RELACIÓN DE ACORDOS SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 30 DE
XULLO DE 2004
Central-Actas
1.- Aprobación da acta anterior, nº 8/04, correspondente á sesión celebrada o día 25 de
xuño de 2004.
2.- Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 9.200 á
11.399.
3.- Proposición da Presidencia sobre o cambio de data do pleno ordinario de agosto.
4.- Proposición da Presidencia de aprobación do convenio para a execución do
proxecto europeo “ Asociar estratexias urbanas e rurais para conquistar o emprego”
Economía, Facenda e Especial de Contas
5.- Expediente de modificación de créditos nº 2/04, recoñecemento extraxudicial de
créditos e ampliación das subvencións nominativas recollidas na base 47ª de
Execución do presuposto provincial do exercicio 2004.
Cooperación e Asistencia a Concellos
6.- Modificación do POS 2004 por cambio de obras do Concello de Carnota.
7.- Aprobación do proxecto reformado da obra “Afirmado e mellora de camiños rurais
nas parroquias de Sofán e Rus” do Concello de Carballo, incluída no POS 2002.
Código 02.2100.0072.0.
8.- Aprobación da modificación do proxecto da obra “Nave servizos municipais en
Alimpadoiros (1ª fase)” do Concello das Pontes de García Rodríguez, incluída no POS
2004. Código 04.2100.0279.0.
9.- Aprobación do proxecto de remate da obra “Edificio servizos múltiples” do
Concello de Muxía, incluída no Programa operativo local 2002. Código
02.2300.0078.0.
10.- Aprobación do proxecto reformado da obra “Ampliación colectores saneamento
Bembibre Pl.” do Concello de Val do Dubra, incluída con carácter plurianual no
Programa operativo local adicional 1/2003 e POL 2004. Código 03.2301.0118.0.
Plans Especiais, Contratación e Equipamento

11.- Aprobación do proxecto reformado da obra “Afirmado e mellora da capa de
rodaxe dos camiños rurais nas parroquias de Ardaña, Entrecruces, Noicela, Oza, Rus e
Sofán, do Concello de Carballo, incluída no Plan XXI de infraestruturas locais de
transporte e de travesías municipais 2003, co código 03.3800.0030.0.
12.- Aprobación do proxecto reformado da obra Pavillón Polideportivo nas Pontes, do
Concello das Pontes de García Rodríguez, incluída na 1ª fase da anualidade 1999 do
Plan 2000 deportes 1998-2001, co código 99.3420.0116.7.
13.- Aprobación do proxecto reformado do segundo proxecto de remate da obra
“Instalación de remo e piragüismo na praia de Tapia do Concello de Ames, incluída na
2ª fase da anualidade 1998 do Plan 2000 deportes co código 98.3420.0005.0.
14.- Aprobación do II Convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da
Coruña e o Concello de Cerceda para realizar obras de infraestrutura na anualidade
2004 no municipio de Cerceda.
15.- Aprobación do proxecto de remate da obra “Pavillón Polideportivo Lamas de
Castelo”, do Concello de Carnota, incluída na 2ª fase do Plan 2000 deportesanualidade 1998, co código 98.3420.0022.0.
16.- Aprobación do proxecto actualizado de obras complementarias no Pavillón de
Carnota, do Concello de Carnota, incluída no Convenio Xunta-Deputación de
instalacións deportivas 1997-2001, co código 99.7450.0005.0.
17.- Expediente de desafectación de parte do edificio “La Milagrosa” para a
ampliación do Centro Xerontológico e iniciación de trámites para a cesión de uso. (3ª
cesión).
18.- Convenio de colaboración coa Universidade da Coruña para a utilización de uso
de espazos do Colexio “La Milagrosa” para impartir os estudos universitarios de
Relacións Laborais (ampliación de cesión).
19.- Proxecto reformado da obra “Rehabilitación do adro da Igrexa Monteagudo”
Concello de Arteixo, incluída na 7ª fase do Plan 2000 de recuperación de arquitectura
popular.
Infraestruturas viarias: Vías e Obras provinciais
20.- Aprobación provisional da 1ª fase do Plan de travesías 2004 e solicitude á Xunta
de Galicia da urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola expropiación a que
dea lugar a realización das obras.

21.- Aprobación técnica do proxecto reformado da Ampliación da plataforma e mellora
do trazado na E.P. 3203 Burricios a Penamartín desde o P.K. 0 até o P.K. 6,38, Oza
dos Ríos e solicitude á Xunta de Galicia da urxente ocupación dos bens e dereitos
afectados pola expropiación a que dea lugar a realización das obras.
22- Aprobación do proxecto reformado da Ampliación e mellora do trazado na E.P.
0301 Parada a Congosto por Ponte Aranga P.K. 8,300 a 11,570, Aranga.
Deporte, Xuventude e Medio Ambiente
23.- Proposta de aprobación do proxecto modificado instalación Protección Civil de
Cerceda.
24.- Proposta de aprobación do proxecto modificado instalación de Protección Civil de
Narón.
25.- Proposta de concesión de subvencións nominativas a entidades deportivas da
provincia, relación nº 2/2004.
26.- Toma de coñecemento da xustificación do anticipo prepagábel á Axencia
Española de Cooperación Internacional para axuda ao Salvador.
Promoción Económica, Emprego e Turismo
27.- Modificación do Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da
Coruña e a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de
Compostela para financiar a construción dun viveiro empresarial e a posta en marcha
de programas de formación.
Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico
28.- Proposta de concesión de subvencións nominativas a asociacións de veciños de
concellos da provincia de máis de 50.000 habitantes.

Persoal e Réxime Interior
29.- Designación de representante da deputación na Xunta Distribuidora de Herdanzas
do Estado.
30.- Designación de representante da deputación na Comisión de Seguimento do
convenio entre o IMSERSO, a FEMP e esta deputación para a implantación do Servizo
Provincial de Teleasistencia nos concellos da provincia.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS

1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR, Nº 8/04, CORRESPONDENTE Á
SESIÓN CELEBRADA O DÍA 25 DE XUÑO DE 2004.
Apróbase a acta da sesión anterior, nº 8/04, correspondente á sesión celebrada o
día 25 de xuño de 2004.

2.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA
PRESIDENCIA, DA Nº 9.200 Á 11.399.
A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da
nº 9.200 á nº 11.399.

3.- PROPOSICIÓN DA PRESIDENCIA SOBRE O CAMBIO DE DATA DO
PLENO ORDINARIO DE AGOSTO.
“Visto que o artigo 46.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local (LBRL), conforme á redacción introducida pola Lei 11/1999, do 21 de
abril, ordena que o Pleno das Deputacións provinciais celebre sesión ordinaria como
mínimo cada mes e, por outra banda, o artigo 35 do Regulamento orgánico da
Deputación Provincial da Coruña (RODC), concordante co artigo 58 do Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) atribúelle ó Pleno a decisión sobre
o réxime de sesións da Corporación provincial.
Tendo en conta que o mes de agosto coincide coas vacacións da maioría dos
deputados e funcionarios, e que esta circunstancia non permite unha axeitada
preparación dos asuntos que se terían que someter ó Pleno na data prefixada do día 27
de agosto.
Polo tanto, e como excepción singular do réxime ordinario establecido en
sesión plenaria do 3 de decembro de 2003,
PROPONLLE Ó PLENO, logo da ratificación previa da inclusión na orde do
día consonte cos artigos 71.2 e 65.3 do Regulamento orgánico, a adopción do seguinte
acordo:
“A sesión ordinaria do Pleno da Deputación provincial corresopndente ó oitavo
mes de 2004 celebrarase o día 17 de setembro, venres, a partir das dezaoito horas”.

4.- PROPOSICIÓN DA PRESIDENCIA DE APROBACIÓN DO CONVENIO
PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO EUROPEO “ ASOCIAR
ESTRATEXIAS URBANAS E RURAIS PARA CONQUISTAR O EMPREGO”
Vista a comunicación efectuada pola Dirección Xeral de Emprego e Asuntos
sociais da Comisión Europea, en relación coa execución do proxecto “Asociar
estratexias urbanas e rurais para conquistar o emprego”, financiado polo Fondo Social
Europeo, na liña “Artigo 6, Accións Innovadoras”, chamada para propostas
VP/2001/017 e convenio da VS/2003/0381 Comisión Europea-Deputación da Coruña,
no que se lle solicita información sobre o estado de execución do citado proxecto antes
do 1 de agosto.
Tendo en conta que o expediente administrativo que contén a proposta de
aprobación dun convenio de colaboración que posibilita a execución do proxecto
“Asociar estratexias urbanas e rurais para conquistar o emprego”, xa ten os informes
favorables da unidade administrativa xestora, da Secretaría Xeral e da Intervención
Xeral, faltando unicamente o ditame da Comisión Informativa correspondente.
PROPONLLE Ó PLENO, logo da ratificación previa da inclusión na orde do día
consonte cos artigos 71.2 e 65.3 do Regulamento orgánico, a adopción do seguinte
acordo:
“Aprobación do Convenio para a execución do Proxecto europeo: “Asociar
estratexias urbanas e rurais para conquistar o emprego”, co seguinte texto:

CONVENIO DE COLABORACIÓN
entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Asociación para o Desenvolvemento dos Territorios pola Acción Local, Federación
de Escolas Familiares Agrarias de Galicia e Fundación de Estudos e Análises
A Coruña,
de
de dous mil catro

REUNIDOS
Dunha parte, o Ilmo. Sr. D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Excma.
Deputación Provincial da Coruña.
Doutra, os señores D. Joaquín Herreros Robles, en representación da
Asociación para o Desenvolvemento dos Territorios pola Acción Local (ADTERRA);
D.
Enrique Rodríguez Rendo, en representación da Federación de Escolas

Familiares Agrarias de Galicia (FEFAGA); e D. Ángel Julio Sanpedro Millares, en
representación da Fundación de Estudos e Análises (FESAN).
Todas as partes actuando para e por conta das entidades que representan, no
exercicio das funcións e poderes que legalmente posúen e mutuamente se recoñecen,

