RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 30 DE XUÑO DE 2021
Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 5/2021, do 28 de maio.
2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia, do 22 de maio de 2021 ata o 21
de xuño de 2021
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización
Lingüística
3. Aprobación da prórroga do Convenio de colaboración co Concello da Coruña para
Mantemento xeral da casa de acollida e dous pisos de inclusión e transición á vida
autónoma, anualidade 2021, de acordo ao Protocolo de acceso á Rede Galega de
Acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao
Programa de apoio á rede de acollemento para mulleres en situación de violencia de
xénero da Deputación Provincial da Coruña (PRAM)
Comisión de Benestar Social e Educación
4. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Concello de Culleredo para
cofinanciar o Mantemento xeral e reserva de cinco prazas no Centro Ocupacional "A
Escada" no ano 2021 e do correspondente convenio.
5. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Fundación Paideia Galiza
para cofinanciar o Programa de voluntariado social en países europeos para
mocidade desempregada no ano 2021: accións informativas e formativas e do
correspondente convenio de colaboración
Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios
6. Aprobación do convenio de colaboración que instrumenta a concesión dunha
subvención nominativa coa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
(COGAMI) para financiar o proxecto "Servizo de Intermediación Laboral 2020"
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
7. Aprobación do Plan de investimentos 2021, Sexta Fase
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento
8. Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da
Coruña e o Concello de Ames para cofinanciar as obras de Acondicionamento e
mellora térmica de cuberta e fachadas da EIM O Bosque en Bertamiráns
9. Aprobación da prórroga da vixencia do convenio de cooperación entre a Excma.
Deputación provincial da Coruña e o concello de Carnota polo que se instrumenta
unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de Mellora ambiental
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no Campo de Fútbol de Lariño
10. Aprobación do cambio de titularidade por mutación demanial, a prol do Concello
de A Coruña, das estradas: - DP 3001, Acceso ao sanatorio de Sta. Gema en Palavea
, - DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido e - DP 3007, A Grela á Moura
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio
Histórico e Cultural
11. Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2021
12. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pav. V. P. Nantón", do
Concello da Baña, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 co código
2020.2200.0207.0.
13. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Rehabilitación do
convento das Donas" do Concello de Betanzos, incluída no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2019, co código 2019.2200.0310.0, levantamento das condicións ás que
quedou sometida e aprobación definitiva desta obra
14. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Reforma e mellora
infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As Lagoas" do Concello de Boimorto,
incluída na 1ª Fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 co código
2019.2001.0426.0
15. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora firme viario de
Pedrouzo a Igrexa de Pousada e outros", do Concello de Boqueixón, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2020 co código 2020.2200.0211.0, levantamento da condición á
que quedara sometida e aprobación definitiva desta obra
16. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Rede de
sumidoiros da área recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase", do Concello de Cabanas,
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3110.0136.0,
levantamento das condicións ás que quedou sometido e aprobación definitiva deste
investimento
17. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Colocación de pista
multideporte. Praza As Brañas." do Concello de Negreira, incluída no Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2019, co código 2019.2000.0201.0
18. Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado
"Colectores xerais e EDAR de Vedra", do Concello de Vedra, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0377.0
19. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora de viais
nas parroquias de Tabeaio e Sergude", do Concello de Carral, incluído no Plan
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provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0135.0, levantamento das condicións
ás que quedou sometido e aprobación definitiva deste investimento
20. Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado "Obras
de rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A Magdalena", do
Concello das Pontes de García Rodríguez, incluído no Plan provincial de cooperación
ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016 co código 2016.2100.
0157.0
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
21. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de
pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de maio de 2021 e relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento
da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 31
de maio de 2021.
22. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución
orzamentaria correspondente a abril de 2021 e proxección a 31/12/2021.
23. Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, cadro de
persoal e organigrama 2021
24. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 4/2021 de
aprobación polo Pleno.
25. Aprobación da modificación da Base 10ª das de Execución do Orzamento do
exercicio 2021.
26. Aprobación dos estados demostrativos da xestión recadatoria dos recursos
doutros entes públicos e dos recursos propios dos exercicios 2019 e 2020.
27. Aprobación da adhesión ao convenio entre a Axencia Estatal de Administración
Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de
intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadatoria coas
entidades locais.
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre o catálogo do Pazo de
Meirás
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre parque eólico no Monte do
Gato
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña,
para que ceda a titularidade aos concellos da provincia nos tramos que así o soliciten,
as estradas de titularidade provincial que discorran polos seus municipios
Moción do Grupo Provincial Socialista para instar á Xunta de Galicia a que
cumpra co Pacto e o Fondo de Cooperación Local
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1.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 5/2021, do 28 de maio.
Apróbase a acta da sesión anterior, número 5/2021, do 28 de maio.
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2.- Dación de conta das Resolucións da Presidencia, do 22 de maio de 2021 ata
o 21 de xuño de 2021
Dáse conta das Resolucións da Presidencia, do 22 de maio de 2021 ata o 21 de xuño
de 2021
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3.- Aprobación da prórroga do Convenio de colaboración co Concello da Coruña
para Mantemento xeral da casa de acollida e dous pisos de inclusión e
transición á vida autónoma, anualidade 2021, de acordo ao Protocolo de acceso
á Rede Galega de Acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero da
Xunta de Galicia e ao Programa de apoio á rede de acollemento para mulleres en
situación de violencia de xénero da Deputación Provincial da Coruña (PRAM)
1.- Aprobar a prórroga do Convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e
o Concello da Coruña, para financiar o Mantemento xeral da casa de acollida e dous
pisos de inclusión e transición á vida autónoma, anualidade 2021, de acordo ao
Protocolo de acceso á Rede Galega de Acollemento para mulleres que sofren
violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de apoio á rede de
acollemento para mulleres en situación de violencia de xénero da Deputación
Provincial da Coruña (PRAM), de acordo co texto que se achega.
2.- Aprobar a aportación da Deputación da Coruña, por importe de 120.926,27 €, que
representa unha porcentaxe do 28,22 % do total do gasto previsto que é de
428.456,50 €.

Acordo de prórroga do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial
da Coruña e o Concello da Coruña para financiar o Mantemento xeral da casa de
acollida e dous pisos de inclusión e transición á vida autónoma, anualidade
2021, de acordo ao Protocolo de acceso á Rede Galega de acollemento para
mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de
apoio á rede de acollemento para mulleres en situación de violencia de xénero
da Deputación de A Coruña (PRAM).

Na Coruña, o ____ de_______ de 2021, na sede da Deputación Provincial da Coruña
REUNIDOS
D/Dna._____________en nome e representación da Deputación Provincial da
Coruña,
D/Dna._____________ en nome e representación do Concello da Coruña
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas
MANIFESTAN
Que a Deputación Provincial da Coruña, é competente para a colaboración prevista
no convenio, de conformidade coa Lei de Bases de Réxime local, 7/85, art. 36 e coa
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Lei de Admón. Local de Galicia 5/97 , art. 109 e 119, así como coa Lei de Servizos
Sociais de Galicia 13/2008 e no Decreto 99/2012 de 16 de marzo, polo que se regulan
os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
Conforme as leis citadas, é competente a Deputación Provincial da Coruña para o
financiamento das actividades de fomento e administración dos intereses peculiares
da provincia, sendo o convenio a fórmula adecuada para formalizar a colaboración
coas entidades que realicen ditas actividades.
A Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, no art. 62º establece que “Os
concellos poderán crear, xestionar e manter servizos sociais especializados, en
coordinación coa Xunta de Galicia e de acordo co Catálogo de servizos sociais e a
planificación correspondente”, e no art. 63º que “As deputacións provinciais, de
conformidade co establecido na normativa de réxime local, proporcionaranlles
asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos na execución das súas
competencias en materia de servizos sociais...”.Estes servizos sociais
comunitarios regúlanse nos art. 9º e seguintes da devandita lei.
Que o Concello de Coruña no ámbito das súas competencias, ten unha rede
municipal de acollida que conta con dous equipamentos de titularidade municipal:
* unha Casa de acollida para mulleres en situación de violencia de xénero, regulada
baixo a Orden do 1 de abril de 1997 pola que se regulan os requisitos específicos que
deberán reunir os centros de acollida para mulleres vítimas de malos tratos, que no
seu conxunto configuran a rede galega de acollemento, como recursos especializados
residenciais e temporais que ofrecen acollida, atención e recuperación ás mulleres
que sofren violencia de xénero e as e os menores ao seu cargo que requiren dun
espazo de atención e protección debido a situación de indefensión ou risco debido a
situación de violencia de xénero,
* dous pisos de inclusión e transición a vida Autónoma (PITVA).
A Casa de Acollida e/ou pisos de inclusión e transición a vida autónoma forman parte
da Rede Galega de Acollemento para vítimas de violencia de xénero, segundo o Titulo
III, artigo 48 da Lei 11/2007, onde se recolle a organización do sistema de protección
e asistencia integral especializada fronte á violencia de xénero no que fai referencia a
Rede Galega de Acollemento para vítimas de violencia de xénero; o art. 48.1
establece que “Os centros de acollida son recursos especializados residenciais e
temporais que lles ofrecen acollemento, atención e recuperación ás mulleres que
sofren violencia de xénero e ás e aos menores ao seu cargo que requiren un espazo
de protección debido á situación de indefensión ou risco causada pola violencia de
xénero”.
Con este obxecto asinouse un convenio de colaboración entre a Deputación da
Coruña e o Concello da Coruña o día 2 de novembro de 2020, formalizándose en
documento administrativo 66/2020.
A cláusula XIV do dito convenio establece no seu apartado 1 unha vixencia ata o 31
de maio de 2021 e no apartado 2 que poderá ser prorrogado anualmente ata un
máximo de 4 anos, por acordo expreso entre as partes, condicionado á existencia de
crédito adecuado e suficiente no correspondente exercicio, logo da solicitude previa
**RPT-6654235

do Concello da Coruña realizada alomenos un mes antes da data do fin do prazo de
vixencia.
Con data do 10 de decembro de 2020 o Concello da Coruña solicita a prórroga do
convenio para o ano 2021.
Dado o interese coincidente da Deputación Provincial da Coruña e do Concello da
Coruña ambas as dúas partes acordan formalizar a presente prórroga do convenio de
colaboración conforme ás seguintes

CLÁUSULAS
Primeiro.- Prorrogar o convenio de colaboración asinado o 2 de novembro de 2020,
por un ano, e con efectos desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro do
mesmo ano, nos termos e co alcance que figura no seu clausulado.
Segundo.- A achega da deputación da Coruña prevista na prórroga do convenio de
colaboración para o ano 2021 é de 120.926,27 €, o que representa unha porcentaxe
de 28,22 % do total do orzamento previsto que é de 428.456,50 €.
Este gasto financiarase con cargo á partida orzamentaria 0611/23122/46201.
Terceiro.- Este acordo de prórroga entenderase condicionado á existencia de crédito
orzamentario suficiente nos devanditos orzamentos xerais.
Faise constar que a presente prórroga do convenio foi aprobado por ________
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio,
no lugar e data indicados no encabezamento.
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4.- Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Concello de
Culleredo para cofinanciar o Mantemento xeral e reserva de cinco prazas no
Centro Ocupacional "A Escada" no ano 2021 e do correspondente convenio.
1.- Aprobar a concesión de subvención nominativa, por importe de 70.000,00 €, ao
Concello de Culleredo para cofinanciar o Mantemento xeral e a reserva de cinco
prazas no Centro Ocupacional “A Escada” no ano 2021, cun orzamento
subvencionado de 144.228,35 €, de acordo co texto do convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida
pola Intervención da Deputación no seu informe de 13 de abril de 2021.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico de Subvencións da Deputación da
Coruña.
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2022, autorice o
correspondente Orzamento.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello
de Culleredo polo que se instrumenta unha subvención nominativa para
cofinanciar o Mantemento xeral e a reserva de cinco prazas no centro
ocupacional “A Escada” no ano 2021

Na Coruña, a
REUNIDOS
Don/a –-------------------- en representación da Deputación Provincial da Coruña.
Don/a –--------------------en representación do Concello de Culleredo.
EXPOÑEN
Que a Deputación da Coruña, é competente para a colaboración prevista no convenio,
de conformidade coa Lei de Bases de Réxime local, 7/85, art. 36 e coa Lei de Admón.
Local de Galicia 5/97 , art. 109 e 119, así como coa Lei de Servizos Sociais de Galicia
13/2008 e no Decreto 99/2012 de 16 de marzo.
Conforme as leis citadas, é competente a Deputación da Coruña para o financiamento
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das actividades de fomento e administración dos intereses peculiares da provincia,
sendo o convenio a fórmula adecuada para formalizar a colaboración coas entidades
que realicen ditas actividades.
Na lei de servizos socias para Galicia 13/2008, art. 63 menciónanse as competencias
da Deputación no apoio xurídico económico e técnico cara aos concellos, nos temas
da súa competencia, sendo os programas de inserción e integración das persoas con
discapacidade de competencia dos concellos, polo que está xustificado o apoio desta
Deputación para levar adiante o programa de actividades do que se trata no convenio,
consistente en facilitar ás persoas con diversidade funcional o acceso a actividades
ocupacionais, o que supón unha actividade de integración e de mellora da calidade de
vida destas.
Que o Concello de Culleredo no ámbito das súas competencias, ten un Centro
ocupacional para persoas adultas con discapacidade intelectual, denominado “A
Escada”.
Que, co obxecto de facer efectiva a súa colaboración, ambas institucións acordan
suscribir o presente convenio, con arreglo ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio de colaboración ten por obxecto a fixación das bases de
outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello
de Culleredo, con CIF: P1503100H, fixando as condicións que se impoñen por esta
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria
para o financiamento parcial do Mantemento xeral e a reserva de cinco prazas no
centro ocupacional “A Escada” no ano 2021.
II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar polo Concello de Culleredo.
O Concello de Culleredo desenvolverá as actividades programadas, segundo se
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
CONCEPTO

Gastos de persoal

IMPORTE

Pedagoga

51.698,69 €

Monitora taller

30.103,38 €

Animadora social

25.834,51 €

Auxiliar administrativa

4.102,81 €

Xefa de Sección de Atención especializada

8.018,96 €

Mantemento alarma e reparacións eléctricas,
Mantemento
de maquinaria
taller,
mantemento
calefacción,
edificio e maquinaria contenedores hixiénicos, extintores, fontanería,
pintura do centro, etc
Subministracións

