipos de caixa fixa, en función dos gastos que se han de satisfacer con
cargo a este, verbo do capítulo 2º, poderán alcanzar unha contía equivalente ao 25% do
importe dos créditos definitivos do dito capítulo, xestionados directamente polos
responsábeis do anticipo concedido. En consecuencia non se terán en conta á hora de
cuantificar estes anticipos de caixa fixa aqueles gastos xestionados directamente polo
Servizos Centrais da Deputación: Contratación, Arquitectura, Enxeñaría, etc.
Cando concorran circunstancias excepcionais que supoñan dificultades de
liquidez en determinados períodos do exercicio poderase ampliar a porcentaxe que
determina o importe do anticipo ata o 40% do importe dos créditos definitivos do
capítulo 2º xestionados directamente polos responsábeis do anticipo concedido,
mediante resolución da Presidencia, previa proposta do centro, estabelecemento ou
servizo provincial, e co informe favorábel da Intervención.
2º.- 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 formulasen reclamacións, o acordo
considerarase aprobado definitivamente. No caso de que se presentasen reclamacións, o
Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas.