EXPOÑEN
Primeiro:
A Deputación da Coruña, en adiante deputación, que ten atribuída legalmente
a competencia de fomento dos intereses da provincia, consciente da importancia que
para o desenvolvemento social e económico do seu territorio ten a participación de
entidades públicas e privadas nos programas europeos, apoia a execución de
proxectos comunitarios que axuden a mellorar a renda e a calidade de vida dos
habitantes das zonas da provincia con menos recursos, asegurando a conservación do
espazo e dos recursos naturais.
A Asociación para o Desenvolvemento dos Territorios pola Acción Local, en
adiante ADTERRA, é unha asociación galega sen ánimo de lucro que ten como
obxecto social promover o desenvolvemento rural.
A Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia, en adiante FEFAGA,
é unha organización non gobernamental para o desenvolvemento sen ánimo de lucro,
e entre os seus fins figuran os de fomentar o desenvolvemento rural e o de áreas
urbanas deprimidas, a solidariedade, o desenvolvemento endóxeno e a mellora do
medio natural. E,
A Fundación de Estudos e Análises, en adiante FESAN, é unha fundación de
interese galego que ten por fins, entre outros, a organización de actividades docentes
relacionadas cos aspectos estratéxicos do desenvolvemento de Galicia, e a
elaboración de estudos de carácter xurídico, socioeconómico e sociolóxico.
Segundo:
Todas as partes intervenientes están a desenvolver na actualidade proxectos de
promoción de emprego e inserción social.
Terceiro:
A Deputación da Coruña considera de máximo interese levar a cabo conxuntamente coas
entidades citadas o proxecto “Asociar estratexias urbanas e rurais

para conquistar o emprego”, aprobado pola Dirección Xeral de Emprego e Asuntos
Sociais da Comisión Europea, para o que se lle concedeu unha subvención con cargo
ás Accións Innovadoras, do Artigo 6 do Fondo Social Europeo de 657.318,27€, cun
orzamento total de execución de 927.773,72€.
Sendo todas as institucións conscientes da necesidade de impulsar a práctica
de novas estratexias na loita contra o desemprego, que apoien o desenvolvemento
endóxeno e sostido na provincia da Coruña e de asegurar a xestión de programas con
financiamento europeo, estabelecen un acordo de colaboración coas seguintes

CLÁUSULAS
PRIMEIRA: OBXECTO.

Realizar a acción financiada con cargo ao Artigo 6 “Accións Innovadoras” do
Fondo Social Europeo .“Asociar estratexias urbanas e rurais para conquistar o
emprego”, aprobado pola Dirección Xeral de Emprego e Asuntos Sociais da Comisión
Europea,
SEGUNDA: FINANCIAMENTO.
A cobertura financeira do proxecto será a seguinte:
ENTIDADES
Comisión Europea
Deputación A Coruña
Adterra
Efas
Fesan
Total Proxecto

ACHEGAS
657.318,27€
225.379,55€
15.025,30€
15.025,30€
15.025,30€
927.773,72€

%
70,85
24,29
1,62
1,62
1,62
100

Se para a realización do obxecto do presente Convenio, calquera das entidades recibise
subvencións doutras entidades públicas ou privadas que en concorrencia coa concedida
superase o total do custo da actividade, a achega da deputación minorarase en
cantidade equivalente ao dito exceso.
TERCEIRA: XESTIÓN DO PROXECTO
Con independencia das tarefas que desenvolvan todos os socios do Proxecto,
relacionadas no propio Proxecto, teranse particularmente en conta as seguintes
consideracións:
A titularidade correspóndelle á Deputación da Coruña, entidade que ademais
realizará as tarefas de prestar a conformidade aos gastos, supervisión xeral e
desempeño da representación, principalmente nas relacións coa Dirección Xeral de
Emprego da Comisión Europea. Estas tarefas encoméndanse dentro da deputación ao
servizo de Planificación e Control / Info-Point Europa.
As tarefas de dirección e coordinación corresponderán a Joaquín Herreros Robles, da
entidade Adterra.
As tarefas de administración xeral serán realizadas por Fesan, incluíndose dentro
destas tarefas a xestión económico-financeira. Fesan será a responsábel de remitirlle á
Deputación as contas de gastos e pagamentos mensuais ou/e trimestrais detalladas e
debidamente documentadas, así como de preparar as contas xustificativas que teñan
que remitirse á Dirección Xeral de Emprego e Asuntos Sociais da Comisión Europea.

As tarefas que se van realizar no Proxecto e as responsabilidades asumidas
polos socios especifícanse no texto do propio Proxecto, que se incorpora como anexo
ao presente convenio.
CUARTA: DOS GASTOS E PAGAMENTOS DO PROXECTO
Todos os gastos do proxecto axustaranse ao explicitado no convenio de
subvención asinado pola Comisión Europea.
En todo caso, a xestión do proxecto acomodarase ao disposto no convenio
regulador da subvención europea aprobado pola Comisión o 20 de novembro de 2003
(Nº de referencia do convenio de subvención: VS/2003/0381; Nº de contrato:
SE2.361746). Será normativa legal a ter especialmente en conta a que resulta aplicábel
pola percepción e xestión de fondos europeos e provinciais.
Todos as propostas de gasto que as entidades socias realicen con cargo ao
proxecto que excedan de 300 € informaranse previamente e de maneira favorábel polo
servizo de Planificación / IPE.
O fluxo financeiro, no que se refire ás relacións deputación e entidades socias,
será responsabilidade da entidade Fesan. Co obxecto de facilitar os labores de
comprobación, a entidade Fesan abrirá unha conta bancaria propia para o Proxecto. Os
intereses xerados na dita conta destinaranse directamente ao financiamento do
Proxecto.
A elaboración das contas xustificativas para remitirlle á Comisión Europea
serán elaboradas por Fesan e conformadas e remitidas pola deputación.
QUINTA: FORMA DE PAGAMENTO DAS ACHEGAS EUROPEA E
PROVINCIAL.
As achegas do F.S.E. e provincial libraranse con cargo á aplicación
orzamentaria 0104/322J/489.99, unha vez remita a entidade administradora do
proxecto á deputación, a conta mensual detallada de gastos e pagamentos referidos
exclusivamente ao Proxecto.
Despois da sinatura do Convenio, a deputación transferirá á conta corrente do
Proxecto un importe equivalente ao 5% do orzamento deste. Para tal efecto, a entidade
administradora constituirá previamente unha garantía por importe idéntico ao anticipo
que se vai percibir. Procederá a devolución ou cancelación da garantía prestada coa
aprobación da última das certificacións de gastos presentada.
Das contas de gastos presentadas, a deputación transferirá a Fesan o 95,14% do
importe delas.
As contas deberán aprobarse por resolución da Presidencia logo dos informes
favorábeis previos de Planificación e Control /IPE e a Intervención Xeral.
As contas detalladas dos gastos e pagamentos realizados constarán, como
mínimo, da seguinte documentación:
1º. Informe sobre a marcha das actuacións.
2º. Certificación de gastos/pagamentos realizados.

3º. Relación detallada e ordenada de gastos/pagamentos debidamente
xustificados con facturas orixinais e comprobantes bancarios.
4º. Declaración de concesión ou percepción de subvencións ou achegas públicas ou
privadas para a mesma finalidade, para os efectos da aplicación do disposto no
apartado 2º da cláusula segunda.
No suposto de que non se xustifique a totalidade do gasto, minorarase a achega da
deputación de acordo coa porcentaxe de financiamento indicado na cláusula segunda,
parágrafo relativo ás porcentaxes de financiamento provincial. No caso de que os
gastos xustificados fosen superiores, a achega da deputación non superará a cantidade
indicada na citada cláusula.
SEXTA: COMITÉ DE XESTIÓN DO PROXECTO
Coa finalidade de executar adecuada e coordinadamente o Proxecto
constituirase un Comité de Xestión de Proxecto que, presidido polo presidente da
deputación ou persoa en quen este delegue, estará integrado por un representante de
cada unha das entidades socias. Asistirá ás reunións do Comité, en calidade de
secretario deste, un técnico do servizo de Planificación e Control.
Corresponderalle ao Comité de Xestión tomar as decisións que poidan ser
consideradas principais para a execución do Proxecto e decidir nos casos de
discrepancias en relación á aplicación dos criterios de xestión.
Con carácter ordinario, o Comité reunirase, polo menos, unha vez ao trimestre
constando na orde do día a toma de coñecemento da memoria de xestión do período
correspondente.
Con carácter extraordinario, o Comité poderá reunirse por pedimento de
calquera das entidades socias con indicación dos asuntos que se han tratar.
A convocatoria das reunións do Comité realizaraas o seu secretario.
SÉTIMA: DIRECCIÓN TÉCNICA.
A dirección técnica do presente convenio corresponderalle ao Servizo de
Planificación e Control / IPE.
OITAVA: NATUREZA XURÍDICA.
O presente convenio ten natureza administrativa, as cuestións litixiosas que
xurdisen en relación con este será competencia da xurisdición contencioso
administrativa. Para a resolución de dúbidas ou lagoas que xurdan na súa
interpretación estarase ao disposto na Lei de 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións
NOVENA: VIXENCIA.
O presente convenio terá vixencia durante o período previsto para a execución
do Proxecto: 24 meses contados desde a data de comezo da acción, 30 de novembro de

2003. En todo caso, o convenio rematará co cumprimento íntegro do obxecto previsto
nel.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por
E en proba de conformidade, asinan o presente convenio por cuadruplicado
exemplar, no lugar e data indicados no encabezamento.
O presidente da Deputación
Asdo. Salvador Fernández Moreda
O secretario xeral
Asdo. José Luis Almau Supervía
A Coruña, 27 de xullo de 2004.