Obradoiros artesanía, cociña, teléfono, vestiario,

6.700,00 €
500,00 €
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farmacia, gas, luz, etc
Transporte
Seguros
Traballos a realizar
- Obradoiro físico deportivo
por outras empresas
TOTAL GASTOS

14.500,00 €
800,00 €
1.970,00 €
144.228,35 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou aporten para
a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 70.000 €, o que
representa unha porcentaxe do 48,53 %.
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 acadase o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 48,53 % da
cantidade efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0611/23121/46201 , 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 Concello de Culleredo 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 Concello de
Culleredo.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas ao Concello de Culleredo, nin con calquera outra na que concorra algunha
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das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 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 do Concello de
Culleredo, por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer
constar sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
O logotipo da Deputación Provincial da Coruña debe figurar na paxina web de inicio
do Centro Ocupacional A Escada.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Concello de Culleredo.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
1.- A achega da Deputación seralle abonada ao Concello de Culleredo 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 que se presente de xeito telemático, a través da plataforma subtel, a seguinte
documentación:
* Contas anuais completas da entidade correspondentes ao exercicio 2020.
* Orzamento da entidade para o exercicio 2021, 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
sinalados.

aprobación dos documentos

Segundo prazo, por importe do 50% da subvención ou, no seu caso, a cantidade
pendente de pago, segundo o importe dos gastos xustificados, logo que se presente
de xeito telemático, a través da plataforma subtel, a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Concello de Culleredo,
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
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* Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso,
datas de pago; tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula segunda.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2021.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non telas.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
* 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 realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2021.
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Culleredo deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de
2022.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle
un requerimento ao Concello de Culleredo para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da
subvención e demáis responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Concello de Culleredo da sanción que, de conformidade co disposto
na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable lle poida corresponder.
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4.- O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financieira indicada polo Concello de Culleredo.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponde, o
Concello de Culleredo terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo de interés
legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento
no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- O Concello de Culleredo deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a
que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarse de oficio por esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Concello de Culleredo 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 poderá realizarse o pago en metálico para gastos de ata 150 €, nos
que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuizo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o Concello de Culleredo deberá contar alomenos 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.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Concello de Culleredo poderá ser escolleito pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Concello de Culleredo queda sometido aos procedementos de
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fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de
enxuiciamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se perciban dende o día no
que se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do
reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación
seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D.
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Concello de Culleredo serán remitidos á Intervención xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos
datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Concello de Culleredo será publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
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1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2022 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizado dende o 1 de xaneiro de 2021.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2022, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude do Concello de Culleredo, realizada alomenos un mes antes da
fin da vixencia do convenio, o convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de
ambas as dúas partes e previos os informes preceptivos da Unidade xestora, do
Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdicción competente.
1.- O presente convenio ten naturaleza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio poderase crear
unha comisión de seguimento formada por dúas persoas representantes de cada
unha das institucións.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdicción contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdicción, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.
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5.- Aprobación da concesión de subvención nominativa á Fundación Paideia
Galiza para cofinanciar o Programa de voluntariado social en países europeos
para mocidade desempregada no ano 2021: accións informativas e formativas e
do correspondente convenio de colaboración
1.- Aprobar a concesión de subvención nominativa, por importe de 17.000,00 €, á
Fundación Paideia Galiza para cofinanciar o Programa de voluntariado social en
países europeos para mocidade desempregada no ano 2021: accións informativas e
formativas, cun orzamento subvencionado de 24.285 €, de acordo co texto do
convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida
pola Intervención da Deputación no seu informe de 11 de maio de 2021.
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico de Subvencións da Deputación da
Coruña.
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2022, autorice o
correspondente Orzamento.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Fundación Paideia Galiza polo que se instrumenta unha subvención nominativa
para o cofinanciamento do Programa de voluntariado social en países europeos
para mocidade desempregada no ano 2021: accións informativas e formativas.
Na Coruña, a
REÚNENSE
D/Dna._____________en nome e representación da Deputación Provincial da
Coruña,
D/Dna._____________ en nome e representación da Fundación Paideia Galiza
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas
EXPOÑEN
1.- Que a Deputación Provincial da Coruña, é competente para a colaboración
prevista no convenio, de conformidade coa Lei de Bases de Réxime local 7/85, art. 36
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e coa Lei de Admón. Local de Galicia 5/97, art. 109 e 119, así como coa Lei de
Servizos Sociais de Galicia 13/2008, art. 61 a 63.
Conforme as leis citadas, é competente a Deputación para o financiamento das
actividades de fomento e administración dos intereses peculiares da provincia, sendo
o convenio a fórmula adecuada para formalizar a colaboración coas entidades que
realicen ditas actividades.
2.- Segundo consta nos seus estatutos, a Fundación Paideia Galiza ten como obxecto
a promoción e realización de actividades de interese educativo, cultural, de fomento
da economía social e de promoción do voluntariado, así como calquera forma de
atención, formación e intervención na problemática xerada por calquera tipo de
exclusión social.
3.- Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da Fundación
Paideia Galiza, ambas as dúas partes acordan formalizar o presente convenio de
colaboración conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Fundación Paideia Galiza, con
CIF G15798655, fixando as condicións que se impoñen por esta administración
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para o
financiamento parcial do Programa de voluntariado social en países europeos para
mocidade desempregada no ano 2021: accións informativas e formativas.
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
A Fundación Paideia Galiza levará a cabo as actividades programadas, segundo se
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:

CONCEPTO
IMPORTE
Gastos de persoal (nóminas e seguridade social)
18.120,00 €
Persoal técnico e administrativo
17.120,00
Persoal xestión publicidade e difusión
1.000,00 €
Material difusión (memorias USB, cadernos/blocs,..)
2.000,00 €
Gastos da actividade (desprazamentos)
500,00 €
Gastos da actividade (subscrición plataforma dixital on line, difusión
880,00 €
en redes sociais e plan de soporte de bases de datos)
Gastos xerais:
2.785,00 €
Subministracións (auga e electricidade)
700,00 €
Teléfono e internet:
600,00 €
Material oficina e informático:
785,00 €
Limpeza (nóminas e seguridade social):
700,00 €
TOTAL
24.285,00 €
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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 17.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe de 70%.
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está
financiado con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
imputable á entidade.
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación Provincial da Coruña só achegará o importe que represente o
70 %, da cantidade efectivamente xustificada.

2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75% do orzamento previsto
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi
cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0611/23121/481, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4. A subvención da Deputación Provincial da Coruña é compatíbel coa percepción
doutras subvencións ou axudas, públicas ou privadas, que a Fundación Paideia
Galiza obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da
subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto
efectivamente xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación e execución.
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Fundación Paideia
Galiza.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á Fundación Paideia Galiza, nin con calquera outra na que concorra
algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 15.000 €, con carácter previo á
contratación, a Fundación Paideia Galiza deberá solicitar polo menos tres orzamentos
a distintos provedores.
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Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de
eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección
cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades da
Fundación Paideia Galiza, ben sexa por medios escritos, radiofónicos ou televisivos,
audiovisuais ou internet, 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 Fundación Paideia Galiza.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación Provincial da Coruña seralle aboada á Fundación Paideia
Galiza unha vez asinado o convenio e logo que se presente de xeito telemático, a
través da plataforma subtel, a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación Paideia
Galiza, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
* Relación clasificada dos gastos realizados,(con IVE e Sen IVE) no que se
indiquen os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu
caso, datas de pago; tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula segunda.
Con esta relación achegaranse copia das facturas e demais xustificantes de gasto.
* Certificación da aprobación das facturas e demáis documentos xustificativos polo
órgano competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiránse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2021.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de
non telas.
* 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.
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VII. Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2021.
2. Unha vez rematadas as actividades, a Fundación Paideia Galiza deberá presentar
a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de
2022.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á
Fundación Paideia Galiza 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 Fundación Paideia Galiza da sanción que, de conformidade co disposto
na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Fundación Paideia Galiza.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle
corresponda, a Fundación Paideia Galiza terá dereito ao aboamento dos xuros de
mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro
meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1. A Fundación Paideia Galiza deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación
Provincial da Coruña a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarse de oficio por esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.

1. A Fundación Paideia Galiza 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
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deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Fundación Paideia Galiza 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 Fundación Paideia Galiza poderá ser escollida
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Fundación Paideia Galiza 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 lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos,
así como ao pago dos xuros de demora que se perciban dende o día no que se
realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O
procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
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XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da Fundación Paideia Galiza serán remitidos á Intervención xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos
datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Fundación Paideia Galiza será publicada
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1. O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2022 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse feito
desde o 1 de xaneiro de 2021.
Esta vixencia queda subordinada á existencia de crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2022 autorice o correspondente Orzamento.
2. Previa solicitude da Fundación Paideia Galiza, realizada alomenos un mes antes da
fin da vixencia do convenio, poderá ser prorrogado o convenio por acordo expreso de
ambas as dúas partes, previos os informes prececeptivos da Unidade Xestora, do
Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación
3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente.

1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
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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.
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6.- Aprobación do convenio de colaboración que instrumenta a concesión
dunha subvención nominativa coa Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade (COGAMI) para financiar o proxecto "Servizo de Intermediación
Laboral 2020"
1º Exceptuar para o presente convenio o cumprimento dos principios de concurrencia,
publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de causas
excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que
se dan razóns suficientes de interese público no outorgamento da subvención. Estos
principios se encontran recollidos nos artígos 22.2 da lei xeral de subvencións e 65 a
67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no presente parágrafo queda
solventada a nota de reparos emitida pola Intervención da Deputación no seu informe
2º.- Aprecianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva,como o incorporado no presente
expediente:


A Confederación Galega de Persoal con Discapacidade (COGAMI) a través
do proxecto “Servizo de Intermediación Laboral 2020” ten por finalidade
principal conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos
os ámbitos da sociedade, a través da defensa e a promoción dous seus
dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación e coordinación do
asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas
necesidades e expectativa.
O colectivo de persoas con discapacidade é un colectivo cunhas especiais
dificultade de inserción, tal e como o avalan os datos publicados nos informes
do Mercado de Traballo publicados polo observatorio das ocupacións -Servizo
Público de Emprego-



A concesión da achega da Deputación fóra das convocatorias de concorrencia
competitiva, que en cada exercicio orzamentario tramítanse no Servizo de
Promoción Económica, Turismo e Emprego, segundo a memoria presentada
pola citada entidade, ten a súa causa en que o proxecto a desenvolver,
consiste principalmente pretende lograr a promoción a inserción laboral das
persoas con discapacidade. Un dos retos desta entidade é incentivar o acceso
ao emprego e a empregabilidade das persoas con discapacidade.



Un dos obxectivos principais que pretende a entidade é: Informar, asesorar,
formar e capacitar para o emprego a persoas con discapacidade/incapacidade
laboral permanente que estean en situación de desemprego así como
aumentar o nivel de autonomía na busca de emprego, o incremento da
motivación da persoa usuaria e a elaboración de estratexias máis realistas na
procura de emprego.



Cabe considerar, ademais, que o proxecto, pola envergadura e importes que
conleva, excede dos parámetros das subvencións que veñen a concederse
nas convocatorias de réxime de concorrencia competitiva da Área.
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O importe da axuda provincial vén determinado pola dimensión económica do
proxecto. Neste sentido, a porcentaxe de financiamento determinouse na
consideración de que a actividade non ten fin lucrativo



Por outra banda o servizo desenvolvido pola entidade COGAMI é o único que
cubre o conxunto do territorio galego, que contempla o achegar o servizo á
persoas, facendo atención directa ás persoas no conxunto das comarcas
galegas, e que ven acadando grandes resultados de inserción laboral do
colectivo polo que a concesión directa da
subvención prevista
nominativamente no orzamento provincial e regulada por convenio,
considérase suficientemente motivada a dita concesión por todo o exposto
queda probado o interese público da actividade proposta.

3º Aprobar o texto do convenio de colaboración a subscribir entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e a CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS
CON DISCAPACIDADE (COGAMI) CIF G32115941, para financiar o proxecto
“Servizo de Intermediación Laboral 2020” A subvención provincial prevista no
convenio ascende a un total de 90.000,00 euros, cunha porcentaxe de financiamento
do 22,43 %.
4º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/24101/481, quedando
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente.
5º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.”
O texto íntegro do convenio é o seguinte:

Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de A Coruña e a
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) polo
que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto
Programa de “Servizo de Intermediación Laboral 2020”.
En A Coruña a
REUNIDOS

Dunha parte o representante da Deputación da Coruña
Doutra parte o representante da CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI)
Na Coruña a
Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e CONFEDERACIÓN GALEGA DE
PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI)
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1

2

Consideran de gran interese para a provincia a realización do congreso dado
que “Servizo de Intermediación Laboral 2020” ten como obxectivo lograr a
promoción a inserción laboral das persoas con discapacidade. Un dos retos
desta entidade é incentivar o acceso ao emprego e a empregabilidade das
persoas con discapacidade.
.
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(COGAMI) as dúas partes acordan subscribir un convenio conforme ás
seguintes
CLÁUSULAS

I.- OBXECTO
O presente convenio de colaboración ten por obxecto a fixación das bases de
outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol da
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), con CIF
G322115941, fixando as condicións que se impoñen por esta administración
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para o
financiamento do proxecto “Servizo de Intermediación Laboral 2020”.
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI)
levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior,
consonte ao seguinte orzamento:
GASTOS

IMPORTE

GASTOS DE PERSOAL (SALARIOS E SEGURIDADE SOCIAL):
Persoal orientador
Persoal complementario (Traballador/as sociais, técnico/a xurídco,
proxectos…)

309.857,94€

Persoal de coordinación
Persoal de xestión económica

23.559,65 €
14.664,38 €

24.909,72 €

GASTOS XERAIS:
Aprovisionamentos
Reparacións e mantemento
Subministros
Comunicacións
Gastos de desprazamentos
Mantenimento (limpeza)
Outros aprovisionamentos ( Sistema control horario)
TOTAL

4.921,37 €
3.354,51 €
5.244,54 €
3.973,99 €
4.066,39 €
5.972,01 €
615,94 €
401.140,44€ €