5.-EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2/04,
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS E AMPLIACIÓN
DAS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS RECOLLIDAS NA BASE 47ª DE
EXECUCIÓN DO PRESUPOSTO PROVINCIAL DO EXERCICIO 2004.
1º.- Recoñecer as obrigas de pagamento por importe total de 55.588,89 €, a
favor das persoas físicas e xurídicas que a seguir se detallan, consonte co que
estabelece o artigo 26 do Real decreto 500/90, do 20 de abril:

A favor de Patricia Sabín Díaz e Enrique M. Blanco Lorenzo, que
corrresponde ás fras. nºs DIP0301 e DIP0302 do 10 de febreiro de 2003 por importes de
2.668,88 e 4.877,31 respectivamente, relativas aos Honorarios de dirección de obra,
tarifa VII e Honorarios de redacción do proxecto modificado da obra CAMPO DE
FÚTBOL DO BURGO. CULLEREDO.
A favor de EXTRACO, que corresponde á Fra. nº 001139 do 30/04/03 por
importe de 46.025,81€ relativa ao proxecto reformado de rehabilitación TORRES DO
ALLO- CONCELLO DE ZAS.
A favor de DECORACIONES J.BELLO S.L., que corresponde á fra. nº
118/2003 do 05/11/2003 por importe de 2.016,89€ relativa á finalización da CASA DO
CONCELLO DE CERCEDA.
2º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 2/04
de competencia do Pleno, que se tramita dentro do vixente orzamento xeral, por un
importe de 10.078.393,59 € e que ofrece o seguinte resumo:
Aumentos:
CE. Créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.784.539,86
SC. Suplementos de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.293.853,73
Total de aumentos: . . . . 10.078.393,59
Baixas (Financiamento):
BA. Baixas por anulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868.000,00
RX. Remanente de tesourería para gastos xerais . . . . . . . 9.210.393,59
Total de baixas: . . . . . . . 10.078.393,59

3ª.- Incorporar as subvencións nominativas recollidas na base 47ª do
Orzamento provincial do exercicio 2004, as que se enumeran a continuación, ao abeiro
do disposto nos apartados a) e c) do artigo 22.2.d da Lei 38/2003, Xeral de
subvencións.
APLIC. PRESUP.

BENEFICIARIO

OBXECTO E FINALIDADE

0202/412E/629.99
0202/452D/762.99
0202/519Z/762.87
0202/519Z/762.87
0305/223A/762.99
0305/432C/754.00
0305/451E/462.00
0305/451L/489.99
0305/463A/462.00
0305/521A/489.99
0501/911B/762.84
0601/451D/467.00
0601/451H/462.00
0601/451H/789.99
0701/313M/480.99
0701/313M/480.99
0701/313M/780.99
0701/313M/780.99
0701/313M/780.99

Cruz Vermella
Vehículo transp. minusválidos
Conc. de Cambre
Reparación piscina A Barcala
Conc. de Oroso
Centro Usos Múltiples
Conc.. de Valdoviño
Piscina Municipal Lago
Conc. de Ames
Peche predio Form. Protec. Civil
Conc. de Santiago de C. Polígono do Tambre
Conc. de Arzúa
Feira de Agricultura Ecolóxica
Fesga
Estudo Social de Galicia
Conc. das Pontes de Gª R.Proxecto vias dixitais
EMUGA
Apoio emisoras municipais
Conc. Cerceda
Convenio canon
Conc. A Coruña
Orquestra Sinfónica Galicia
Conc. das Pontes de Gª R.Romaría da Fraga
Conc. Ortigueira
C.Socio Cultural San Clodio
Comité Anti-Sida Casco Mant. piso acollida
Asoc. Paideia
Proxecto voluntariado
Down Compostela
Const. centro de servizos
Nª Sª de Chamorro
Resd. minusválidos Narón
Chavós
Adquisición furgoneta
TOTAL NOVAS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

IMPORTE
96.000,00
44.547,83
290.691,78
29.786,47
18.000,00
120.202,42
60.000,00
90.000,00
90.000,00
100.000,00
395.053,12
108.183,00
30.000,00
105.705,00
30.000,00
18.030,00
30.000,00
28.000,00
28.000,00
1.712.199,62

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

6.- MODIFICACIÓN DO POS 2004 POR CAMBIO DE OBRAS DO
CONCELLO DE CARNOTA.
"Visto o escrito recibido do Concello de Carnota no que solicita o cambio da
obra incluída no POS 2004 denominada "Senda acceso Os Mouchos-O Pindo", código:
04.2100.0081.0, cun presuposto de 30.000,00 €, pola obra prevista no Plan
complementario denominada "Acondicionamiento arredores da fonte de Vilar" que ten
o mesmo presuposto de contrata.
Visto o acordo plenario de aprobación do POS 2004 e mailo seu Plan
complementario adoptado en sesión celebrada o 27 de febreiro de 2004 e modificado o
28 de maio de 2004.
1º.Aprobar a modificación do POS 2004 polo cambio de obra solicitado
polo Concello de Carnota, de xeito que se anula a obra nº 81 "Senda acceso Os
Mouchos-O Pindo", e inclúese no seu lugar a obra prevista no Plan complementario
denominada "Acondicionamiento arredores da fonte Vilar" tendo ambas o mesmo
presuposto de contrata.
Obra que se anula
Código

Denominación

Deputación Deputación
Estado
f.p.
Préstamo
04.2100.0081.0 Senda acceso Os Mouchos-O 8.414,69
7.122,04
4.374,00
Pindo

Concello
10.089,27

TOTAL
30.000,00

Nova obra que se inclúe
Código

Denominación

Deputación Deputación Estado Concello
f.p.
Préstamo
04.2100.0390.0 Acondicionamiento arredores da 8.414,69
7.122,04
4.374,00 10.089,27
fonte de Vilar

TOTAL
30.000,00

2º
Dispoñer a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no
BOP para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as
alegacións ou reclamacións que se consideren oportunas.
3º
Remitir o expediente a informe do subdelegado do Goberno en Galicia
para os efectos dispostos no art. 29.2.) da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e
funcionamento da Administración xeral do Estado.
4º
Remitir o expediente a informe da Comisión Provincial de Colaboración
do Estado coas Corporacións Locais.
5º
Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de
Cooperación Local para os efectos da coordinación prevista na Lei de administración
local de Galicia.

6º
Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición
pública e remisión a informe, sen que se presentaran reclamacións ou alegacións,
considerarase definitivamente aprobada a modificación do plan."

7.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “AFIRMADO E
MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS NAS PARROQUIAS DE SOFÁN E RUS”
DO CONCELLO DE CARBALLO, INCLUÍDA NO POS 2002. CÓDIGO
02.2100.0072.0.
"Aprobar o proxecto reformado da obra "Afirmado e mellora de camiños
rurais nas parroquias de Sofán e Rus ..." do Concello de Carballo incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e da rede
viaria local 2002 (Código: 02.2100.0072.0) cun presuposto de contrata de 35.481,70€
que non representa unha variación no seu presuposto total, nin varía a finalidade da
obra pero modifica parcialmente o seu obxecto polo cambio dun camiño por outro."
Código

Concello

02.2100.0072.0

Carballo

Deputación
F. Propios
Afirmado e mellora camiños rurais 27.867,61
nas parroquias de Sofán e Rus”
Denominación

Estado

Concello.

5.840

1.774,09

Presuposto
Total
35.481,7

8.- APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA OBRA “NAVE
SERVIZOS MUNICIPAIS EN ALIMPADOIROS (1ª FASE)” DO CONCELLO
DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, INCLUÍDA NO POS 2004. CÓDIGO
04.2100.0279.0.
Aprobar o proxecto modificado da obra “Nave serv. mpais. en Alimpadoiros (1ª
fase)” do concello das Pontes de García Rodríguez incluída no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e da rede viaria local 2004
(Código: 04.2100.0279.0) cun presuposto de contrata de 353.715,81 € que non
representa unha variación no seu presuposto total, nin varía a finalidade da obra pero
modifica a súa situación.
Código
04.2100.0279.0

Concello
As Pontes de
Gª Rodríguez

Denominación
Nave serv. mpais.
en Alimpadoiros
(1ª fase) Nova
situación: Os
Airios

Deputación
F. propios
154.062,59

Deputación Estado
Préstamo
130.395,66 51.571,77

Concello
17.685,79

Presup.
Total
353.715,81

9.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE REMATE DA OBRA “EDIFICIO
SERVIZOS MÚLTIPLES” DO CONCELLO DE MUXÍA, INCLUÍDA NO
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2002. CÓDIGO 02.2300.0078.0.
"Tendo en conta que mediante Resolución de Presidencia nº 7.174 do 6 de maio de
2004 dispúxose declarar a resolución do contrato de execución da obra "Edificio
Servizos Múltiples" do Concello de Muxía incluída no Programa operativo local
anualidade 2002. Código: 02.2300.0078.0, quedando un resto pendente de executar.
Visto o proxecto de terminación presentado polo Servizo Provincial de
Arquitectura encargado da dirección das obras, con incremento do seu presuposto.
1º.- Aprobar o proxecto de terminación da obra incluída no Programa operativo
local anualidade 2002 cuxos datos son os seguintes:
“Terminación Edificio Servizos Múltiples”
Código 02.2300.0078.2
Deputación fondos propios
455.824,02
Deputación outros
42.382,46
MAP
57.701,77
FEDER
291.740,95
TOTAL
847.649,2

2º.- A aprobación definitiva do presente proxecto de terminación queda
condicionada á entrada en vigor do expediente de modificación de créditos 2/2004
aprobado polo Pleno da corporación o 30 de xullo de 2004 no que se inclúe crédito
suficiente na partida 0501/519B/60145 do Programa operativo local 2000-2006.
3º.- Dispoñer a súa publicación no BOP para os efectos de que durante 10 días
poidan presentarse as alegacións que se consideren oportunas.
4º.- Remitir o expediente a informe do subdelegado do Goberno en Galicia para
os efectos estabelecidos no artº 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril, de organización e
funcionamento da administración xeral do Estado, debendo entenderse emitido
favorabelmente no prazo de 10 días dende a recepción da súa solicitude.
5º.- Remitir o expediente a informe da Comisión Provincial de Colaboración
do Estado coas Corporacións Locais considerándoo emitido favorabelmente unha vez
transcorridos 10 días dende a súa recepción.
6º.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de
Cooperación Local para os efectos da coordinación disposta na Lei de administración
local de Galicia, debendo entenderse emitido informe favorábel no prazo de 10 días
dende a recepción da solicitude."