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE
**RPT-6654235

1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 90.000,00 € o que representa
unha porcentaxe de 22,43% . No caso de que o gasto xustificado non acadase o
importe total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que
represente o 22,43 % da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade.
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0510/24101/481, 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 GALEGA DE PERSOAS
CON DISCAPACIDADE (COGAMI)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
GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI). Non se poderá contratar
a realización de prestacións con persoas o entidades vinculadas á
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI), nin
con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o
artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000,00 euros, con carácter
previo á contratación, a CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI)deberá solicitar polo menos tres orzamentos a distintos
provedores. Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con
criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa
económicamente.
3. No caso de que a CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI) trámite e aprobe algunha modificación do proxecto
inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes
emitidos e a certificación do correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
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2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI).
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada á CONFEDERACIÓN GALEGA DE
PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI), unha vez que se presente a seguinte
documentación:
 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(COGAMI)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 GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI)
deberá acreditar previamente que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, de conformidade coa cláusula OITAVA.
VII. TERMO PARA
XUSTIFICACIÓN

A

REALIZACIÓN

DA

ACTIVIDADE

E

PRAZO

DE

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, se realizaran entre os
días 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2020.
2. Unha vez rematadas as actividades, o CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS
CON DISCAPACIDADE (COGAMI) deberá presentar a xustificación documental á que
se refire a cláusula SEXTA no prazo de UN MES antes do vencemento do período de
vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento
á CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI)
para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación
**RPT-6654235

da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da subvención e demais
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto.
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) da
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza
provincial de desenvolvemento que resulte aplicable le lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI) na documentación achegada. E se tiveran transcorrido
máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos compromisos
adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) terá
dereito ao abono dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen desde a
finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o
pagamento.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN
A CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI)
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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a
que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
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 GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI)
destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€,
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(COGAMI) 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.
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1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia, a CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI) poderá ser escollida pola Intervención provincial para a
realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a
efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto
financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e
materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI) queda sometida aos procedementos de fiscalización
que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o
previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio,
aos procedementos de
enxuiciamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1 O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de
xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
4. Si o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre
o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pago efectivo ao terceiro
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

DE

SUBVENCIÓNS

E

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 GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(COGAMI) serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista en dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter
persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
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axudas, subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
subvencións, a concesión da subvención á CONFEDERACIÓN GALEGA DE
PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) será publicada no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro ata o
31 de decembro do ano 2020, 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 outubro do ano 2021 sempre e cando exista crédito para tal fin
2. Para o caso de que a CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (COGAMI) non poida ter rematadas as ACTIVIDADES e
presentada a xustificación antes do día 30 de setembro de 2021, deberá solicitar
antes desta data, a prórroga do prazo inicial, por resolución de presidencia,
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 GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(COGAMI) 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
ningún caso, se poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da
subvención concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICCIÓN
COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o da CONFEDERACIÓN
GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI), respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
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Faise constar que o presente convenio foi aprobado por
do día___de ___de___
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.
O representante da Deputación

O

representante

da

entidade

CONFEDERACIÓN GALEGA DE
PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(COGAMI)
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7.- Aprobación do Plan de investimentos 2021, Sexta Fase
1.- Aprobar o Plan de INVESTIMENTOS EN VIAS PROVINCIAIS 2021 SEXTA FASE
cun orzamento total de 584.859,97.- euros, con cargo á aplicación 0410/4531/60900
que se detalla:
CODIGO

2021.1110.0007.0

2021.1110.0008.0

DENOMINACIÓN

DP 8202 TERMINACIÓN AMPLIACIÓN
DA PLATAFORMA E MELLORA DO
TRAZADO DA DP 8202 GALANAS A
CACHEIRAS, P.Q. 3+500 AO 4+240
MELLORA OBRA DRENAXE
TRANSVERSAL PQ 1+720 DP 1707,
OLEIROS A PRAVIO. RÍO SAN
PEDRO.

CONCELLO

PRESUPOSTO
(DEPUTACIÓN FONDOS
PROPIOS),
0410/4531/60900

TEO
478.383,98

OLEIROS

106.475,99

2.- Expoñer ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, consideraranse definitivamente aprobados.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de
dez días sen que se emita ningún informe.
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8.- Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Ames para cofinanciar as obras de
Acondicionamento e mellora térmica de cuberta e fachadas da EIM O Bosque en
Bertamiráns
1º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do
seu Regulamento.

2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ames para cofinanciar as obras de
Acondicionamento e mellora térmica de cuberta e fachadas da EIM O Bosque en
Bertamiráns cunha achega provincial de 52.000,00 euros con cargo a la aplicación
orzamentaria 0112/3230/762.01, o que representa un coeficiente de financiamento do
65.88917% respecto dun orzamento de 78.920,40 euros,
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA E O CONCELLO DE AMES POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA
SUBVENCIÓN
NOMINATIVA
PARA
COFINANCIAR
AS
OBRAS
DE
ACONDICIONAMENTO E MELLORA TÉRMICA DE CUBERTA E FACHADAS DA
EIM O BOSQUE EN BERTAMIRÁNS
Na Coruña, a ________ de_______de 2021
REUNIDOS
Dunha parte, _____________________o representante da Deputación Provincial da
Coruña.
Doutra parte, _____________________o representante do Concello de Ames.
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas
MAN I F ES TAN
Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente
os de menor capacidade económica e de xestión.
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e
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servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros
instrumentos específicos.
Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, entre outras, as seguintes
materias:…. d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
Neste sentido, o Concello de Ames considera de primeira necesidade as actuacións
ao considerar o seguinte:
O Concello de Ames ven experimentando desde fai varios anos un importantísimo
crecemento poboacional, senón o maior de toda Galicia, si desde logo un dos mais
importantes, e que trouxo consigo que nos últimos 25 anos este Concello pasara duns
10.000 habitantes aos mais de 32.000 que ten na actualidade, é dicir, que triplicou a
súa poboación. Este elevadísimo crecemento poboacional presenta tamén unha
característica moi peculiar que non se da en outros lugares, e que resulta ser que a
maior parte deses novos veciños do Concello son nenos nados en Ames (sobre 350
nacementos/ano, é dicir practicamente nace un neno/a cada día). Este dato por sí
solo da unha idea moi clara da gran cantidade de nenos pequenos que hai neste
Concello, o que trae consigo unha gran demanda de prazas de gardería.
As instalacións modulares que pretenden repararse e acondicionar son 3 aulas
destinadas a nenos de 1-2 anos e que dan servizo a uns 39 usuarios e nestas
instalacións existen servizo sde dormitorio, baño, etc que coas deficiencias actuais
non poden utilizarse a pleno rendemento. A maior abundamento estas deficiencias
están provocando deterioros na estrutura que resulta necesario atallar para evitar
males maiores e que ao final de non solucionarse agora suporan un maior
desembolso económico. Coa execución destas obras de reparación e mellora
conseguiríase unha instalación acorde a súa demanda, unha redución dos custes de
mantemento (menor consumo enerxético pola mellora das condicións térmicas da
instalación). Dada a escaseza de recursos económicos deste Concello que ten un
elevadísimo gasto corrente debido en boa parte á gran cantidade de servizos que se
ve obrigado a prestar polas características da súa poboación composta principalmente
por nenos, mozos e xente menor de 40 anos (garderías, escolas deportivas,
comedores escolares, tardes divertidas, servizos de conciliación, etc.) non se dispón
de recursos económicos suficientes para afrontar a totalidade da inversión para o
acondiconamento e mellora térmica da cuberta e fachadas da gardería municpal “O
Bosque” de Bertamiráns..”
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Ames ambas as dúas
partes
A C O R D AN
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes
cláusulas:
I.- OBXECTO
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de
outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello
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da Ames con CIF P1500200I fixando as condicións que se impoñen por esta
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria,
para o financiamento do Acondicionamento e mellora térmica de cuberta e fachadas
da EIM O Bosque en Bertamiráns, tal e como aparece definida esta no proxecto
técnico de execución redactado por Salgado e Liñares SLP de data 13.11.2020.
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao
expediente un exemplar do proxecto, 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 e en todos
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público
para o cal está prevista.
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS.
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle:
CONCEPTO
IMPORTE (€)
Presuposto execución materíal
54.809,64
13 % gastos xerais
7.125,25
6 % beneficio industrial
3.288,58
Presuposto base de licitación IVE Incluído
65.223,47
Imposto sobre valor engadido 21%
13.696,93
Total presuposto das obras
78.920,40
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN
OU ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE.
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na
cláusula anterior, cunha achega máxima de 52.000,00 euros o que representa unha
porcentaxe de 65,88917 %. 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 a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 65,88917
%. da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade
efectivamente xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso
público previsto, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida
e perderase o dereito ao seu cobramento.
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3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de
redacción de proxectos, 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 gasto derivados de modificados,
reformados ou liquidacións da obra.
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0112/3230/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade
orzamentaria.
5. 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.
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere 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 a entidade beneficiaria o
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai
referencia a cláusula primeira.
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado.
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá
recoller o concepto de “melloras”.
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato
adxudicado, deberá remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais.
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL.
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1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama
da Deputación e o importe da subvención concedida.
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto
estará redactado en galego.
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de
Transparencia da súa páxina web.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54 de execución do Orzamento para o ano
2021, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da a entidade beneficiaria
pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da
obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación :
a. 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
b. Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación.
c. Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, segundo o disposto na cláusula OITAVA.
d. Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta
subvención.
e. Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada
pola dirección da obra.
2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte
documentación:
 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe
ser dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a
correspondente Acta.
 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente.
 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, segundo o disposto na cláusula OITAVA.
 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta
subvención.
 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no
reverso).
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Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención
alomenos durante un prazo de cinco anos.
Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co
primeiro pago prepagable

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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 ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e
pagamento da subvención.
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal y como están descritas
no proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar rematadas 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 teña
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN.
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social. A entidade beneficiaria
autoriza á Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados.
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña
telematicamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarase de oficio por ésta.
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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 axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor.
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO.
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
cooperación.
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contábel 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
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se perciban dende o día no
que se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do
reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación
seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D.
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das obras ou retraso na
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable.
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado,
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para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista en dito precepto.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2021. Dado que a
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade
Orzamentaria.
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do
30 de SETEMBRO de 2021, a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o
pago do segundo prazo pola contía do 60 % 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 2022, todo iso,
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido,
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe
correspondente á contía non xustificada a dita data.
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 dúas partes e previos os informes da
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da
Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En
ningún caso, se poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da
subvención concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
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contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio poderá crearse
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello
respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación
Provincial en sesión celebrada o ___ de x____de 2021.
E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio,
no lugar e data indicados no encabezamento.
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9.- Aprobación da prórroga da vixencia do convenio de cooperación entre a
Excma. Deputación provincial da Coruña e o concello de Carnota polo que se
instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de
Mellora ambiental no Campo de Fútbol de Lariño
Aprobar a prórroga da vixencia do convenio de cooperación entre a Excma.
Deputación provincial da Coruña e o concello de Carnota, aprobado por Acordo
Plenario de 26 de marzo de 2021 e polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento das obras de Mellora ambiental no Campo de
Fútbol de Lariño, ata o 31 de outubro de 2022 condicionada á existencia de crédito
adecuado e suficiente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade
Orzamentaria
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10.- Aprobación do cambio de titularidade por mutación demanial, a prol do
Concello de A Coruña, das estradas: - DP 3001, Acceso ao sanatorio de Sta.
Gema en Palavea , - DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido e - DP 3007, A Grela á
Moura
1.- Aprobar o cambio de titularidade por mutación demanial, a prol do Concello de A
Coruña, das estradas:
- DP 3001, Acceso ao sanatorio de Sta. Gema en Palavea
- DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido
- DP 3007, A Grela á Moura
dando traslado á Xunta de Galicia para a súa correspondente aprobación aos efectos
de dar cumprimento ao prevenido no artigo 9 da Lei de Carreteras de Galicia.
2.- Facultar ao Presidente para a formalización das correspondentes actas de entrega
e recepción, unha vez aprobado polo órgano competente da Xunta de Galicia dito
cambio de titularidade.
3.- Dar de baixa os referidos treitos do Inventario de bens da Deputación Provincial
así coma do Catálogo da Rede de Estradas Provinciais.
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11.- Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2021
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2021, aprobadas
polo Pleno desta deputación na sesión realizada o 27 de novembro de 2020 e
publicadas no BOP nº 205 do 1 de decembro de 2020, cuxas Bases 7 e 9 foron
modificadas por acordo plenario do 30 de decembro de 2020 e publicadas no BOP nº
225 do 31 de decembro de 2020
Vistas as solicitudes presentadas telematicamente polos concellos da provincia de
acordo coas Bases reguladoras do Plan, partindo das achegas provinciais que lles
foron asignadas mediante a aplicación dos criterios obxectivos previstos nas Bases
Visto que a solicitude presentada polo Concello de Ponteceso non cumpría o requisito
de ter sido aprobada polo Pleno do concello, posto que o concello unicamente
presentou unha solicitude aprobada por Resolución da Alcaldía, polo que con data do
14 de abril de 2021 envióuselle ao Concello de Ponteceso un requirimento, que
recibiu o día 15 do mesmo mes, para que emendase esta deficiencia presentando a
certificación do acordo plenario de aprobación da súa solicitude, indicándolle
expresamente que se non presentaba a documentación requirida no prazo de 10 días
hábiles contados desde o día seguinte ao da data da aceptación da notificación,
consideraríase que desistía da súa petición, que inclúe todo o solicitado nas distintas
convocatorias do POS+ 2021 (provedores, gasto corrente, obras e Plan
Complementario), segundo o disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, tendo
transcorrido o prazo de 10 días sen que o Concello de Ponteceso presentase a
documentación solicitada no dito prazo, polo que debe considerarse que desiste da
súa petición.
1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2021, cuxo resumo de cifras globais de
financiamento dos distintos apartados nos que se estrutura, en función dos 3 tipos de
achegas provinciais aplicadas e os 4 posibles obxectos do Plan, é o que se indica a
continuación, e cuxos datos por concello e relación de actuacións figuran nos Anexos
I a VIII a este acordo, segundo se detalla:

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo
VIII

ÍNDICE DE ANEXOS A ESTE EXPEDIENTE
Resumo xeral de cada concello por tipos de achega e obxecto
Resumo por concello dos importes consumidos por tipo de
achega
Pago a provedores
Gasto corrente
Obras e subministracións (achega provincial 2021)
Obras e subministracións (achega provincial 2020)
Redución de débeda con entidades financeiras
Plan Complementario
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POS + 2021
TÁBOA RESUMO XERAL : OBXECTOS, TIPOS DE ACHEGA PROVINCIAL, PARTIDAS E ACHEGA MUNICIPAL
OBXECTOS

ACHEGA
PROVINCIAL

ACHEGA
PROVINCIAL

PRÉSTAMO
PROVINCIAL

ACHEGA
PROVINCIAL

2021

2020

2021

TOTAL

Cap II
Pago a

Cap II

45.650,15

Gastos
correntes
Obras ou
subminist.