10.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA
“AMPLIACIÓN COLECTORES SANEAMENTO BEMBIBRE PL.” DO
CONCELLO DE VAL DO DUBRA, INCLUÍDA CON CARÁCTER
PLURIANUAL NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL ADICIONAL 1/2003 E
POL 2004. CÓDIGO 03.2301.0118.0.
"Visto o proxecto reformado da obra “Ampliación de colectores de saneamento
en Bembibre, pl” do Concello de Val do Dubra, que foi presentado polo servizo
director das obras e que representa un incremento no seu presuposto de contrata.
1º.- Aprobar por un importe total de 389.571,46 € o proxecto reformado da obra
“Ampliación de colectores de saneamento en Bembibre, pl” do Concello de Val do
Dubra, incluída con carácter de plurianual no POL adicional 1/2003 e POL 2004,
(Código: 03.2301.0118.0) que foi aprobado mediante acordo plenario adoptado o 25 de
abril de 2003.
2º.- Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento debido ao
incremento experimentado no presuposto do proxecto reformado que representa a
cantidade de 57.784,58€ a prezos de contrata, sendo de 45.582,27€ a prezos de
adxudicación. O incremento finánciao integramente a Deputación con cargo á
anualidade 2004 (código: 04.2300.0118.1).
Así os datos de financiamento total da obra quedan como segue:
Ampliación de colectores de saneamento en Bembibre, pl - Concello de Val do Dubra
Presuposto proxecto inicial a prezos de contrata
Presuposto
Diferenza
reformado a prezos
de contrata
Anualidade 2003 Anualidade 2004 TOTAL INICIAL
04.2300.0118.1
03.2301.0118.0
04.2300.0118.0
Deputación f.p.
29.877,49
40.959,02
70.836,51
128.621,09
57.784,58
Deputación Otros
6.997,07
9.592,27
16.589,34
16.589,34
0
MAP
17.016,87
23.328,41
40.345,28
40.345,28
0
FEDER
86.049,96
117.965,79
204.015,75
204.015,75
0
139.941,39
191.845,49
331.786,88
389.571,46
57.784,58
TOTAL

3º.- Dispoñer a súa publicación no BOP para os efectos de que durante 10 días
poidan presentarse as alegacións que se consideren oportunas.
4º.- Remitir o expediente a informe do subdelegado do Goberno en Galicia para
os efectos dispostos no artigo 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril, de organización e
funcionamento da administración xeral do Estado, debendo entenderse emitido
favorabelmente no prazo de 10 días dende a recepción da súa solicitude.
5º.- Remitir o expediente a informe da Comisión Provincial de Colaboración
do Estado coas Corporacións Locais considerándoo emitido favorabelmente unha vez
transcorridos 10 días dende a súa recepción.

6º.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de
Cooperación Local para os efectos da coordinación estabelecida na Lei de
administración local de Galicia, debendo entenderse emitido informe favorábel no
prazo de 10 días dende a recepción da solicitude."
7º.- A aprobación definitiva do presente expediente, queda condicionada á
entrada en vigor do Expediente de modificación de créditos 2/2004 aprobado polo
Pleno da Corporación o día 30 de xullo de 2004 no que se inclúe crédito suficiente na
partida 0501/519B/60145 para o financiamento do incremento experimentado pola
obra".

11.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “AFIRMADO
E MELLORA DA CAPA DE RODAXE DOS CAMIÑOS RURAIS NAS
PARROQUIAS DE ARDAÑA, ENTRECRUCES, NOICELA, OZA, RUS E
SOFÁN, DO CONCELLO DE CARBALLO, INCLUÍDA NO PLAN XXI DE
INFRAESTRUTURAS LOCAIS DE TRANSPORTE E DE TRAVESÍAS
MUNICIPAIS 2003, CO CÓDIGO 03.3800.0030.0.
"Aprobar o proxecto reformado da obra denominada "Afirmado e mellora da
capa de rodadura dos camiños en Ardaña, Entrecruces, Noicela, Oza, Rus e
Sofán” (código 03.3800.0030.0) do Concello de Carballo, con contratación
correspondente ao concello, que foi incluída no Plan XXI de infraestruturas locais de
transporte e de travesías municipais 2003, aprobada polo Pleno da deputación en
sesión celebrada o 25 de abril de 2003, dado que introduce modificacións importantes
ao substituír un camiño dos previstos no proxecto inicial por catro novos que se han
realizar na rede viaria municipal de Carballo, pero sen alterar o orzamento da obra nin
o orzamento do plan no seu conxunto".
No caso de non se presentar alegacións ou reclamacións ao acordo,
entenderase definitivamente aprobado".

12.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA PAVILLÓN
POLIDEPORTIVO NAS PONTES, DO CONCELLO DAS PONTES DE
GARCÍA RODRÍGUEZ, INCLUÍDA NA 1ª FASE DA ANUALIDADE 1999 DO
PLAN 2000 DEPORTES 1998-2001, CO CÓDIGO 99.3420.0116.7.
"1º.- Aprobar pola cantidade de 695.799,46 €. sobre o orzamento de contrata, o
proxecto reformado da obra "PAVILLÓN POLIDEPORTIVO NAS PONTES"
(Código 99.3420.0116.7) do Concello das Pontes de García Rodríguez, que foi
incluída na 1ª fase da anualidade 1999 do Plan 2000 deportes, aprobada polo Pleno da
deputación en sesión realizada o 30.10.98, e modificado polo Pleno da deputación do
28.03.03 por razón de troco de parcela.
Aprobar, así mesmo, a modificación do seu financiamento por razón do
incremento experimentado pola cantidade de 85.639,89 € sobre contrata, co código nº
99.3420.0116.7.
Este incremento financiarao integramente a deputación.
Con isto, os datos de financiamento da obra, calculados sobre o orzamento de
contrata, ofrece o seguinte resumo:
Proxecto reformado
Deputación
Concello f. propios
Total........

Proxecto da obra polo troco
Incremento
parcela (99.3420.0116.6)
(99.3420.0116.7)
616.371,45
530.731,56
85.639,89
79.428,01
79.428,01
0
695.799,46
610.159,57
85.639,89

2º.-Condicionar a aprobación deste proxecto reformado á entrada en
vigor do Expediente de modificación de créditos 2/2004 no que se suplementará
crédito abondo na partida 0501/452D/60189 do Plan 2000 deportes para o seu
financiamento e que o aprobará o Pleno provincial na vindeira sesión do 30.07.04, ao
que tamén se someterá á aprobación do presente expediente.
3º.- Someter este expediente a exposición pública polo prazo de 10 días
mediante a inserción dun anuncio no BOP co obxeto de que se formulen as alegacións
que se estimen oportunas, así como remitilo polo mesmo prazo para coñecemento e
informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega de Cooperación Local.
No caso de non se presentar alegacións ou reclamacións ao acordo,
entenderase definitivamente aprobado".

13.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DO SEGUNDO
PROXECTO DE REMATE DA OBRA “INSTALACIÓN DE REMO E
PIRAGÜISMO NA PRAIA DE TAPIA DO CONCELLO DE AMES, INCLUÍDA
NA 2ª FASE DA ANUALIDADE 1998 DO PLAN 2000 DEPORTES CO CÓDIGO
98.3420.0005.0.
"Visto o proxecto reformado do segundo proxecto de terminación da obra
presentado polo Servizo Provincial de Arquitectura, en cuxa memoria xustificativa se
recollen as necesidades da realización deste para a finalización da obra, procede:
1º.- Aprobar por un importe total de 163.711,44 € sobre o orzamento de
contrata, o proxecto reformado do segundo proxecto de finalización da obra
"INSTALACIÓN DE REMO E PIRAGÜISMO EN PRAIA DE TAPIA" do
Concello de Ames, co código 98.3420.0005.7, incluída na 2ª fase da anualidade 1998
do Plan 2000 deportes.
Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento por razón do incremento
experimentado no orzamento do proxecto reformado da obra que ascende a 26.334,33
€ sobre contrata.
Este incremento financiarao integramente a deputación.
Con isto, os datos de financiamento da obra, calculados sobre o orzamento de
contrata, ofrece o seguinte resumo:
Achegas
Achega deputación
Achega concello
Total.....

2º Proxecto terminación
(98.3420.0005.5)
120.409,29
16.967,82
137.377,11

Incremento
Proxecto reformado
(98.3420.0005.7)
146.743,62
26.334,33
16.967,82
0
163.711,44
26.334,33

2º.- Condicionar a aprobación deste proxecto reformado á aprobación definitiva
do Expediente de modificación de crédito 2/2004, no que se habilitará crédito dabondo
na partida 0501/452D/60189 do Plan 2000 deportes para o seu financiamento, e que se
someterá á aprobación do Pleno da deputación na mesma sesión plenaria á que tamén
se someterá á aprobación do presente expediente.
3º.- Someter este expediente a exposición pública polo prazo de 10 días
mediante a inserción dun anuncio no BOP co obxecto de que se formulen as alegacións
que se estimen oportunas, así como remitilo polo mesmo prazo para coñecemento e
informe á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación Local.

No caso de non presentar alegacións ou reclamacións ao acordo, entenderase
definitivamente aprobado".