873.218,12
Cap VI

0430/4592/76201 0430/4592/76201

0430/4592/76201

175.564,67
Total Pago
provedores

109.156,84
Total Pago
provedores

284.721,51
Subotal pago
provedores

221.214,82

936.724,81

1.157.939,63

0430/4592/46201 0430/4592/46201

0430/4592/46201

15.801.329,98

66.568,56

15.867.898,54

0430/4592/76201 0430/4592/76201

0430/4592/76201

6.827.274,80

20.685.721,79

1.157.939,63

15.867.898,54

27.512.996,59

2.443.351,13 29.956.347,72

836.970,26

836.970,26

836.970,26

836.970,26

45.375.805,02

2.443.351,13 47.819.156,15

0430/9438/82120

Redución
débeda
entidades
financeiras
TOTAL

0430/4592/46201

827.567,97
Cap VI

Cap VI

TOTAL

Cap II

0430/4592/46201 0430/4592/46201

provedores

CONCELLO

22.849.819,60

21.689.015,16

No POS+ 2021 inclúense as solicitudes presentadas polos 92 concellos da provincia,
que se relacionan nos Anexos a este expediente.
2.- Ter por desistido ao Concello de Ponteceso da súa solicitude de participación no
POS+2021 porque non achegou a certificación do acordo plenario da aprobación da
solicitude esixida na Base 5.A das citadas Bases reguladoras do POS+ 2021, dado
que coa solicitude inicial presentou unha Resolución de Alcaldía de aprobación da
solicitude, polo que, de conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, foi
requirido formalmente para que presentase a certificación do acordo plenario de
aprobación da solicitude, tendo transcorrido o prazo de 10 días sen que presentase a
documentación solicitada, polo que debe entenderse que desiste da súa solicitude.
3.- Aprobar os proxectos das obras e os pregos de prescricións técnicas das
subministracións presentados polos concellos que se detallan nos Anexos V e VI a
este acordo. Non obstante, a aprobación definitiva dos investimentos que nos ditos
Anexos teñen indicadas condicións suspensivas, queda condicionada ao seu
cumprimento.
4.- Aprobar o Plan Complementario ao POS+2021, no que se inclúen as obras e
subministracións solicitadas neste apartado polos concellos. Estes investimentos
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inclúense no Plan con natureza de reserva, coa finalidade de poder investir en cada
concello os créditos procedentes das maiores achegas ao Plan que, de ser o caso,
poida aprobar esta deputación.
Anexo VIII

Plan Complementario

Aprobar os proxectos das obras e os pregos de prescricións técnicas das
subministracións presentados polos concellos para a súa inclusión no Plan
Complementario, e que se detallan no Anexo VIII a este acordo. Non obstante, a
aprobación definitiva dos investimentos que no dito Anexo teñen indicadas condicións
suspensivas, queda condicionada ao seu cumprimento.
5.- A contratación das obras e subministracións incluídas neste Plan realizarase polos
respectivos concellos, de acordo coas instrucións que figuran nas Bases reguladoras
deste Plan, e as circulares que para tal fin se lles envíen aos concellos.
6.- Dispor o pago, con carácter de prepagable, aos concellos que destinan a achega
provincial asignada ao financiamento do pago a provedores e dos seus gastos
correntes, de acordo co detalle que figura nos correspondentes Anexos a este acordo
:
OBXECTOS PREPAGABLES
Pago a provedores
Gastos correntes

ANEXO
Anexo III
Anexo IV

O dito pago realizarase con cargo ás partidas indicadas, e segundo os datos
contables do informe da Intervención desta deputación.
7.- Dispor o pago do préstamo provincial aplicado polos concellos á redución do seu
endebedamento con entidades financeiras, cuxo detalle figura no Anexo VII. Esta
deputación transferiralle directamente á entidade financeira na que o concello teña
concertado o préstamo municipal que se vai amortizar, o importe do préstamo
provincial que o concello solicitou aplicar a esta finalidade.
Redución da débeda do concello con entidades
financeiras

Anexo VII

8.- Dispor a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no Boletín Oficial da
Provincia para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as
alegacións ou reclamacións que se consideren oportunas.
9.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e da
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais para os
efectos previstos no artigo 32 do Real decreto lexislativo 781/86, do 18 de abril.
10.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación
Local para os efectos da coordinación prevista na Lei 5/1997 do 22 de xullo, de
administración local de Galicia.
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11.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e
remisión a informe, sen que se presentasen reclamacións ou alegacións, poderán
proseguirse as actuacións.
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12.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pav. V. P.
Nantón", do Concello da Baña, incluído no Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+
2020 co código 2020.2200.0207.0.
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2020, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 25 de outubro de 2019 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 208 do 31 de outubro de 2019.
Logo de ver que o Pleno desta deputación na sesión ordinaria realizada o 26 de xuño
de 2020, en relación coa Resolución da Presidencia número 23130 do 29 de xullo de
2020, aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 e o seu Plan complementario.
Logo de ver que no Anexo a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen no POS+ 2020 no que figura, entre outras, a obra do Concello da Baña
denominada “Pav. V. P. Nantón”, co código 2020.2200.0207.0.
Logo de presentar o Concello da Baña un proxecto modificado desta obra, a
certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente, así
como o resto da documentación administrativa e técnica necesaria, que conta co
informe favorable do Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta Deputación
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello da Baña denominada “Pav. V.
P. Nantón”, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 co código
2020.2200.0207.0, que fora aprobado polo Pleno desta Deputación na sesión
realizada o 26 de xuño de 2020, en relación coa Resolución da Presidencia número
23130 do 29 de xullo de 2020, cun orzamento de contrata de 49.728,68 €, que aínda
que non supón variación do seu orzamento total, implica a modificación da xeometría
dun ramal que se amplía, así como a introdución de novas partidas debido a
necesidades sobrevenidas non previstas no proxecto técnico inicia.

Proxecto Modificado
“Pav. V. P. Nantón” Concello da Baña
2020.2200.0207.0
Axentes financeiros
Deputación
Concello
Total

Orzamento
de contrata

Orzamento de
adxudicación

Baixa

49.728,68

47.739,53

1.989,15

0,00

0,00

0,00

49.728,68

47.739,53

1.989,15

**RPT-6654235

2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430 / 9437 / 82120 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificar este acordo ao Concello da Baña para os efectos oportunos.
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13.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Rehabilitación do
convento das Donas" do Concello de Betanzos, incluída no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2019, co código 2019.2200.0310.0, levantamento das
condicións ás que quedou sometida e aprobación definitiva desta obra
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 28 de setembro de 2018 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 188 do 2 de outubro de 2018.
Logo de ver que o Pleno desta deputación na sesión ordinaria realizada o 26 de abril
de 2019, en relación coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de
2019, aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o seu Plan complementario.
Logo de ver que no Anexo a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen no POS+ 2019 no que figura, entre outras, a obra do Concello de
Betanzos denominada “Rehabilitación do convento das Donas”, co código
2019.2200.0310.0, que se aprobou de forma condicionada á obtención das
autorizacións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Axencia Galega de
Infraestruturas e de Augas de Galicia.
Logo de presentar o Concello de Betanzos as autorizacións favorables da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural e de Augas de Galicia, o informe da non necesidade da
autorización da Axencia Galega de Infraestruturas, así como un proxecto modificado
desta obra, con incremento do seu orzamento, e a certificación acreditativa da súa
aprobación polo órgano municipal competente, que conta co informe favorable do
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta Deputación.

De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Betanzos denominada
“Rehabilitación do convento das Donas”, incluída no Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, co
código 2019.2200.0310.0, que fora aprobado polo Pleno desta deputación na sesión
ordinaria realizada o 26 de abril de 2019, en relación coa Resolución da Presidencia
número 19076 do 31 de maio de 2019, de forma condicionada á obtención das
autorizacións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Axencia Galega
Infraestruturas e de Augas de Galicia, que non varía o seu obxecto e finalidade, pero
que presenta un orzamento de contrata de 383.949,89 € o que supón un incremento
de 33.997,14 € asumidos íntegramente polo Concello de Betanzos e introduce
modificacións para adaptarse a autorización da D.X de Patrimonio Cultural.
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Proxecto Modificado “Rehabilitación do convento das Donas”
Concello de Betanzos
2019.2200.0310.0
Orzamento
de
Orzamento de
Axentes financeiros
Diferenza
contrata
contrata
Proxecto Inicial
Proxecto
Modificado
Deputación
178.183,95
178.183,95
0,00
Concello
171.768,80
205.765,94
33.997,14
349.952,75
383.949,89
33.997,14
Total
2.- Coa aprobación deste proxecto modificado, e coa documentación presentada polo
Concello de Betanzos, considerar cumpridas as condicións ás que foi sometida a
aprobación desta obra, toda vez que o Concello de Betanzos presentou a documentación
xustificativa do seu cumprimento, e en consecuencia, aprobar definitivamente este
investimento, incluído no POS+201 , co código 2019.2200.0310.0.

CONCELLO CÓDIGO

ACHEGA
ACHEGA
DENOMINACIÓN DEPUTACIÓN MUNICIPAL

Rehabilitación
Betanzos 2019.2200.0310.0 do convento das
Donas

178.183,95

CONDICIÓNS
CUMPRIDAS

TOTAL

-Autorización D.X.
Patrimonio Cultural.
-Autorización da Axencia
171.768,80 349.952,75
Galega Infraestruturas.
- Autorización de Augas de
Galicia.

3.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430/9436/82120 do vixente orzamento provincial.
4.- Notificar este acordo ao Concello de Betanzos para os efectos oportunos.
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14.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Reforma e
mellora infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As Lagoas" do Concello de
Boimorto, incluída na 1ª Fase do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ADICIONAL
1/ 2019 co código 2019.2001.0426.0
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 28 de setembro de 2018 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 188 do 2 de outubro de 2018
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación de data 26 de abril de 2019, en
relación coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, polo
que se aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019
Logo de ver as Resolucións de presidencia nº 32577 do 27/09/2019 (modificada por
Resolución nº 37340 de data 23/10/2019) en relación coa Resolución nº 36014 do
17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de data 23/10/2019), polas que se
aprobou definitivamente a 1ª FASE do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ ADICIONAL
1/2019.
Logo de ver que na listaxe dos investimentos que se inclúen no POS+ ADICIONAL
1/2019, 1ª fase, figura entre outras, a obra do Concello de Boimorto denominada
“Reforma e mellora infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As Lagoas”, co
código 2019.2001.0426.0.
Logo de presentar o Concello de Boimorto un proxecto modificado desta obra, que xa
está adxudicada, xunto cos informes técnicos e xurídicos favorables xustificativos da
modificación, así como a certificación acreditativa da secretaria do concello relativa a
súa aprobación polo órgano municipal competente e habida conta do informe
favorable do Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta Deputación.
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
“Reforma e mellora infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As Lagoas”, incluído
no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ Adicional 1/2019, co código 2019.2001.0426.0, aprobado
mediante Resolucións de presidencia nº 32577 do 27/09/2019 (modificada por
Resolución nº 37340 de data 23/10/2019) en relación coa Resolución nº 36014 do
17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de data 23/10/2019), que non
representa ningunha variación do seu orzamento de contrata respecto do proxecto
técnico inicial, nin varía o seu obxecto nin a súa finalidade, aínda que introduce
modificacións que son necesarias debido a circunstancias sobrevidas, que supoñen
cambios nas suas partidas internas superiores ao 30 % do PEM.
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CONCELLO

Boimorto

CÓDIGO

2019.2001.0426.0

DENOMINACIÓN
Reforma e mellora
infraestruturas da agua en
ETAP e EDAR de As
Lagoas

ACHEGA
DEPUTACIÓN

68.882,60

ACHEGA
MUNICIPAL

TOTAL

0,00

68.882,60

2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430 / 1615 /76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificar este acordo ao Concello de Boimorto para os efectos oportunos.
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15.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora firme
viario de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e outros", do Concello de Boqueixón,
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 co código 2020.2200.0211.0,
levantamento da condición á que quedara sometida e aprobación definitiva
desta obra
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2020, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 25 de outubro de 2019 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 208 do 31 de outubro de 2019.
Logo de ver que o Pleno desta deputación na sesión ordinaria realizada o 26 de xuño
de 2020, en relación coa Resolución da Presidencia número 23130 do 29 de xullo de
2020, aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 e o seu Plan complementario.
Logo de ver que no Anexo a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen no POS+ 2020 no que figura, entre outras, a obra do Concello de
Boqueixón denominada “Mellora firme viario de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e
outros”, co código 2020.2200.0211.0, que se aprobou de forma condicionada á
obtención da Autorización da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia.
Logo de presentar o Concello de Boqueixón a autorización favorable da Demarcación
de Estradas do Estado en Galicia, así como un proxecto modificado desta obra, a
certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente, así
como o resto da documentación administrativa e técnica necesaria, que conta co
informe favorable do Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta Deputación
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Boqueixón denominada
“Mellora firme viario de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e outros”, incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2020 co código 2020.2200.0211.0, que fora aprobado polo Pleno
desta Deputación na sesión realizada o 26 de xuño de 2020, en relación coa
Resolución da Presidencia número 23130 do 29 de xullo de 2020, cun orzamento de
contrata de 116.002,26€, de maneira condicionada á obtención da autorización da
Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, que aínda que non supón variación
do seu orzamento total, representa cambios internos nas suas actuacións, eliminando
unha das actuacións no camiño de Manelle de Arriba por estar xa realizada, e
introducindo unha nova actuación no viario de Loureiro a Corna.
2.- Coa aprobación deste proxecto modificado, e coa documentación presentada polo
Concello de Boqueixón, considerar cumprida a condición á que foi sometida a
aprobación desta obra, toda vez que o Concello de Boqueixón presentou a
documentación xustificativa do seu cumprimento, e en consecuencia, aprobar
definitivamente este investimento, incluído no POS+2020 co código
2020.2200.0211.0.
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CONCELLO

Boqueixón

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2020.2200.0211.0

Mellora
firme
viario
de
Pedrouzo
a
Igrexa
de
Pousada
e
outros

ACHEGA
DEPUTACIÓN

116.002,26

ACHEGA
MUNICIPAL

0,00

CONDICIÓN
CUMPRIDA

TOTAL

116.002,26

Autorización
Demarcación
de Estradas
do Estado en
Galicia

3.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430 / 9437 / 82120 do vixente orzamento provincial.
4.- Notificar este acordo ao Concello de Boqueixón para os efectos oportunos.
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16.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Rede de
sumidoiros da área recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase", do Concello de
Cabanas, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código
2017.3110.0136.0, levantamento das condicións ás que quedou sometido e
aprobación definitiva deste investimento
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Cabanas do
proxecto modificado do investimento denominado “Rede de sumidoiros da área
recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase”, incluído no Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co
código 2017.3110.0136.0, no que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 8 de xuño de 2017, en relación
coa Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, que aprobou o
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2017 o seu Plan complementario, no que se inclúe este
investimento
Tendo en conta que, de acordo co disposto no apartado 2 do citado acordo do 8 de
xuño de 2017, a aprobación definitiva dos investimentos dalgúns concellos quedaba
condicionada á realización das condicións suspensivas que se detallan para cada un
deles, entre os que figura este investimento do Concello de Cabanas cos seguintes
datos:

Código

2017.3110.0136.0

Concello

Denominación

Rede sumidoiros da
área recreativa da
Cabanas
Veiga
a
Batán,
2ªFase”

FINANCIAMENTO
Orzamento
Deputación Concello
Total

112.425,66

0,00

Condicións pendentes

-Autorización de Augas de
Galicia
-Autorización da Dirección
112.425,66
Xeral de Patrimonio Cultural
-Acreditación da
dispoñibilidade de terreos

Logo de aprobar o Concello de Cabanas un proxecto modificado deste investimento
co único propósito de cambiar parte do trazado do saneamento inicialmente previsto
ante as dificultades xurdidas para a obtención da dispoñibilidade dos terreos, dado o
elevado número de parcelas privadas afectadas e servidumes necesarias para a
execución das obras inicialmente previstas e que este proxecto modificado conta
con todas as autorizacións sectoriais esixidas polo novo trazado (Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia e de Augas
de Galicia) e que cumpre cos condicionantes impostos polos respectivos
organismos sectoriais segundo indica o arquitecto municipal nos informes que emite
o 7 de xuño de 2021
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Logo de acreditar a secretaria do concello, no seu informe do 7 de xuño de 2021, a
dispoñibilidade dos terreos para a execución do investimento previsto neste
proxecto modificado
Tendo en conta que este investimento non está adxudicado e que non varía o
orzamento de contrata con respecto do proxecto inicialmente aprobado e que
ademais consta no expediente o informe de supervisión favorable emitido o 7 de
xuño de 2021 polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación
respecto deste proxecto modificado asinado na mesma data
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2017, aprobadas polo Pleno desta
deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no BOP número 226, do 29 de
novembro de 2016
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
Aprobar o proxecto modificado do investimento “Rede de sumidoiros da área
recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase”, do Concello de Cabanas, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3110.0136.0, que foi aprobado de forma
condicionada a obtención das autorizacións sectoriais de Augas de Galicia e
Patrimonio Cultural, así como á acreditación da dispoñibilidade de terreos polo Pleno
desta deputación na sesión extraordinaria realizada o 8 de xuño de 2017, en relación
coa Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, que aínda non
está adxudicado, que mantén o mesmo orzamento de contrata con respecto do
proxecto inicial, pero que implica un cambio do trazado inicialmente previsto, motivado
polas dificultades xurdidas para a obtención da dispoñibilidade dos terreos, dado o
elevado número de parcelas privadas afectadas e servidumes necesarias para a
execución das obras, que fan necesaria ademais a autorización da Demarcación de
Estradas do Estado en Galicia, que tamén consta no expediente, sendo os seus datos
os que figuran na seguinte táboa:

Código

2017.3110.0136.0

Concello

Denominación

Cabanas

Rede sumidoiros
da área recreativa
da Veiga a Batán,
2ªFase”

FINANCIAMENTO
Orzamento
Deputación Concello
Total

112.425,66

0,00

Condicións realizadas

-Autorización de Augas de
Galicia
-Autorización da Dirección
112.425,66 Xeral de Patrimonio Cultural
-Acreditación da
dispoñibilidade de terreos

2.- Considerar cumpridas as condicións ás que foi sometida esta obra, segundo o
apartado 2 do acordo plenario desta deputación do 8 de xuño de 2017, polo que se
aprobou o POS+ 2017, consistente na obtención da autorización da Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural e de Augas de Galicia, así como da constatación da
dispoñibilidade dos terreos, toda vez que o Concello de Cabanas presentou un
proxecto modificado que obtivo esas autorizacións e para o que se conta coa
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dispoñibilidade dos terreos necesarios e en consecuencia, aprobar definitivamente
este investimento incluído no POS+ 2017, que ademais conta cun informe favorable
da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, que non era necesario para o
proxecto inicial pero é preciso para o proxecto modificado, segundo informa o
arquitecto municipal nos seus informes do 6 de agosto de 2020 e do 7 de xuño de
2021.
3.- A achega provincial a este investimento financiarase con cargo á partida
0430/1604/76201 do vixente orzamento provincial.
4.- Notificarlle esta Resolución ao Concello de Cabanas para os efectos de que
poida iniciar a contratación e execución desta obra incluída no POS+ 2017.
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17.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Colocación de
pista multideporte. Praza As Brañas." do Concello de Negreira, incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2019, co código 2019.2000.0201.0

Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 28 de setembro de 2018 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 188 do 2 de outubro de 2018.
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación de data 26 de abril de 2019, en relación
coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, polo que se
aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019.
Logo de ver que na listaxe dos investimentos que se inclúen no Anexo do citado
acordo plenario de aprobación do POS+2019, figura entre outros, a obra do Concello
de Negreira denominada “Colocación de pista multideporte. Praza As Brañas.”, co
código 2019.2000.0201.0.
Logo de presentar o Concello de Negreira un proxecto modificado desta obra, que xa
está adxudicada, e que o citado proxecto non ten incremento no seu orzamento de
contrata respecto do proxecto técnico inicial, que se achega a certificación acreditativa
da súa aprobación polo órgano municipal competente xunto coa demais
documentación técnica e administrativa xustificativa da modificación e que conta co
informe favorable do Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta Deputación.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Negreira denominada
“Colocación de pista multideporte. Praza As Brañas” incluída no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2019, co código 2019.2000.0201.0, aprobada polo Pleno desta deputación na
sesión ordinaria realizada o 26 de abril de 2019, en relación coa Resolución da
Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, que non varía o orzamento de
contrata da obra respecto do proxecto técnico inicial, nin o seu obxecto nin a súa
finalidade, aínda que presenta unha variación interna nas súas partidas superior ao
30% do PEM para adecuar as instalacións ás necesidades requiridas e ás máximas
condicións de funcionalidade e seguridade.
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Proxecto Modificado
“ Colocación de pista multideporte. Praza As Brañas ”
Concello de Negreira
2019.2000.0201.0
Axentes financeiros
Deputación
Concello
Total

Orzamento
de contrata

Orzamento de
Adxudicación

Baixa

46.203,75

41.666,54

4.537,21

0,00

0,00

0,00

46.203,75

41.666,54

4.537,21

2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430/4592/76201 do vixente orzamento provincial.

3.- Notificar este acordo ao Concello de Negreira para os efectos oportunos.
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18.- Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado
"Colectores xerais e EDAR de Vedra", do Concello de Vedra, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0377.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado número 2 do
investimento denominado “Colectores xerais e EDAR de Vedra”, do Concello de
Vedra, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0377.0., no que
se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES:
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 26 de abril de 2019, en relación
coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, que aprobou o
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS+
2019 e o seu Plan complementario, no que se inclúe este investimento cos datos que
se indican a continuación:
Financiamento
Concello
Vedra

Código
2019.2200.0377.0

Denominación
Colectores xerais e
EDAR de Vedra

Préstamo
deputación
149.177,38

Achega
concello
350.308,27

Orzamento
Total
499.485,65

Tendo en conta que este investimento aprobouse condicionado á supervisión técnica
favorable do proxecto técnico e á obtención das autorizacións de Augas de Galicia
(obras e vertidos), do Servizo de Conservación da Natureza e a avaliación de impacto
ambiental simplificada da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e que
mediante a Resolución da Presidencia desta corporación provincial núm. 2020/6342,
do 19 de febreiro de 2020, tómase coñecemento da aprobación polo Concello de
Vedra dun proxecto modificado asinado o 5 de xuño de 2019 polo mesmo enxeñeiro
industrial, César del Río Tapias, que xa redactara o proxecto inicial, coa única
finalidade de corrixir no proxecto inicial as deficiencias advertidas nel polo Servizo de
Asistencia Técnica a Municipios desta deputación (SATM) no seu informe do 8 de abril
de 2019 e apróbase definitivamente o investimento logo de cumprirse as condicións
ás que estaba sometido, tras obter as autorizacións dos organismos sectoriais citados
e terse incorporado ao expediente un informe de supervisión técnica favorable emitido
o 17 de outubro de 2019 polo SATM
Tendo en conta que o Concello de Vedra adxudicoulle este investimento á empresa
Espina y Delfín, S.L. co NIF B15026693, mediante Resolución da Alcaldía do 29 de
setembro de 2020, e que no día de hoxe constan dúas certificacións de execución
deste investimento por un importe total 111.565,84 €, quedando pendente de certificar
265.296,09 €
Logo de aprobar o Concello de Vedra, previos os informes técnicos e xurídicos
favorables e coa conformidade do director da obra, do representante da empresa
adxudicataria e do redactor do proxecto, un proxecto modificado número 2 deste
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investimento, asinado dixitalmente o 21 de maio de 2021 polo enxeñeiro industrial
César del Río Tapias, que xa redactara o proxecto inicial e o modificado anterior, que
mantén o mesmo orzamento de contrata, coa única finalidade de introducir unha serie
de modificacións solicitadas pola empresa adxudicataria para adecuar as
discrepancias existentes entre a realidade da obra e as previsións contidas no
proxecto orixinal, en canto a novas necesidades xurdidas e outros condicionantes
relativos á propia execución, pretendendo desta forma que as obras se poidan levar a
bo termo e optimizar o mantemento da EDAR.
Logo de ver a certificación emitida o 9 de xuño de 2021 polo secretario do concello da
Resolución da Alcaldía da mesma data, na que resolve que todas as referencias feitas
ao Proxecto modificado nº 1, asinado dixitalmente con data 21 de maio de 2021,
enténdense feitas ao Proxecto modificado nº 2, asinado dixitalmente o 21 de maio de
2021
Tendo en conta que este proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación o 25 de maio de 2021
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2019, aprobadas mediante acordo
plenario adoptado na sesión realizada o 28 de setembro de 2018 e publicadas no
BOP número 188, do 2 de outubro de 2018
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado número 2 do investimento denominado “Colectores
xerais e EDAR de Vedra”, do Concello de Vedra, incluído no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2019 co código 2019.2200.0377.0, que foi aprobado mediante acordo plenario
desta deputación do 26 de abril de 2019, en relación coa Resolución da Presidencia
número 2019/19076, do 31 de maio de 2019, de forma condicionada á obtención da
supervisión favorable do SATM e das autorizacións de Augas de Galicia (obras e
vertidos), do Servizo da Conservación da Natureza e a avaliación de impacto
ambiental simplificada da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e
aprobado definitivamente, logo de presentar un proxecto modificado, pola Resolución
de Presidencia número 6342 do 19/02/2020; que está adxudicado e parcialmente
certificado por importe de 111.565,84 €; que se aprobou polo concello previa
conformidade do redactor do proxecto e do director da obra e coa conformidade do
contratista, que ten como único propósito reflectir as modificacións solicitadas pola
empresa adxudicataria da obra para adecuar as discrepancias existentes entre a
realidade da obra e as previsións contidas no proxecto orixinal, en canto a novas
necesidades xurdidas e outros condicionantes relativos á propia execución,
pretendendo desta forma que as obras se poidan levar a bo termo e optimizar o
mantemento da EDAR, e que conta cos correspondentes informes técnico e xurídicos
favorables, sendo os seus datos os que se indican na seguinte táboa:

**RPT-6654235

Contrata
Concello de Vedra
Código: 2019.2200.0377.0
“Colectores xerais e EDAR de
Vedra”

Préstamo
deputación
Achega
concello
Total

Adxudicación

Baixa

Certificado

Pendente
certificar

149.177,38

149.177,38

0,00

44.162,32 105.015,06

350.308,27

227.684,55

122.623,72

67.403,52 160.281,03

499.485,65

376.861,93

122.623,72

111.565,84 265.296,09

2.- O achega do préstamo provincial a este investimento farase efectivo con cargo á
partida orzamentaria 0430/9436/82120 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificarlle este acordo ao Concello de Vedra para os efectos de que poida
continuar coa execución deste investimento.
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19.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora
de viais nas parroquias de Tabeaio e Sergude", do Concello de Carral, incluído
no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0135.0,
levantamento das condicións ás que quedou sometido e aprobación definitiva
deste investimento
Logo de ver o expediente relativo ao proxecto modificado do investimento
denominado “Mellora de viais nas parroquias de Tabeaio e Sergude” ,do Concello de
Carral, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0135.0 no que
se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta deputación na sesión ordinaria do 26
de abril de 2019, en relación coa Resolución de Presidencia número 19076 do 31 de
maio de 2019, que aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o seu Plan
complementario, no que se inclúe este investimento do Concello de Carral.
Tendo en conta que, segundo o disposto no apartado 2 do citado acordo, a
aprobación definitiva dos investimentos dalgúns concellos quedaba condicionada á
realización das condicións suspensivas que se detallan para cada un deles, entre os
que figura este investimento cos seguintes datos:
FINANCIAMENTO
Código

Concello

2019.2000.0135.0

Carral

Denominación

Deputació Concello Orzamento Condicións pendentes
n
Total
-Autorización de Augas
Mellora viais parroquias
de Galicia
61.439,00
0,00 61.439,00
de Tabeaio e Sergude
-Autorización de
Patrimonio Cultural