14.- APROBACIÓN DO II CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE CERCEDA
PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ANUALIDADE 2004
NO MUNICIPIO DE CERCEDA.
“1º) Aprobar o texto do seguinte convenio....
II CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O ILMO. CONCELLO DE CERCEDA, PARA
REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Na cidade da Coruña, o .................... do ano dous mil catro
REUNIDOS
Dunha parte, o Ilmo. Sr. D. Salvador Fernández Moreda, Presidente da
Excma. Deputación Provincial da Coruña, coas atribucións que lle confire o art.
34.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
E doutra, o Sr. D. José García Liñares, Alcalde-Presidente do Ilmo.
Concello de Cerceda, coas atribucións que lle confire o art. 21.1.b) da referida Lei
7/1985.
Actúa como secretario o secretario xeral da deputación, D. José Luis
Almau Supervía.
MANIFESTAN
Primeiro.- Co obxecto de dar a debida interpretación e cumprimento á
Lei 7/1981, do 25 de marzo, pola que se creou o canon sobre a produción de enerxía
eléctrica, e despois de realizar os oportunos estudos técnicos, a Deputación
Provincial da Coruña e máis o Concello de Cerceda, a través dos acordos plenarios do
9 de agosto de 1996 e do 26 de xuño de 1996, respectivamente, autorizaron aos seus
presidentes para chegar a unha transación que compensara reciprocamente as
pretensións de ambas as dúas administracións locais, instrumentándose un convenio
que se axustase aos requisitos esixidos no art. 6 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,

de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, todo o que se materializou no Convenio de cooperación entre a Deputación da
Coruña e o Concello de Cerceda sobre o canon de enerxía eléctrica, que subscribiron o
21 de agosto de 1996 ambas as dúas administracións.
Segundo.- En virtude do dito convenio, a Deputación Provincial da
Coruña comprometeuse a realizar investimentos no termo municipal de Cerceda
durante o período 1996-2000, dunha banda destinados a obras de infraestrutura
(incluída a adquisición de terreos), e por outra banda a gastos relativos ao Circuíto
Galego de Velocidade como a confección do proxecto, e no seu caso a merca de
terreos, o pagamento de expropiacións e a execución das obras correspondentes ao
circuíto de velocidade, indicando expresamente que se por causas excepcionais non se
puideran levar a cabo, total ou parcialmente, os investimentos previstos no circuíto de
velocidade, o seu importe incrementaría as obras de infraestrutura.
Esta deputación abooulle ao Concello de Cerceda a parte
correspondente ás obras de infraestrutura, pero só unha parte da prevista para o circuíto
de velocidade de Cerceda, quedando pendente do seu aboamento a cantidade de
395.053,12 €.
Terceiro.- Tendo en conta o sinalado na cláusula terceira do devandito
convenio, onde se indicaba que os investimentos previstos deberían estar xustificados
na súa totalidade perante a deputación con anterioridade ao día 31 de decembro de
2001, pódese concluír que este convenio non se poderá prorrogar por ter transcorrido
o seu período de vixencia.
Por todo o antedito e posto que a non execución da totalidade do
Circuíto de Velocidade de Cerceda non dependeu do Concello de Cerceda senón de
causas alleas non imputábeis a el, é polo que mediante a Moción de Presidencia con
data do 07.06.04 proponse a sinatura dun novo convenio, en virtude do que se lle
permita ao Concello de Cerceda realizar novas obras de infraestrutura polo importe
pendente de 395.053,12 €, que é a cantidade que se consignará para o seu
financiamento a través do expediente de modificación de crédito desta deputación
2/2004.
CLÁUSULAS
Primeira.- Obxecto
O obxecto do presente convenio é estabelecer a colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cerceda, para realizar obras de
infraestrutura (incluída a adquisición de terreos para executar as obras) ou
equipamentos delas, no termo municipal de Cerceda durante a anualidade 2004.

As obras que hai que realizar nos termos deste convenio deberán ser
seleccionadas polo Concello de Cerceda dentro das obras e servizos estabelecidos nos
artigos 25 e 26 da Lei 7/1985.
As obras deberán ser completas e identificarse cun proxecto técnico que
as defina.
As subministracións ou equipamentos deberán referirse a adquisicións
de bens asociados ao obxecto do convenio e que se poidan cualificar como gastos de
investimento.
O presuposto mínimo dos investimentos que ha solicitar o concello para
a súa inclusión no convenio fíxase para as obras na cantidade de 31.000 €, e para as
subministracións na cantidade de 13.000 €.
Segunda.-Financiamento
A Deputación Provincial da Coruña financiará
as obras de
infraestruturas cunha achega provincial total por importe de 395.053,12 €.
Non obstante, o concello poderá realizar achegas municipais voluntarias para
completar o seu financiamento. Neste caso o concello deberá adoptar o compromiso
de incluír no seu orzamento municipal crédito abondo para o seu financiamento.
Faise constar que non haberá achegas doutras entidades públicas ou privadas en
relación co obxecto deste convenio.
Terceira.- Denominación e aplicación orzamentaria
Este convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o
Concello de Cerceda para realizar obras de infraestrutura e equipamentos municipais
para a anualidade 2004 financiarase cunha achega provincial de 395.053,12 €, que se
habilitará na aplicación 0501/911B/76284 do orzamento provincial 2004 a través do
expediente de modificación de crédito que tramite a deputación, e pola achega
municipal voluntaria do concello que sexa posíbel realizar para completar o
financiamento dos investimentos.

Cuarta.- Forma e prazo de solicitude

O concello deberá presentar no Rexistro Xeral da deputación, ou na forma
disposta no art. 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, até o día 30 de
outubro de 2004 incluído, a seguinte documentación, do xeito sinalado:
- Certificación do acordo plenario municipal de aprobación das obras ou dos
equipamentos e dos correspondentes proxectos técnicos ou pregos de prescricións
técnicas, no seu caso, elaborados polo concello.
- Proxectos técnicos das obras ou pregos das prescricións técnicas dos
equipamentos en exemplar duplicado.
- Certificación acreditativa de que o concello dispón dos terreos, concesións e
autorizacións administrativas necesarios para executar as obras.
- Plan de financiamento, onde conste, para cada unha das obras ou dos
equipamentos, a achega provincial, e no seu caso, a municipal.
- No caso de realizar o concello algunha achega ás obras ou equipamentos, a
certificación da existencia de crédito dabondo no presuposto do orzamento municipal.
4.1.- Certificación do acordo plenario municipal de aprobación dos
investimentos
Farase constar neste acordo a relación das obras ou dos equipamentos con
indicación da súa denominación e presuposto sinalando o plan de financiamento
relativo a cada un dos investimentos solicitados, de xeito que se detalle para cada obra
o importe que se financia con cargo a achega provincial e, no seu caso a que se realiza
con cargo a achega municipal voluntaria. No caso de realizarse achega municipal
voluntaria, no mesmo acordo deberase adoptar o compromiso de incluír no orzamento
municipal crédito dabondo para o seu financiamento.
Asemade, no dito acordo farase constar expresamente que o concello conta cos
terreos necesarios para executar as obras, e que no suposto de que se soliciten
actuacións en bens patrimoniais ou de dominio público que estean sometidos a
autorización ou concesións administrativas, o concello se comprometa á súa obtención
con carácter previo á licitación da obra.
Ademais neste acordo aprobaranse as obras ou equipamentos que o concello
desexe incluír con carácter supletorio, para seren financiados con cargo ás baixas de
licitación que se produzan nas obras ou nos equipamentos, de xeito que o seu
financiamento queda condicionado a que efectivamente se produzan.

(Para as obras e os equipamentos cuxa inclusión se solicite con carácter
supletorio aplicaranse os orzamentos mínimos esixidos para estes investimentos
conforme ao sinalado na cláusula 1 deste convenio).
4.2.- Documentación descritiva das obras e dos equipamentos
4.2.a) Para as obras
Proxectos técnicos en exemplar duplicado, co contido estabelecido no art. 124
do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o Texto
refundido da lei de contratos das administracións públicas.
O orzamento mínimo das obras estabelécese en 31.000,00 €.
4.2.b) Para os equipamentos
Prego de prescricións técnicas onde se detallen as distintas unidades do seu
contido coas súas características técnicas, a súa cuantificación e o seu prezo unitario.
O orzamento mínimo dos equipamentos estabelécese en 13.000,00 €.
Quinta.- Contratación
Á vista da documentación remitida polo Concello de Cerceda, o Pleno da
Deputación Provincial da Coruña aprobará os proxectos correspondentes das obras ou
pregos de prescricións técnicas dos equipamentos, co acordo expreso de delegación da
contratación e execución destes investimentos no concello, de conformidade co
estabelecido no Decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño polo que se aproba o Texto
refundido da lei de contratos das administracións públicas e conforme aos pregos-tipo
de condicións da deputación, mediante poxa ou concurso con procedemento aberto, ou
mediante procedemento negociado sen publicidade cando as obras teñan un orzamento
inferior a 60.101,21 €.
Non obstante,
poderase utilizar o sistema de execución directa por
administración para as obras que se inclúan neste convenio, de conformidade co
disposto no art. 152 da Lei de contratos das administracións públicas e art. 174 e
seguintes do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas.
As baixas de licitación que se produzan aplicaranse en primeiro lugar a minorar
a achega municipal voluntaria se a houbera. No caso de que non exista achega
municipal, ou que o seu importe sexa inferior á baixa producida, as baixas que minoren
a achega da deputación poderanse destinar ao financiamento dos investimentos
contidos no convenio con carácter supletorio.

A contratación das obras e dos equipamentos deberá estar realizada antes do 30
de xuño de 2005 , agás solicitude de prórroga motivada.
O Concello de Cerceda remitiralle á Deputación Provincial da Coruña os datos
de adxudicación das obras ou equipamentos e os documentos administrativos nos que
se formalicen os correspondentes contratos.
Sexta.- Execución
As obras ou equipamentos executaraas o concello con arreglo ao proxecto ou
prescricións técnicas das subministracións incluídas no convenio.
Dende o comezo das obras até a súa recepción deberá colocarse un cartel de
conformidade ao modelo facilitado pola deputación cos datos da obra.
Os investimentos incluídos neste convenio deberán estar rematados e
xustificados antes do día 1 de decembro de 2006.
Non obstante este prazo poderá ser obxecto de ampliación pola solicitude do
concello e por razóns xustificadas.
Sétima.- Pagamento da achega da deputación
A xustificación e realización dos investimentos realizaraa o concello
presentando as certificacións de execución das obras, ou facturas e actas de recepción
das subministracións, e a certificación do secretario do concello na que se faga constar
que foron aprobadas polo órgano competente municipal.
As certificacións de execución das obras presentaranse no modelo oficial
correspondente aos plans provinciais da deputación e o seu importe non poderá ser
inferior á cantidade de 6.000 €, salvo a derradeira certificación. Unha vez rematadas as
obras deberase xuntar acta da recepción delas xunto coa derradeira certificación de
execución.
A deputación aboaralle ou transferiralle ao concello o importe correspondente
á achega provincial aos investimentos realizados, despois da verificación da
adecuación das certificacións ou facturas ao proxecto ou prescricións das
subministracións aprobados no convenio.
O total do importe que ha aboar a deputación non excederá en ningún caso da
cantidade sinalada na cláusula 2ª do convenio.

No caso de que o importe final da obra fose superior, calquera exceso
(reformado, complementarios, liquidacións) que se produza sobre o importe de
adxudicación será por conta do concello.
Oitava.- Destino e comprobación pola deputación
O Concello de Cerceda comprométese a destinar os fondos percibidos ao
obxecto concreto para o que se conceden, podendo comprobar a Deputación da
Coruña, cando o estime pertinente, as obras executadas conforme ao convenio ou os
equipamentos subministrados conforme ao devandito.
O mantemento e adecuada conservación das obras ou dos equipamentos
adquiridos (que pasarán a ser bens de titularidade municipal), serán por conta do
Concello de Cerceda.
Novena.- Vixencia
O presente convenio iniciará a súa vixencia na data da súa sinatura e
finalizará con anterioridade ao día 1 de decembro de 2006 prorrogábel por causas
xustificadas (deberase entregar a documentación xustificativa sinalada na cláusula 4ª
dentro do dito prazo).
Así o din, asinan e outorgan en exemplar cuadriplicado no lugar e na
data fixados no encabezamento.
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DA O ALCALDE DO CONCELLO DE
CORUÑA,
CERCEDA,
,
Asdo.: Salvador Fernández Moreda

Asdo.: José García Liñares

2º) Condicionar a aprobación deste convenio á aprobación definitiva do
expediente de modificación de créditos 2/2004, no que se habilite crédito dabondo
para o seu financiamento no orzamento provincial para o exercicio 2004, e que se
someterá á aprobación inicial do Pleno da deputación na mesma sesión plenaria á que
se someterá a aprobación deste texto do convenio.
3º) Conferir a autorización ao presidente desta deputación para asinar o
Convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de
Cerceda, para realizar investimentos en obras de infraestrutura ou equipamentos no
termo municipal de Cerceda na anualidade 2004, que se producirá o antes posíbel, a
partir de que a deputación en virtude da sesión plenaria, preste a súa aprobación ao
texto do convenio e unha vez que se aprobe definitivamente o Expediente de

modificación de crédito 2/2004 no que se habilite crédito dabondo para o seu
financiamento no orzamento provincial 2004.
Asemade, deberá aprobar o texto do convenio o Pleno do Concello de
Cerceda con anterioridade á súa sinatura.”

15.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE REMATE DA OBRA “PAVILLÓN
POLIDEPORTIVO LAMAS DE CASTELO”, DO CONCELLO DE CARNOTA,
INCLUÍDA NA 2ª FASE DO PLAN 2000 DEPORTES- ANUALIDADE 1998, CO
CÓDIGO 98.3420.0022.0.
"Visto o expediente de resolución de contrato da obra "PAVILLÓN
POLIDEPORTIVO LAMAS DE CASTELO" do concello de Carnota, incluído na 2ª
fase da anualidade 1998 do plan 2000 deportes 1998-2001, co código 98.3420.0022.0,
que actualmente se atopa en trámite.
Visto o proxecto de terminación redactado polo Servizo Provincial de
Arquitectura e demais documentación xustificativa:
1º.- Aprobar por un importe total de 502.000,00 euros sobre o orzamento de
contrata, o proxecto de terminación da obra "PAVILLÓN
POLIDEPORTIVO
LAMAS DE CASTELO" do Concello de Carnota, co código 98.3420.0022.7.
Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamenteo por razón do
incremento experimentado no orzamento do proxecto de terminación da obra que
ascende a 301.954,43 euros sobre contrata.
Este incremento financiarao integramente a deputación.
Con isto, os datos de financiamento da obra, calculados sobre o orzamento de
contrata, ofrece o seguinte resumo:
Proxecto terminación (Código 98.3420.0022.7)
Orzamento contrata
Incremento
Achegas
(Novo - pdte. executar do
inicial)
Deputación
472.751,19
301.954,43
Concello
29.248,81
0
Total.....
502.000
301.954,43
2º.- Condicionar a aprobación deste proxecto de terminación á aprobación
definitiva do Expediente de modificación de crédito 2/2004, no que se habilitará
crédito dabondo na partida 0501/452D/60189 do Plan 2000 deportes para o seu
financiamento, e que se someterá á aprobación do pleno da deputación na mesma
sesión plenaria á que tamén se someterá a aprobación do presente expediente.

3º.- Someter este expediente a exposición pública polo prazo de 10 días
mediante a inserción dun anuncio no BOP co obxecto de que se formulen as alegacións
que se estimen oportunas, así como remitilo polo mesmo prazo para coñecemento e
informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega de Cooperación Local.
No caso de non se presentar alegacións ou reclamacións ao acordo, entenderase
definitivamente aprobado".

16.- APROBACIÓN DO PROXECTO ACTUALIZADO DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS NO PAVILLÓN DE CARNOTA, DO CONCELLO DE
CARNOTA, INCLUÍDA NO CONVENIO XUNTA-DEPUTACIÓN DE
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 1997-2001, CO CÓDIGO 99.7450.0005.0.
Vista a Resolución da Presidencia da deputación do 28 de xullo de 2004, pola
que se resolveu por mutuo acordo o contrato de execución da obra “Obras
complementarias no pavillón de Carnota” do Concello de Carnota, incluída na 2ª fase
do Convenio de cooperación subscrito entre a Xunta de Galicia e a Deputación da
Coruña 1997-2001 para a reforma e construción de instalacións deportivas, código
99.7450.0005.0.
Visto o proxecto actualizado redactado polo Servizo Provincial de Arquitectura
e demais documentación xustificativa.
Tendo en conta o informe técnico emitido polo Servizo de Arquitectura relativo
aos honorarios correspondentes a este proxecto actualizado da obra:
1º.-Aprobar por un importe total de 105.000,00 euros sobre o presuposto de
contrata, o proxecto actualizado do proxecto de execución da obra “Obras
complementarias no pavillón de Carnota” do Concello de Carnota, co código
99.7450.0005.0.
Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento por razón do incremento
experimentado no orzamento do proxecto de actualización que ascende a 47.740,75
euros sobre contrata.
A deputación financiará integramente este incremento.
Por isto, os datos de financiamento da obra calculados sobre o presuposto de
contrata, ofrece o seguinte resumo:
Código 99.7450.0005.0
Deputación
Concello fondos propios
Total

Proxecto actualizado
98.869,68
6.130,32
105.000

2º.- Aprobar os honorarios de control de calidade correspondentes ao proxecto
actualizado da obra citada, por importe de 1.050,00 euros, código 99.7450.0005.7.
Aprobar os honorarios de coordinación de seguridade e saúde do proxecto
actualizado da obra que ascenden á cantidade de 672,41 euros.

3º.-Condicionar a aprobación deste proxecto de actualización do proxecto de
execución da obra citada, así como a dos honorarios correspondentes a el, á aprobación
definitiva do Expediente de modificación de crédito nº 2/2004, no que se suplementará
crédito dabondo na Partida 0501/452D/60173 do Convenio Xunta-Deputación para a
reforma e construción de instalacións deportivas para o seu financiamento, e que se
someterá á aprobación do Pleno da deputación na mesma sesión plenaria á que se
someterá tamén a aprobación do presente expediente.
4º.-Someter este expediente a exposición pública polo prazo de 10 días
mediante publicación dun anuncio no BOP co obxecto de que se formulen as
alegacións que se estimen oportunas, así como remitilo polo mesmo prazo para o
coñecemento e informe da Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación
Local.
No caso de non presentárense alegacións ou reclamacións a el, entenderase
definitivamente aprobado.

17.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DE PARTE DO EDIFICIO “LA
MILAGROSA” PARA A AMPLIACIÓN DO CENTRO XERONTOLÓGICO E
INICIACIÓN DE TRÁMITES PARA A CESIÓN DE USO. (3ª CESIÓN).
1.- Aprobar inicialmente o Expediente de alteración da cualificación xurídica de parte
do edificio de "A Milagrosa", cuxa descrición figura e o plano remitido polo Servizo
de Arquitectura para a súa cualificación como ben patrimonial. En concreto, a
superficie total que se ha desafectar para ser posteriormente cedida é de 653,50 m2 coa
seguinte desagregación:
- Superficie construída en planta 2ª ....................592,60 m2
- Escaleira planta baixa ........................................19,60 m2
- Escaleira planta 1ª ............................................19,00 m2
- Escaleira planta 2ª .............................................22,30 m2
2.- Expor o citado expediente a información pública durante o prazo dun mes
contado dende a publicación no BOP, para os efectos de reclamación entendéndose
definitivamente aprobado se estas non se producisen.
3.- Iniciar o expediente de cesión de uso á U.D.P. nos mesmos termos que na
cesión de uso inicial, condicionado á aprobación definitiva do expediente de alteración
de cualificación xurídica do ben, non sendo necesario incorporar os documentos a que
se refire o art. 110 do Regulamento de Bens por ter sido xa presentados con ocasión da
cesión inicial, entendéndose que non é necesario o ben nos próximos dez anos para os
efectos do art. 110 e do Regulamento de bens das entidades locais aprobado por Real
decreto 1372/1986.
4.- Facultar ao presidente da Corporación para executar o presente acordo.