Logo de aprobar o Concello de Carral un proxecto modificado deste investimento,
asinado o 15 de maio de 2021 polo mesmo arquitecto técnico que xa redactara o
proxecto inicial, Diego Manuel Rivas Rodríguez, con idéntico orzamento de contrata,
previos os correspondentes informes favorables, que foi redactado coa única
finalidade de substituír nel a actuación prevista no Vial en A Lameira (parroquia de
Tabeaio), non autorizada pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola actuación
na mesma parroquia da mellora e acondicionamento no acceso e zona de aparcadoiro
do Campo de Fútbol Municipal Borja Rodríguez Ans, Polígono de Os Capelos, que xa
non fai necesaria a autorización de Patrimonio Cultural para a execución deste
investimento
Logo de ver que este proxecto modificado do 15 de maio de 2021 é o que xa
redactara o dito arquitecto técnico o 17 de maio de 2020 e se presentara polo concello
na plataforma subtel desta deputación o 13 de abril de 2021como proxecto modificado
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autorizado por Augas de Galicia, que tivo que corrixirse para emendar as deficiencias
indicadas nos informes de supervisión desfavorables emitidos o 14 de abril e o 11 de
maio de 2021 polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación
(SATM)
Logo de ver a Resolución asinada o 17 de decembro de 2020 pola Dirección Xeral de
Augas de Galicia, autorizando as obras contidas nun proxecto modificado presentado
no dito organismo o 20 de maio de 2020, cunha serie de condicións e cun prazo de
validez de 24 meses
Logo de ver un informe do arquitecto municipal do 1 de xuño de 2021, no que indica
que o proxecto modificado asinado o 15 de maio de 2021 non precisa da autorización
de Patrimonio Cultural, que conta coa autorización de Augas de Galicia e que cumpre
os condicionantes impostos na Resolución emitida por este organismo o 17 de
decembro de 2020
Tendo en conta que este investimento non está adxudicado e que consta ademais no
expediente o informe de supervisión favorable emitido o 27 de maio de 2021 polo
SATM desta deputación respecto deste proxecto modificado asinado o 15 de maio de
2021
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2019, aprobadas polo Pleno desta
deputación o 28 de setembro de 2018 e publicadas no BOP número 188, do 2 de
outubro de 2018
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Mellora de viais nas
parroquias de Tabeaio e Sergude”, do Concello de Carral, incluído no Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0135.0, que foi aprobado de forma
condicionada á obtención das autorizacións sectoriais de Patrimonio Cultural e de
Augas de Galicia, polo Pleno desta deputación na sesión realizada o 26 de abril de
2019, en relación coa Resolución de Presidencia número 19076 do 31 de maio de
2019, que ao estar condicionado aínda non está adxudicado, que mantén o mesmo
orzamento de contrata con respecto do proxecto inicial, pero que implica un cambio
do trazado inicialmente previsto motivado pola necesidade de substituir na mesma
parroquia as actuacións previstas no vial de Lameira, ao non ser autorizadas por
Patrimonio Cultural, polas de mellora e acondicionamento no acceso e zona de
aparcadoiro do Campo de Fútbol Municipal Borja Rodríguez Ans, Polígono de Os
Capelos, que xa non fan necesaria a autorización de Patrimonio Cultural para a
execución do investimento, sendo os seus datos os que se indican na seguinte táboa:
FINANCIAMENTO
Código

Concello

Denominación

2019.2000.0135.0

Carral

Mellora viais parroquias
de Tabeaio e Sergude

Deputación Concello Orzamento
Total
61.439,00

0,00

Condicións
cumpridas
-Autorización de Augas
61.439,00 de Galicia
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-Non é necesaria a
autorización de
Patrimonio Cultural

2.- Considerar cumpridas as condicións ás que fora sometido este investimento,
segundo o apartado 2 do citado acordo plenario desta deputación adoptado o 26 de
abril de 2019, consistentes na obtención da autorización de Augas de Galicia,
mediante a Resolución asinada o 17 de decembro de 2020 pola Dirección Xeral de
Augas de Galicia e que xa non é necesaria a autorización de Patrimonio Cultural, polo
cambio de trazado realizado a través deste proxecto modificado, consonte ao indicado
polo técnico municipal no seu informe do 1 de xuño de 2021 e, en consecuencia,
levantar as condicións suspensivas ás que fora sometido e aprobar definitivamente
este investimento incluído no POS+ 2019.
3.- A achega provincial a este investimento financiarase con cargo á partida
0430/4592/76201 do vixente orzamento provincial.
4.- Notificarlle este acordo ao Concello de Carral para os efectos de que poida iniciar
a contratación e execución deste investimento.
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20.- Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado
"Obras de rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A
Magdalena", do Concello das Pontes de García Rodríguez, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS)
2016 co código 2016.2100. 0157.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado número 2 do
investimento denominado “Obras de rehabilitación e conservación no pavillón do
colexio público A Magdalena”, do Concello das Pontes de García Rodríguez (en
adiante As Pontes de G.R.), incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (POS) 2016 co código 2016.2100. 0157.0, no
que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta deputación na sesión ordinaria
realizada o 26 de febreiro de 2016 polo que se aprobou o Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016 e o seu
Plan complementario, no que se inclúe a obra que máis adiante se indica, que foi
aprobada definitivamente mediante a Resolución da Presidencia desta corporación
provincial núm. 2016/6844, do 29 de marzo de 2016, logo de levantarse a condición
consistente na ratificación polo Pleno municipal da aprobación do proxecto, a que
fora sometida a súa aprobación definitiva
Logo de aprobar o Concello das Pontes de G.R. un proxecto modificado número 1
desta obra, que non estaba adxudicada, que foi aprobado polo Pleno desta
deputación na sesión realizada o 30 de outubro de 2020, sen variación económica,
previos os correspondentes informes técnicos e xurídicos favorables, para
solucionar os problemas de condensación e luminarias defectuosas atopados neste
pavillón secundario do concello
Logo de aprobar o Concello das Pontes de G.R. un proxecto modificado número 2
desta obra, que segue sen estar adxudicada, con incremento do seu orzamento de
contrata que é asumido integramente polo concello, previos os correspondentes
informes técnicos e xurídicos favorables, coa finalidade de introducir nel un
material de pista que sirva para multideporte pero que garanta tamén que se
poidan practicar nela os deportes de rodas
Tendo en conta que consta tamén no expediente un informe de supervisión favorable
emitido o 31 de maio de 2021 polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta
deputación en relación con este proxecto modificado núm. 2 asinado dixitalmente o 14
de maio de 2021, asi como unha declaración responsable ante Augas de Galicia,
presentada polo concello o 14 de xuño de 2021, necesaria para a súa execución
segundo indica o arquitecto municipal no seu informe do 11 de xuño de 2021
FUNDAMENTOS DE DEREITO
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Logo de ver as Bases reguladoras do POS 2016, aprobadas polo Pleno desta
deputación o 8 de outubro de 2015 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP)
número 196, do 14 de outubro de 2015
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado número 2 do investimento denominado “Obras de
rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A Magdalena”, do Concello
das Pontes de García Rodríguez, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras
e servizos de competencia municipal (POS) 2016, co código 2016.2100.0157.0, que
aínda está sen adxudicar, que foi aprobado polo concello previos os correspondentes
informes favorables, que supón un incremento do seu orzamento total que é asumido
integramente polo concello para o que existe crédito orzamentario adecuado e
suficiente, segundo informa a interventora municipal, que foi supervisado
favorablemente polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación e
que non precisa máis que dunha declaración responsable ante Augas de Galicia que
xa foi presentada polo concello, para introducir no proxecto un material de pista que
sirva para multideporte pero que garanta tamén que se poidan practicar nela os
deportes de rodas, cos datos que se indican a continuación:
“Rehabilitación e conservación no
pavillón do colexio público A
Magdalena”
2016.2100.0157.0
As Pontes de G.R.
Deputación
Concello
Total

MODIFICADO Nº 1

MODIFICADO Nº
2

DIFERENZA

97.187,33

97.187,33

0,00

0,00

30.222,15

30.222,15

97.187,33

127.409,48

30.222,15

esentando s o concello toda a documentación re demais informes favorables cos
datos que se indican a continuación
O financiamento da achega provincial a este investimento farase efectivo con cargo á
partida orzamentaria 0430/4592/76201 do vixente orzamento provincial.
2.- Notificarlle este acordo ao Concello das Pontes de García Rodríguez para os
efectos de que poida iniciar a contratación e execución deste investimento incluído no
POS 2016.
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21.- Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio
de pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de maio de 2021 e relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da
Coruña entre o 1 e o 31 de maio de 2021.
PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a
provedores calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na
Deputación Provincial da Coruña, no Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e na Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña do
mes de maio de 2021.
SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética
Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de maio de 2021.
TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda,
acórdase a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da
Coruña.
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22.- Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de
execución orzamentaria correspondente a abril de 2021 e proxección a
31/12/2021.
1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 30 de abril de
2021, 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 2021, aínda que as previsións actuais permiten estimar o incumprimento da
Regra do Gasto, porque se trata de estimacións previas e porque a orixe do posible
incumprimento é o financiamento de novos gastos con Remanente de Tesourería do
exercicio 2020 que ten a natureza de recurso financeiro propio e que ten un
fundamento contable real e efectivo.
O Consello de Ministros do 6 de outubro de 2020 e o Congreso dos Deputados na
sesión do 20 de outubro acordaron suspender as regras fiscais
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.
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23.- Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, cadro
de persoal e organigrama 2021
Vistas as peticións formuladas dende os diferentes servizos/unidades en relación co
asunto de referencia e que conforman os seguintes
I.- ANTECEDENTES.
Dende o Gabinete de Presidencia con motivo do volume de traballo existente solicitan
a creación dun posto de Xefatura de sección de Prensa (A1/A2), en réxime de
especial dedicación e un Técnico superior, administración especial, subgrupo A1.
A Asesoría xurídica manifesta a necesidade de reforzar o servizo coa creación dun
novo posto de Letrado/a asesor adxunto/a, así como reconfigurar un dos postos xa
existentes como técnico xurídico, en atención ao seu contido funcional. Propón tamén,
eliminar a especial dedicación dun posto de administrativo ao non existir xa as
circunstancias polas cales se estableceu no seu momento.
O Servizo de fiscalización e control financeiro reitera a súa necesidade de contar cun
maior número de efectivos, especialmente no tocante ás subvencións de entidades
con ánimo de lucro, para o que solicitan a creación dunha xefatura de negociado.
Asimesmo, solicitan modificar o actual organigrama do Servizo cambiando algunhas
dependencias entre as xefaturas de sección e as de negociado (que se renomean de
xeito numérico para simplificar a súa identificación) e pasando os postos base a
depender directamente da Xefatura de servizo.
Dende a Tesourería Provincial poñen de manifesto a necesidade de reforzar a
atención ao contribuínte tanto de xeito telemático e telefónico como presencial, polo
que solicitan a creación de catro prazas e postos de Técnico/a de xestión tributaria
que presten servizo con carácter rotatorio entre as distintas unidades de atención ao
contribuínte.
A dirección do IES Rafael Puga Ramón informa que nese centro algunhas materias,
que con anterioridade se consideraban temporais e conxunturais, na actualidade
teñen carácter continuista, xa que se consideran esencias para a correcta formación
do alumnado.
As modificacións das Leis orgánicas que regulan a educación e nas que se da un
papel prioritario e cada vez mais importante á oferta educativa dos centros, reflectido
nunha cada vez maior optatividade, traen como consecuencia a necesidade da
creación dunha praza de profesor/a de Bioloxía e outra de Lingua Inglesa.
As diferentes modificacións dos currículos formativos e a ampliación da oferta
formativa do centro motivan que desde a dirección do IES Rosalía Mera se solicite a
creación dun posto de profesor/a de ensino secundario na especialidade de sistemas
electrotécnicos e automáticos e un posto de profesor/a técnico de FP coa
especialidade de mecanizado e mantemento de máquinas.
O Servizo de desenvolvemento territorial e medio ambiente solicita cambiar a
denominación do mesmo para adaptalo á realidade das funcións que desenvolve polo
de: Servizo de desenvolvemento territorial e transición ecolóxica, e a creación de dúas
prazas e postos de Técnico de xestión de administración xeral, subgrupo A2, para o
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PEL, dada a carga de traballo existente.
O Servizo de acción social, cultura e deportes manifesta a sobrecarga de traballo
existente na Sección de Servizos Sociais, concretamente en materia de igualdade,
onde unicamente contan cunha técnica de políticas de igualdade, e propoñen a
creación doutra praza e posto coas mesmas características que esta engadindo ás
titulacións xa requeridas na actualidade para acceder a estas prazas as seguintes:
Grao en Educación social, en Traballo social ou en Igualdade.
A Dirección do Fogar Infantil Emilio Romay solicita a creación dunha praza e posto de
Titor/a de garda para reforzar os servizos que se prestan no centro e poder cubrir de
maneira axeitada as quendas de traballo do persoal.
Dende a Biblioteca Provincial informan que o posto existente de Auxiliar técnico de
biblioteca ven desempeñando as súas funcións en quenda de tarde, polo que sería
preciso modificar a valoración do dito posto adecuándoa ao dito horario.
Por Resolución de Presidencia de 28/08/2020 (BOE nº 239 de 7/9/2020) convocouse
concurso xeral de méritos para a provisión de postos de traballo que foi resolto
mediante Resolución de Presidencia de 03/05/2021. Como resultado do mesmo é
necesario realizar axustes puntuais no cadro de persoal para dar cobertura aos
postos base que quedan vacantes.
En base aos seguintes
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO
Artigo 33.2.f da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, que atribúe ao
Pleno a competencia para a aprobación da relación de postos de traballo.
Artigos 90 da Lei 7/1985 do 2 de abril, de bases de réxime local, en relación cos
artigos 126 e 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, Texto
refundido das disposicións vixentes en materia de réxime local e 202 da Lei 2/2015,
do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Á vista do exposto
ACÓRDASE
1. Realizar as seguintes adaptacións no cadro de persoal, relación de postos de
traballo e organigrama:
GABINETE DE PRESIDENCIA
Creación dun posto de Xefatura de sección de prensa (A1/A2), nivel 24, especial
dedicación con praza asociada de Técnico de administración xeral, subgrupo A1 e
aberto a outras administracións (A3).
Creación dunha praza e posto de Técnico/a superior, escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnico superior, subgrupo A1, nivel 26, especial
dedicación e aberto a outras administracións (A3). Titulación requirida: Grao ou
licenciatura universitaria en dereito.
ASESORÍA XURÍDICA
Transformar o posto de Letrado asesor adxunto, con código 1.1.60.3, nun posto de
Técnico xurídico cos requisitos de: Licenciatura en Dereito e Habilitación procesal, e a
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súa praza asociada de Letrado adxunto nunha de Técnico de administración xeral.
Creación dunha praza e posto de Letrado/a asesor/a adxunto/a, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, nivel 26,
subgrupo A1, especial dedicación.
Eliminar a especial dedicación do posto de administrativo de administración xeral con
código 1.1.15.166.
INTERVENCIÓN XERAL SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO
Creación dun posto de Xefatura de negociado para a fiscalización de subvencións de
entidades con ánimo de lucro, escala administración xeral/especial, nivel 22, con
praza vinculada de Técnico/a de administración xeral, dependente da Xefatura de
sección control III.
Modificar o organigrama no sentido de que dependan da Xefatura de servizo
directamente as tres Xefaturas de sección, das cales dependerán as súas
correspondentes Xefaturas de negociado, e o resto do persoal dependerá
directamente da Xefatura de servizo.
Renomear as Xefaturas de negociado e a súa dependencia como se indica:
Xefatura de Sección de Control I:
o Negociado de Fiscalización I ( actual de Contratos e outros gastos correntes)
o Negociado de Fiscalización II (actual de Plans e outros gastos con financiación
afectada).
o Negociado de Fiscalización III (actual de Personal)
o Negociado de Fiscalización IV (actual de Control de Ingresos)
Xefatura de Sección de Control II :
o Negociado de Fiscalización V (actual Control Financeiro)
Xefatura de Sección de Control III :
o Negociado de Fiscalización VI (actual de Subvencións )
o Negociado de Fiscalización VII (nova creación)
TESOURERÍA ZONAS RECADATORIAS
Creación de catro prazas e postos de Técnico/a de xestión tributaria, administración
especial, subgrupo A2, que desempeñarán as súas funcións con carácter rotatorio
entre as distintas unidades de atención ao contribuínte.
IES RAFAEL PUGA RAMÓN
Creación de dúas prazas e postos de profesor/a de secundaria, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A1,
nivel 24, especialidade: un de bioloxía e outro de lingua inglesa.
IES CALVO SOTELO
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Adaptar o nome do centro á súa nova denominación: IES Rosalía Mera, segundo o
acordo plenario de 29 de xaneiro de 2021, (BOP nº 58 de 29/03/2021).
Creación dunha praza e posto de profesor/a de secundaria, escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A1, nivel 24,
especialidade: sistemas electrotécnicos e automáticos.
Creación dunha praza e posto de profesor/a técnico/a de formación profesional,
escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos de grao medio,
subgrupo A2, nivel 24, especialidade: mecanizado e mantemento de máquinas.
SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE
Cambiar a denominación do Servizo de desenvolvemento territorial e medio ambiente
polo de Servizo de desenvolvemento territorial e transición ecolóxica.
Cambiar a denominación do posto de Xefatura de servizo de desenvolvemento
territorial e medio ambiente polo de Xefatura de servizo de desenvolvemento territorial
e transición ecolóxica.
Creación de dúas prazas e postos de Técnico de xestión de administración xeral,
subgrupo A2, para o PEL.
ACCIÓN SOCIAL, CULTURA E DEPORTES
Creación dunha praza e posto de Técnico/a de políticas de igualdade, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A1,
nivel 22.
Engadir á titulación requerida para estas prazas as titulacións seguintes: Grao en
Educación Social, Grao en Traballo Social, Grao en Igualdade.
Creación dunha praza e posto de Técnico/a de deportes, escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A1, nivel 22 e aberto
a outras administracións (A3). Titulación requirida: Grao en ciencias da actividade
física e do deporte ou equivalente.
ARQUITECTURA - CDM FERROL
Adscribir organicamente o posto de Operario de servizos I (código 1.1.402.3) ao
Servizo de arquitectura, mantendo a súa adscrición funcional ao Centro de día de
menores de Ferrol.
FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
Creación dunha praza e posto de Titor/a de garda, escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnicos facultativos, grupo B.
BIBLIOTECA
Modificar a valoración do posto Auxiliar técnico de biblioteca, subgrupo C1, para
incluir horario de tarde.
Como resultado da resolución do concurso xeral de méritos para a provisión de postos
de traballo convocado por Resolución de Presidencia de 28/08/2020 (BOE nº 239 de
7/9/2020) e para dar cobertura aos postos base que quedan vacantes:
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Amortizar:
- 7 prazas de Técnico/a de administración xeral (subgrupo A1)
Crear:
Na escala de administración xeral:
-1 praza de Técnico/a de xestión de administración xeral (subgrupo A2)
-1 praza de Administrativo/a de administración xeral (subgrupo C1)
Na escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores:
-1 praza de Técnico/a financeiro tributario (subgrupo A1)
-1 praza de Técnico/a superior en informática (subgrupo A1)
-1 praza de Técnico/a superior Unión Europea (subgrupo A1)
Na escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos de grao
medio:
-1 praza de Técnico/a de servizos sociais (subgrupo A2)
-1 praza de Asesor/a técnico/a (subgrupo A2)
2. Aprobar a matriz para a determinación do complemento específico dos postos de
nova creación que figura como anexo I.
3. Aprobar as funcións dos postos de traballo que figuran como anexo II.
4. Aprobar inicialmente a modificación da relación de postos de traballo 2021 que
figura como Anexo III e dispor, de conformidade co disposto no artigo 202 da Lei
2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, que esta modificación sexa
sometida a información pública mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da
Provincia por un prazo de vinte días, a efectos de que se formulen, no seu caso, as
reclamacións, suxestións e alegacións que se estimen procedentes. De non
producirse estas a aprobación elevarase a definitiva.
5. Aprobar inicialmente a modificación do cadro de persoal para o ano 2021 que figura
como Anexo IV, dispoñendo a súa exposición ao público mediante o correspondente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia por quince días, durante os cales os
interesados poderán examinalo e presentar reclamacións, segundo o disposto no
artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e
demais normativa de aplicación. De non producirse reclamacións durante o citado
prazo o cadro de persoal quedará definitivamente aprobado, de acordo co disposto no
artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004.
6. Aprobar a modificación do organigrama 2021 que figura como Anexo V.
7. A entrada en vigor do presente acordo queda condicionada á aprobación definitiva
do correspondente expediente de modificación de crédito.
8. Unha vez aprobados definitivamente, remitir copia da relación de postos de traballo
e do cadro de persoal aos órganos competentes da Administración xeral do Estado e
da Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia no prazo de trinta días.
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9. Publicar íntegramente a relación de postos de traballo e o cadro de persoal 2021 no
Boletín
Oficial
da
Provincia.
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24.- Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número
4/2021 de aprobación polo Pleno.
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 4/2021 de
competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente orzamento xeral por un
importe 361.396,04 euros e que ofrece o seguinte resumo:

A)NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO

A.1) Aumentos (necesidades de
financiamento):

A.2) Baixas (fontes de financiamento):

CE. Créditos extraordinarios:

58.443,52

Remanente de Tesourería:

361.396,04

SC. Suplementos de crédito:

302.952,52

Baixas por anulación:

0,00

Total aumentos:

361.396,04

Total financiamento:

361.396,04

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

B.2 Resumo por capítulos do Estado de Ingresos

Capítulo

Altas

Capítulo

1.
Gastos de
persoal

361.396,04

0,00

1 Impostos directos

0,00

0,00

0,00

2 Impostos indirectos

0,00

3.
Gastos
financeiros

0,00

0,00

3 Taxas e outros ingresos

0,00

4.

Trans. Correntes

0,00

0,00

4 Transferencias correntes

0,00

5.
o. i.

Fondo continx. e
0,00

0,00

5 Ingresos patrimoniais

0,00

6.
reais

Investimentos
0,00

0,00

6 Enaxenación investimentos reais

0,00

7.

Trans. de capital

0,00

0,00

7 Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

8 Act. Finan. (Reman. Tesourería)

2.

Gastos correntes

8.
Activos
financeiros

Baixas

Altas

361.396,04
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9.
Pasivos
financeiros
TOTAL:

0,00

0,00

9 Pasivos financeiros

361.396,04

0,00

TOTAL:

0,00
361.396,04

2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a
publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de
reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do
citado RD 500/90.
Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo.
No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.
3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da
Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o establecido no
artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia á Consellería de Economía
e Facenda da Xunta de Galicia e á Delegación do Ministerio de Economía, en
cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
4- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
5.- Se as obrigacións efectivamente recoñecidas ao finalizar o exercicio 2021 exceden
do límite establecido na regra de gasto deberán levarse a cabo as actuacións
descritas nos artigos 21 a 23 da Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira, nos prazos, condicións e polo procedemento establecido
neles. Coidamos que tendo en conta a resposta do Ministerio de Facenda e Función
Pública a unha consulta sobre un posible incumprimento desta regra posta de
manifesto nunha avaliación trimestral e o sinalado na páxina 1 do manual da
aplicación PEFEL2 para a elaboración e remisión do plan económico financeiro
publicada por ese Ministerio en febreiro de 2017, non haberá que adoptar medidas
correctoras xa que o incumprimento ven explicado pola utilización do remanente de
tesourería para financiar as incorporacións de remanentes de crédito e outras
modificacións orzamentarias que non teñen carácter estrutural nin se teñen que
reproducir no futuro.
Ademais, a estes efectos hai que ter en conta os acordos adoptados polo Consello de
Ministros do 6 de outubro e polo Congreso dos Deputados na sesión do 20 de outubro
de 2020 sobre a suspensión da aplicación das regras fiscais no exercicio 2020 e 2021
como consecuencia da situación excepcional de pandemia formalmente declarada.
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6.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando proceda, as propostas correspondentes que
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa
vixente.
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25.- Aprobación da modificación da Base 10ª das de Execución do Orzamento
do exercicio 2021.
PRIMEIRO: Aprobar a modificación da Base 10 das de execución do orzamento
provincial do exercicio 2021, quedando a súa redacción como segue:
"BASE 10ª.- NIVEL DE VINCULACIÓN XURÍDICA DOS CRÉDITOS
Para o exercicio 2021, o nivel de vinculación xurídica dos créditos do Orzamento
Xeral será o seguinte:
a. Norma xeral:


Clasificación orgánica: (dous díxitos)



Clasificación por programas: política de gasto (dous díxitos)



Clasificación económica: artigo (dous díxitos)

b. Situarase ao mesmo nivel de desagregación económica con que aparezan no
estado de gastos, a vinculación xurídica dos seguintes créditos:


Os créditos declarados ampliables na Base 13ª das presentes Bases
de Execución.

As aplicacións orzamentarias que a continuación se indican:
0710/929/120.09 Destinada aos incrementos que poidan derivarse da Lei
de orzamentos xerais do Estado para o 2021
0710/929/121.03 Destinada á valoración de postos de traballo e carreira
profesional.
0710/929/150.00 Recolle os créditos dedicados a produtividade por
obxectivos do persoal.
c. Normas particulares:


No capítulo VI, Investimentos reais, a vinculación na clasificación
económica será a nivel de capítulo (1 díxito).
 Clasificación orgánica: (dous díxitos)
 Clasificación por programas: política de gasto (dous díxitos)
 Clasificación económica: capítulo (un díxito)


Os gastos que se tramiten como “proxectos de gastos” a vinculación
determinarase, no seu caso, na resolución de Presidencia na que se aprobe o
proxecto. De non estabelecerse estarase a vinculación estabelecida na norma
xeral.


Os gastos relativos a outras prestacións económicas a favor de
empregados a vinculación será a seguinte:
 Clasificación orgánica: (catro díxitos)
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 Clasificación área de gasto: programa (tres díxitos)
 Clasificación económica: concepto (tres díxitos)


Os gastos relativos a axudas no marco do Plan de Emprego Local a
vinculación será a seguinte:
 Clasificación orgánica: (dous díxitos)
 Clasificación área de gasto: (dous díxitos)
 Clasificación económica: (un díxito)"

SEGUNDO: Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles,
mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os
efectos de reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos
20 e 22 do citado RD 500/90.
Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo.
No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.
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26.- Aprobación dos estados demostrativos da xestión recadatoria dos recursos
doutros entes públicos e dos recursos propios dos exercicios 2019 e 2020.
Aprobar os estados demostrativos relativos á xestión recadatoria dos recursos doutros
entes públicos e dos recursos propios correspondentes aos exercicios 2019 e 2020.
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27.- Aprobación da adhesión ao convenio entre a Axencia Estatal de
Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias
en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión
recadatoria coas entidades locais.
1) Aprobar a adhesión ao citado convenio pola Deputación da Coruña, nos termos
previstos no texto que se acompaña do mesmo, que foi publicado no Boletín Oficial do
Estado.
2) Facultar ao Presidente para realizar todas as actuacións necesarias e dar as
instrucións correspondentes aos servizos que teñan que participar, a fin de levar
adiante todo o contido do convenio, cumprimento do mesmo e das súas obrigacións,
así como xestionar a información recibida acorde co mellor desenvolvemento da
xestión dos servizos da Deputación e do desenvolvemento das funcións de carácter
recadatorio delegadas, a realizar aos municipios da provincia.
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre o catálogo do Pazo de Meirás
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos, a presión e mobilización social devolveron ao debate público a
situación do Pazo de Meirás, patrimonio espoliado pola familia do ditador desde os
primeiro anos da ditadura. A presión exercida polo Concello de Sada, os partidos
políticos da oposición ao goberno da Xunta e plataformas sociais pola memoria
histórica tense expresado estes anos propoñendo solucións a respecto dos usos, da
titularidade e da xestión dun centro que por consenso debe ser devolto á sociedade.
Sen embargo, dito consenso vén trabado pola Xunta de Galiza e pola súa pretendida
dilución da necesidade de destinar o Pazo a usos relativos á memoria histórica e pola
falta de celeridade á hora de adoptar decisións que protexan o presente e o futuro do
inmoble.
Así, a Xunta, e mediante o Decreto 299/2008, de 30 de decembro, declarou ben de
interese cultural (BIC), coa categoría de sitio histórico, as Torres de Meirás. Unha
categoría que, definida no art. 8.4º da Lei 8/1995, de patrimonio cultural de Galiza
daquela vixente, era “a que se adecúa con máis exactitude aos valores culturais que
se transmiten a través da rica estrutura espacial do conxunto de elementos que
conforman as Torres de Meirás, que conteñen en si mesmos a memoria de momentos
importantísimos da historia de Galiza e do Estado español”, tal e como se contén na
exposición de motivos do mencionado Decreto.
Unha exposición de motivos na que tamén se facía expresa referencia a que tal
categoría de sitio histórico “engloba todos os valores de distinta índole que favorecen
a súa declaración como ben de interese cultural, e permitirá ás xeracións futuras
acercarse a elas cun espírito positivo e ecuánime”.
E unha fundamentación para tal categoría de sitio histórico que se asociaba
directamente á “súa destacada importancia como lugar de memoria”, relacionando
esta tanto coa de Emilia Pardo Bazán como coa do ditador Francisco Franco.
A categoría de sitio histórico é indisociable da relación condensada entre continente
(inmoble e conxunto espacial) e contido (elementos materiais mobles de todo tipo)
que conforman, todo el, ese lugar de memoria que xustificou a declaración BIC.
Consecuencia do cal é que un BIC categorizado de sitio histórico quedaría
degradado, desvalorizado e sen significancia material como lugar de memoria
histórica, en ausencia normativa de tal relación normativa identificativa de bens
mobles conformantes do BIC, e co posible efecto pernicioso de que, en ausencia da
mesma, puidese quedar despoxado ou baleiro daqueles bens que, precisamente, lle
outorgan esa referencia material ao sitio histórico.
Precisamente, e co antecedente do previsto no art. 11.1.a) da Lei 8/1995, a vixente
Lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia obriga, no seu art. 22.2.b), a que na
declaración BIC de bens inmobles (e para calquera categoría dos mesmos, incluído o
de sitio histórico) se conteña “A identificación e a descrición das partes integrantes e
bens mobles que, pola súa vinculación co inmoble, se incorporen á declaración. Así
mesmo, identificarase a posible existencia de bens inmateriais”.
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Se ben é certo que no Anexo I do mencionado Decreto 299/2008 se fai descrición de
determinados elementos mobles, tanto sitos no interior como no exterior do inmoble,
tal resolución non conten unha relación detallada e identificativa dos mesmos, en
especial aqueles que pola súa natureza e significancia dotan de contido substantivo
material a dito “lugar de memoria” coa categoria BIC de sitio histórico. Unha omisión
ou carencia (en relación co previsto no art. 11.1.a) da Lei 8/1995) que, sen dúbida, foi
motivada polas dificultades que a propia Consellería de Cultura e os seus servizos
técnicos tiveron para acceder ao inmoble e realizar un informe detallado e
inventariado de ditos bens mobles, do cal é unha boa mostra os sucesivos recursos e
accións xudiciais que a persoa daquela propietaria do inmoble interpuxo en relación
coas ditas actuacións previas necesarias para a resolución BIC.
Dado o tempo transcorrido desde a declaración BIC do 2008, a omisión no dito
Decreto 299/2008 da relación de bens mobles asociada á categoría BIC, a entrada en
vigor da Lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galiza, así como o cambio de
circunstancias acaecidas desde entón (en especial os efectos xurídicos da sentenza
do Xulgado de 02/09/2020 e da súa execución provisional, que outorga a titularidade
do inmoble ao Estado) aconsellan e xustifican a modificación complementaria de dito
Decreto 299/2008.
O Concello de Sada, por acordo da súa corporación, ten traslado á Xunta de Galiza a
necesidade de que esta acorde a incoación de expediente de modificación do Decreto
299/2008 aos efectos de incorporar ao mesmo Anexo de bens mobles asociados á
categoría de sitio histórico, o que automaticamente outorgaría aos mesmos as
facultades de tutela e protección dos BIC, de conformidade co previsto no art. 16 da
Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galiza, así como a publicación do catálogo de
bens mobles como anexo da declaración BIC para que queden asociados á categoría
de sitio histórico.
Posteriormente, a 10 de maio, reiterouse e complementouse dita demanda, instando a
que a modificación do Decreto 299/2008 incluíse como obxecto parcial da mesma un
réxime transitorio de usos do inmoble e ata a aprobación e entrada en vigor do futuro
plan especial de protección, ao que remite tanto o PXOM de Sada de 2017 como os
art. 55 e 56 da Lei 5/2016. Un réxime transitorio de usos que se axustaría e sería
concordante, amais, co obxectivo, finalidades e destino dotacional público que se
pretenden polas administracións para dito inmoble, tanto pola actualmente titular
(Administración Xeral do Estado) como pola propia Xunta de Galiza e Concello de
Sada, e dentro das competencias que as mesmas ostentan sobre o réxime
patrimonial, cultural e urbanístico de afectación ao dito BIC.
Por último, e con independencia da titularidade dominial do Estado (titularidade
derivada da execución provisional da sentenza do Xulgado de 02/09/2020), o BIC non
forma parte do Patrimonio Nacional nin está adscrito a ningún servizo público
xestionado polo Estado, polo que a competencia para adoptar as medidas propostas é
da Xunta de Galiza.
Por todo o exposto, solicitamos ao Pleno da Deputación Provincial da Coruña o
seguinte ACORDO;
1.- Instar á Xunta de Galiza, a través da Consellería de Cultura, a que se incoe
expediente de modificación do Decreto 299/2008, do 30 de decembro, aos efectos de
incorporar ao mesmo Anexo de bens mobles asociados á categoría de sitio histórico,
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o que automaticamente outorgaría aos mesmos as facultades de tutela e protección
dos BIC.
2.- A que a Xunta de Galiza faga público o catálogo de bens mobles contidos no Pazo
de Meirás.
3.- Dar traslado deste acordo á Xunta de Galiza, aos grupos políticos representados
no parlamento galego así como ao Concello de Sada.
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre parque eólico no Monte do
Gato
O pasado 6 de xuño tivemos a oportunidade de inspeccionar in situ os terreos nos
que Greenalia e Galenergy pretenden instalar unha gran poligonal para a explotación
do vento de varios montes dos concellos de Coirós, Oza-Cesuras e Aranga, nunha
zona que forma parte da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo.
O proxecto foi deseñado, como vén sendo habitual nestes casos, sen consulta previa
a uns veciños que vén como moitas das súas propiedades se verán atinxidas, non só
pola instalación dos grandes muíños de vento de máis de 200 metros de altura, senón
tamén polas zonas de servidume e de paso das liñas de alta tensión soterradas ou en
altura precisas para o transporte da enerxía producida, viais de acceso, subestacións
e outras infraestruturas.
O parque, ademais, incorre noutros vicios na súa tramitación que veñen sendo xa
endémicos nestes casos, como o da fragmentación do mesmo en unidades menores
para evitar a avaliación máis rigorosa do seu impacto ambiental e patrimonial. Deste
xeito, atopámonos con que, aínda que serán máis de corenta os aeroxerados
finalmente instalados e cunha potencia total superior aos 120 megavatios, a súa
división fraudulenta en seis unidades menores, Parque Eólico de Felga, Gato, Seselle,
Feás, Penas Boas e Fontella, pretende evitar a tramitación unitaria do seu estudo de
impacto ambiental.
Ademais do gran valor paisaxístico e natural deste parque, instalado como dixemos,
no interior da Reserva da Biosfera, o espazo afectado atesoura tamén un gran valor
patrimonial, como testemuñan as numerosas mámoas e outros vestixios
arquitectónicos que conforman unha necrópole megalítica no Monte do Gato.
É a cidadanía organizada na Plataforma S.O.S. Monte do Gato a que, ata o de agora,
vén denuciando os abusos de Greenalia e Galenergy, presentando alegacións ao
proxecto e informando aos veciños sobre o impacto que esta poligonal situada no
horizonte da Costa da Sal terá para as súas vidas.
Cómpre dicir, neste sentido, que xa foi aprobada unha declaración institucional no
Concello de Oza-Cesuras denunciando este feito e trasladándolle o seu apoio á
veciñanza, unha acción que debe ser hoxe tamén convalidada nesta cámara
provincial, pois estamos ante unha actuación que afecta a tres concellos e que, polo
seu elevado impacto ambiental e polo modelo extrativo de explotación dos recursos
que pon de manifesto, forma parte dos intereses dos coruñeses no seu conxunto e
tamén dos galegos e galegas.
Por todo o devandito, propoñémoslle ao Pleno da Deputación da Coruña a adopción
dos seguintes acordos:
1.- A Deputación da Coruña manfiesta o seu apoio a toda a veciñanza dos concellos
de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós afectados pola instalación.
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2.- Poñer a disposición dos concellos afectados, os recursos da Asesoría Xurídica
para defender os intereses e as vontades destes, ante a implantación do parque
eólico Monte do Gato.
3.- Instar á Xunta de Galicia á paralización inmediata dos parques aos que se refire a
moción (Monte do Gato) para seren tramitados de xeito unitario, realizando a
avaliación de impacto ambiental e patrimonial de xeito conxunto..

**RPT-6654235

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña,
para que ceda a titularidade aos concellos da provincia nos tramos que así o
soliciten, as estradas de titularidade provincial que discorran polos seus
municipios
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Defínese estrada como a vía de dominio e uso público (propiedade das
administracións públicas e de libre acceso) proxectada e construída para a circulación
de vehículos automóbiles.
A rede viaria dun Municipio é esencial para o seu desenvolvemento e crecemento
porque é o único medio que permite o transporte de persoas. Grazas á rede viaria, é
posible satisfacer as necesidades básicas de educación, traballo, alimentos, saúde,
etc. Por este motivo, para que un Concello sexa estratéxico, é preciso ter un sistema
viario adecuado, porque é a única maneira de garantir a mobilidade plena,
satisfacendo así as necesidades esenciais da poboación.
Os investimentos insuficientes ou a mala administración da rede viaria municipal terán
consecuencias graves para a economía e o benestar social do municipio.
Engadida a esta cuestión, a do diferente estado das estradas provinciais atendendo á
relación de identidade ou non entre a cor política dos diversos gobernos municipais e
o goberno da Deputación ao longo da historia, atopamos a cuestión da propiedade
das vías.
Así, na maioría dos Concellos da provincia, o trazado das estradas provinciais cruza,
a modo de travesía, polo centro do centro urbano, tornando complexa, cando non
imposible, a vontade do goberno municipal de dotala de equipamentos e mesmo
ornatos específicos acordes coa súa localización.
Outras veces atopamos que a mesma estrada pasa sucesivamente de ser de
competencia provincial, a estatal ou local sen que sexa posible discernir as razóns
desa distribución ou, tamén, cando os motivos para os seus sucesivos cambios de
titularidade cambiaron hai tempo, coa expansión e diseminación dos núcleos urbanos,
e perderon hoxe a súa razón de ser orixinal.
Polo exposto, co obxecto de racionalizar e homoxeneizar a titularidade, o estado de
conservación e dotación de servizos das vías provinciais, faise necesario a
formalización do cambio de titularidade dos viais a favor dos Concellos da Provincia
que así o soliciten, en perfecto estado de uso, mediante a subscrición da
correspondente acta de entrega parte da Deputación provincial da Coruña, xunto coa
documentación técnica e administrativa que especifique os seus singulares
características, as instalacións auxiliares de que dispoñan e o estado de conservación
e mantemento dos tramos de estrada que sexan obxecto de cesión entre as citadas
administracións.
Por todo iso, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta
Corporación, ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Provincial
Popular insta o Pleno da Deputación da Coruña, a adoptar a seguinte
PROPOSTA DE ACORDO
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Instar á Deputación da Coruña, a que proceda á cesión da titularidade das estradas
provinciais a favor dos Concellos nos tramos que así o soliciten, en perfecto estado de
uso, é dicir, unha vez realice as obras correspondentes de reparación, conservación e
adaptación á normativa de circulación actual e accesibilidade dos peóns que utilicen
ditas vías.
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Moción do Grupo Provincial Socialista para instar á Xunta de Galicia a que
cumpra co Pacto e o Fondo de Cooperación Local
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende a súa chegada ao goberno da Xunta de Galicia, hai 12 anos, as políticas
desenvolvidas polo Partido Popular téñense caracterizado polo desprezo das
administracións locais. Nestes anos, o goberno autonómico ven incumprindo dun xeito
sistemático os acordos incluídos no Pacto Local, desatendendo as peticións da
FEGAMP, ignorando as necesidades das facendas locais, e sobrecargando aos
concellos con competencias impropias. Dáse o paradoxo de que os cidadáns
reclaman aos concellos servizos públicos que son competencia da Xunta de Galicia.
A Xunta, que lle nega fondos aos concellos coa escusa de que polo seu pequeno
tamaño non poden xestionalos, non dubida en deixar nas súas mans tarefas de tanto
calado como a loita contra a pandemia, sen traspasar aos concellos nin un euro dos
máis de 1.100 millóns de fondos Covid transferidos pola UE e polo goberno do
Estado. Dun xeito conveniente para a Xunta, os concellos son administración de
segunda categoría cando esixen que se actualice o seu financiamento, pero pasan a
ser responsables cando se trata de dar resposta inmediata aos cidadáns.
Lonxe de apostar polas administracións locais, a Xunta de Galicia, nos seus
orzamentos do 2021 reduciu nun 6,4% as transferencias directas aos concellos, nun
ano no que as facendas locais afrontaron non só os gastos derivados da Covid, senón
a un incremento de 17.000 novas solicitudes de axudas que incrementaron o gasto
dos servizos sociais municipais nuns 6 millóns de euros mensuais, segundo constatou
a FEGAMP.
E non é so que se reduzan as transferencias, é que estas se reparten con criterios
partidistas, optando de xeito preferente polo réxime de concorrencia non competitiva.
Polo anteriormente exposto, e como firmes defensores da necesidade de abordar
unha actualización da lei das facendas locais que permita aos concellos asumir o
custo real da oferta de servizos públicos que demandan os galegos e as galegas,
propoñemos ao Pleno da Deputación da Coruña a adopción do seguinte:
ACORDO
Instar á Xunta de Galicia:
1. Que respecte o Pacto Local así como todos os acordos firmados coa FEGAMP e as
entidades locais.
2. Que comece a elaborar unha Lei autonómica de participación das entidades locais
nos ingresos da Comunidade Autónoma.
3. Que mentres a devandita Lei non se aproba, incremente a contía do Fondo de
Cooperación Local, fondo que non medrou nos 12 anos de goberno de Feijóo, e que
se teña en conta ás deputacións provinciais.
4. Que suprima o actual sistema de subvencións en réxime de concorrencia non
competitiva que favorece aos concellos de cor política afín ao goberno da Xunta e
adopte un sistema de reparto de fondos con criterios obxectivos e transparentes,
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semellantes aos aplicados no Plan Único posto en marcha pola Deputación Provincial
da Coruña.
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