18.- CONVENIO DE COLABORACIÓN COA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PARA A UTILIZACIÓN DE USO DE ESPAZOS DO COLEXIO “LA
MILAGROSA” PARA IMPARTIR OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE
RELACIÓNS LABORAIS (AMPLIACIÓN DE CESIÓN).
1.- Aprobar a formalización dun Convenio de Colaboración coa Universidade
da Coruña para a autorización de uso de espazos do Colexio A Milagrosa para impartir
os estudos universitarios de Relacións Laborais (ampliación da cesión)
2.- Facultar ao presidente da Corporación para executar o presente acordo.

19.- PROXECTO REFORMADO DA OBRA “REHABILITACIÓN DO ADRO
DA IGREXA MONTEAGUDO” CONCELLO DE ARTEIXO, INCLUÍDA NA 7ª
FASE DO PLAN 2000 DE RECUPERACIÓN DE ARQUITECTURA POPULAR.
1.- Aprobar o proxecto técnico modificado da obra "Adro da igrexa de
Monteagudo" (Arteixo) Cód.: 99.4100.0398.0 PAP. orzada na cantidade de
30.052,56.-euros.
O proxecto técnico modificado apróbase ante a necesidade de readaptar o
orzamento para o adecualo ás necesidades de desenvolvemento da obra.
O orzamento da obra, que ascende a 30.052,56.-euros será cofinanciado pola
Deputación e o Concello de Arteixo con cargo á Partida 0305/469.A/763.31 do
orzamento da Corporación na contía de 29.962,35.-euros e unha achega municipal de
90,21.-euros.
2.- Dispón a exposición pública da Memoria técnica aprobada mediante a
inserción dun anuncio no BOP para os efectos de que poidan presentarse alegacións,
entendéndose definitivamente aprobada no caso de non presentarse ningunha.
3.- Facultar ao presidente para canto proceda en orde á xestión e execución do
presente acordo.

20.- APROBACIÓN PROVISIONAL DA 1ª FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS
2004 E SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DA URXENTE OCUPACIÓN
DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLA EXPROPIACIÓN A QUE DEA
LUGAR A REALIZACIÓN DAS OBRAS.
De conformidade coas Bases de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e os concellos para executar os proxectos que se incluirán nas distintas fases do
Proxecto de travesías provinciais 2004-2007 aprobadas polo Pleno da Corporación en
sesión celebrada o 30 de abril de 2004, expostas no Boletín Oficial da Provincia nº 104
do 08-05-2004 e coa aprobación inicial do Proxecto de travesías 2004 1ª fase aprobado
polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 30 de abril de 2004:
1.- Aprobar provisionalmente a 1ª FASE DO PROXECTO DE TRAVESÍAS
2004 integrada polos proxectos que se relacionan por ser os que se axustan ao disposto
nas BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E OS CONCELLOS PARA EXECUTAR OS PROXECTOS QUE SE HAN
DE INCLUÍR NAS DISTINTAS FASES DO PROXECTO DE TRAVESÍAS
PROVINCIAIS 2004-2007.
CÓDIGO
04.1130.0002.0
04.1130.0003.0
04.1130.0004.0
04.1130.0005.0

04.1130.0007.0
04.1130.0008.0
04.1130.0009.0
04.1130.0010.0
04.1130.0011.0
04.1130.0006.0

DENOMINACION
TRAVESÍA DE ARNADOS. RAZO (2ª
FASE)N CARBALLO
MELLORA DE SEGURIDADE VIAL NA E.P.
6121 EN FEÁS (DENDE P.K. 2+379 A P.K.
3+710, 1ª FASE (CARIÑO)
AMPLIACIÓN E MELLORA DO TRAZADO
DA E.P. 3503 (P.K. 0+400 A P.K. 1+200)
(FENE)
ENSANCHE E ACONDICIONAMENTO DA
E.P. 3608 DE FERIA DO 2 EN SERANTES
A DONIÑOS, P.K. 0,00 A P.K. 1,20
(FERROL)
TRAVESÍA MOURELA-O ROXAL, 2ª FASE
(NEDA)
SEPARATA Nº 2 ENSANCHE E MELLORA
DA SEGURIDADE VIAL NA E.P. 5601 RÚA
DO CARME DE NEGREIRA. (NEGREIRA)
ACONDICIONAMENTO DE TRAVESÍAS
URBANAS
EN
NOIA
(MESTURA
BITUMINOSA EN QUENTE)
ACONDICIONAMENTO DA E.P. 3802 DE
ORDES A PONTECARREIRA, P.K. 0,00 A
P.K. 0,71 (ORDES)
MELLORA DE SEGURIDADE VIAL NA E.P.
8902 SARANDÓN A SOL P.K. 3+700-P.K.
4+000 (VEDRA)
ENSANCHE E ACONDICIONAMENTO DA
E.P. 3614 DE GÁNDARA AO KM. 3 DA
ESTRADA FERROL-CEDEIRA, P.K. 1,89 A
P.K. 2,61 (NARON)

ORZAMENTO
170.451,99
635.922,36
822.361,80
892.467,58

299.774,36
286.469,98
164.500,00
217.118,72
64.273,05
616.596,47

TOTAL......................................................

4.813.156,05

Polo que respecta ao proxecto ENSANCHE E ACONDICIONAMENTO DA
E.P. 3614 DE GÁNDARA AO KM. 3 DA ESTRADA FERROL-CEDEIRA, P.K. 1,89
A P.K. 2,61 (NARÓN) quedará condicionada a súa aprobación definitiva á aprobación
da separata redactada polo Servizo de Vías e Obras Provinciais por parte do Concello
de Narón.
2.- Expor ao público unha vez aprobados provisionalmente por un prazo de 10 días
para efectos de reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado o proxecto e os
proxectos que o integran no caso de non presentarse reclamacións.
3.- Solicitarlle á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e
dereitos afectados pola expropiación a que dea lugar a realización das obras de
conformidade co artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e Orde do 7 de decembro de
1983 da Consellaría da Presidencia e con base nos informes que constan no expediente,
tendo en conta que existen razóns de urxencia que fan necesaria a execución das
citadas obras, tal como a existencia de curvas perigosas con pequeno radio con
edificacións e vivendas pegadas á estrada, que fai necesaria a execución da variante, o
estado do firme da estrada, o ancho da calzada de dimensións inferiores ás necesidades
dos vehículos, a intensidade media do tráfico, etc., co fin de evitar o altísimo risco de
accidentes con perigo para a vida humana.
A RELACIÓN DE PROXECTOS PARA A SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA
É:
CÓDIGO

DENOMINACION

04.1130.0003.0

MELLORA DE SEGURIDADE
VIAL EN E.P. 6121 EN FEÁS
(DENDE P.K. 2+379 A P.K.
3+060, 1ª FASE DO P.K.
(CARIÑO)
AMPLIACIÓN E MELLORA DO
TRAZADO DA E.P. 3503 (P.K.
0+400 A P.K. 1+200) (FENE)
ENSANCHE
E
ACONDICIONAMENTO
DA
E.P. 3608 DE FEIRA DO 2 EN
SERANTES A DONIÑOS, P.K.
0,00 A P.K. 1,20 (FERROL)
ENSANCHE
E
ACONDICIONAMENTO
DA
E.P. 3614 DE GANDARA AO
KM.
3
DA
ESTRADA
FERROL-CEDEIRA, P.K. 1,89
A P.K. 2,61 (NARON)
TRAVESÍA
MOURELA-O
ROXAL, 2ª FASE (NEDA)
ACONDICIONAMENTO
DA

04.1130.0004.0
04.1130.0005.0

04.1130.0006.0

04.1130.0007.0
04.1130.0010.0

VALORACION ESTIMADA
DE EXPROPIACIÓNS
32.392,61

66.214,13
48.674,09

58.270,49

35.000,00
256,00

E.P. 3802 DE ORDES A
PONTECARREIRA, P.K. 0,00 A
P.K. 0,71 (ORDES)

4.- Someter a información pública o referido expediente de expropiación mediante
publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia cun prazo de
quince días para reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se
producisen.
5.- Deixar para mellor estudo, os proxectos que se relacionan tendo en conta que a
modificación do proxecto a que se refire a base 4ª, non se axusta aos requirimentos
estabelecidos na citada base, tendo en conta que se condiciona polo concello á
redacción dun proxecto con ampliacións .
CÓDIGO
04.1130.0012.0

DENOMINACION
ENSANCHE
E
MELLORA
DA
SEGURIDADE VIAL NA E.P. 9301 DA
ESTRA. CORUÑA-FISTERRA Á ESTRA.
BAIO-PONTECESO. P.K. 0+000 A P.K.
1+320 (ZAS)
TOTAL......................................................

ORZAMENTO
181.539,49

181.539,49

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

21.- APROBACIÓN TÉCNICA DO PROXECTO REFORMADO DA
AMPLIACIÓN DA PLATAFORMA E MELLORA DO TRAZADO NA E.P. 3203
BURRICIOS A PENAMARTÍN DESDE O P.K. 0 ATÉ O P.K. 6,38, OZA DOS
RÍOS E SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DA URXENTE OCUPACIÓN
DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLA EXPROPIACIÓN A QUE DEA
LUGAR A REALIZACIÓN DAS OBRAS.
1.- Aprobar tecnicamente o proxecto REFORMADO DO DE AMPLIACIÓN
DA PLATAFORMA E MELLORA DO TRAZADO NA E.P. 3203 BURRICIOS A
PENAMARTÍN DENDE O P.K. 0 ATÉ O P.K. 6,38 (OZA DOS RÍOS), polo seu
orzamento de contrata de 1.054.959,95.- euros, código 03.1110.0010.0.
2.- Solicitarlle á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens
e dereitos afectados pola expropiación a que dea lugar a realización das obras, de
conformidade co artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e Orde do 7 de decembro do
1983 da Consellería da Presidencia e en base aos informes que constan no expediente,
tendo en conta que existen razóns de urxencia que fan necesaria a execución das obras,
tal como a existencia de curvas perigosas con pequeno radio con edificacións e
vivendas achegadas á estrada, que fan necesaria a execución da variante, o estado do
firme da estrada, o ancho da calzada de dimensións inferiores ás necesidades dos
vehículos, a intensidade media do tráfico, etc., co fin de evitar o altísimo risco de
accidentes con perigo para a vida humana.
Non obstante, con carácter previo deberá intentarse o mutuo acordo cos afectados.
3.- Expoñer ao público o referido proxecto durante o prazo de 10 días para efectos de
reclamacións.
4.- Someter a información pública o referido expediente expropiatorio mediante
publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia cun prazo de
15 días para reclamacións.

22- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA AMPLIACIÓN E
MELLORA DO TRAZADO NA E.P. 0301 PARADA A CONGOSTO POR
PONTE ARANGA P.K. 8,300 A 11,570, ARANGA.
1.- Aprobar o Proxecto REFORMADO DE AMPLIACIÓN E MELLORA DO
TRAZADO DA E.P. 0301 DE PARADA A CONGOSTO POR PONTE ARANGA
P.K. 8,300 A 11,570, ARANGA, código 03.1110.0001.1, polo seu orzamento de
contrata de 593.236,25 euros, que representa un incremento respecto o primitivo de
96.785,28.- euros.
2.- Formalizar en documento administrativo, co adxudicatario do contrato
primitivo CONSTRUCCIONES CONCIFA, S.L, CIF: B-15317373, as modificacións do
contrato, que aplicando a baixa da adxudicación supón un novo orzamento de
adxudicación de 504.250,42.- euros, que representa un incremento respeto do primitivo
de 82.267,42.- euros.
3.- Modificar a contía da garantía definitiva que queda incrementada na
cantidade de 3.290,70.- euros, que deberá ingresar o contratista na Caixa da
Corporación dentro do prazo máximo de 15 días unha vez aprobada a modificación do
contrato, quedando polo tanto fixada a garantía co citado incremento na cantidade de
20.170,02.- euros.

23.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO
INSTALACIÓN PROTECCIÓN CIVIL DE CERCEDA.
1.- Aprobar con carácter definitivo a modificación da instalación de protección civil
de Cerceda conforme ao cadro de financiamento e previsións que a continuación se detallan.
CONCELLO

M

Cerceda
Importes
para
incrementar
conexos
Importes
totais
propostos

2

Presuposto
contrata
99.4000.0024.0
122.601,90

122.601,90

Estudio de s. e
saúde
99.4000.0024.2
666,05
114,32

Tarifa 7ª
99.4000.0024.4

Co-dirección de
obra
99.4000.0024.3

Control calidade
99.4000.0024.1

Presuposto
total

1.803,04
309,47

2.764,66
474,51

1.135,91
194,97

1.093,27

780,37

2.112,51

3.239,17

1.330,88

130.064,83

2- Dispoñer a exposición pública dos proxectos e documentación integrante no
presente acordo mediante a inserción dun anuncio no BOP para efectos de que durante o prazo
de 10 días poidan presentarse alegacións, entendéndose definitivamente aprobado no caso de
non presentarse ningunha.
3.- Remitir o expediente a informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega de
Cooperación Local para os efectos da coordinación estabelecida nos art. 187 e seguintes da Lei
5/97, do 22 de xullo de admón. local de Galicia, debendo considerarse emitidos
favorabelmente unha vez transcorridos 10 días dende a súa remisión.
4.- Facultar ao presidente para canto proceda en orde á xestión e execución do

acordo.

24.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE NARÓN.
1. Aprobar o proxecto de finalización da obra "Instalación de protección civil
en Narón", Concello de Narón, código 99-4000-0054.6 , por importe de 177.423,26
euros, partida 0305/223A/62210. do orzamento da Corporación para o 2004.
2.- Aprobar os novos honorarios de tarifa VII, coordinación de seguridade e
saúde, control de calidade e co-dirección do proxecto de finalización de acordo co
seguinte detalle:
CONC.

M

Orzamento
contrata
99.4000.0054.6

Estudo de s. e
saúde
99.4000.0054.2

Tarifa 7ª
99.4000.0024.4

Co-dirección de
obra
99.4000.0054.3

Control calidade
99.4000.0054.1

Narón

2

177.423,26

666,05

1.803,04

2.764,66

1.262,13

130,25

390,75

599,15

1.774,23

796,3

2.193,79

3.363,81

3.036,36

Importes con
incremento
contratos
anexos
Importes
totais
propostos

177.423,26

Orzamento
total

186.813,52

3.- Remitir o expediente a informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega
de Cooperación Local para os efectos estabelecidos nos artigos 187 e seguintes da Lei
5/97, do 22 de xullo de 1997, de Administración local de Galicia.
4.- Facultar ao presidente para canto proceda en orde á xestión e execución do
presente acordo".

25.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS A
ENTIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA, RELACIÓN Nº 2/2004.
Concederlles ás entidades deportivas da provincia que figuran na relación nº
2/2004, que se xunta, as subvencións nominativas polos importes que se indican nela,
que fan un total de 49.780,11 € de acordo co seguinte resumo:
FEDERACIÓNS
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Espeleoloxía
Fútbol
Judo
Montañismo
Motonáutica
Tenis de mesa
Triatlón e pentatlón moderno
Xadrez
Totais

Nº CLUBS
1
2
3
2
5
19
2
5
16
2
1
58

IMPORTES
672,26
1.683,00
660,00
1.026,23
9.420,00
8.610,62
1.690,00
1.600,00
22.416,00
412,00
150,00
49.780,11

En cumprimento do estabelecido na base 48ª.- 3ª das de execución do
presuposto desta Deputación para 2004, as subvencións concédense nas seguintes
condicións:
1.- Titulares das subvencións: As 58 entidades deportivas da provincia que figuran na
relación nº 2/2004 adxunta.
2.- Importes das subvencións: os que figuran de xeito individualizado para cada unha
das entidades relacionadas.
3.- Obxecto das subvencións:
* A organización da actividade deportiva federada e doutras actividades de especial
transcendencia social que contribúan á promoción deportiva.
* A participación ou organización de competicións deportivas de carácter oficial.
* A adquisición de material deportivo de competición ou adestramento, sempre que o
material sexa de carácter funxíbel.

* A mellora de infraestruturas, ampliación de instalacións náuticas ou mantemento das
xa existentes que teñan un orzamento que non exceda de sesenta mil cen euros (60.100
€), para as entidades da área de deportes náuticos olímpicos.
4.- Xustificación e pagamento:
As subvencións aboaranse despois da xustificación dos gastos.
O gasto xustificado documentalmente deberá acadar, polo menos, o dobre da
subvención concedida.
No caso de que se tiveran máis subvencións cás da Deputación da Coruña e da Xunta
de Galicia, para o mesmo obxecto, terán que xustificarse gastos pola suma das
subvencións.
Para o cobramento da subvención as entidades deberán presentar a seguinte
documentación:
4.1.- Declaración da totalidade das subvencións obtidas para o mesmo obxecto.
4.2.- Acreditación da realización de gastos, da forma seguinte:
A) A xustificación de gastos de transporte, compra de equipamentos e material e, en
xeral os gastos correntes, realizarase mediante facturas orixinais ou fotocopias
compulsadas.
Os gastos federativos, cotas de inscrición e arbitraxes poderán xustificarse con
certificación expedida pola federación correspondente.
Os gastos de mutualidade e seguros poderán xustificarse con certificación expedida
polo organismo correspondente.
B) A adquisición de material deportivo de competición ou adestramento: facturas
orixinais ou fotocopias compulsadas.
C) A mellora de infraestruturas, construción de instalacións náuticas ou realización de
obras de reforma: certificación de obra e relación valorada subscrita por técnico
competente.
4.3.- Certificación dos datos da conta bancaria na que se cobrará a subvención,
conforme ao modelo de certificación aprobado pola Deputación.
Os xustificantes deberán referirse a gastos realizados dende o 1 de xaneiro de 2003 até
o 31 de xullo de 2004.

5.- Prazo de xustificación:
O prazo de presentación da documentación xustificativa para o cobramento das
subvencións contidas no presente acordo rematará o 15 de outubro de 2004.
O incumprimento do prazo de xustificación suporá a perda do dereito a percibir a
subvención.
6.- Consideracións xerais:
Para o non previsto neste acordo serán de aplicación as normas incluídas nas Bases de
execución do presuposto xeral da Deputación da Coruña para o exercicio de 2004 e na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.”

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS A ENTIDADES DEPORTIVAS
RELACIÓN Nº 2 / 2004
FEDERACIÓN: ATLETISMO
CONCELLO DENOMINACIÓN
NARÓN

CLUB ATLETISMO NARÓN

CIF
G-15215759

Total subvencións ano 2003:

SUBV2003
672,26 €

672,26 €

FEDERACIÓN:
CONCELLO

BÁDMINTON

DENOMINACIÓN

A CORUÑA

CLUB DO MAR DE SAN AMARO

SANTIAGO

CLUB BÁDMINTON SANTIAGO

CIF
G15057870
G-15750524

SUBV2003
1.262,00 €
421,00 €

DE COMPOSTELA

Total subvencións ano 2003:

1.683,00 €

BALONCESTO

FEDERACIÓN:
CONCELLO

DENOMINACIÓN

CIF

OLEIROS

CLUB BALONCESTO OLEIROS

G-15802010

150,00 €

TEO

CALO S.R.

G.15069883

360,00 €

ZAS

CLUB BALONCESTO BAIO

G-15849151

150,00 €

Total subvencións ano 2003:

SUBV2003

660,00 €

FEDERACIÓN:

ESPELEOLOXÍA

CONCELLO

DENOMINACIÓN

CIF

A CORUÑA

G.E.S. BRIGANTIUM

G-15159296

411,74 €

A CORUÑA

S.M. ÁRTABROS

G-15068349

614,49 €

Total subvencións ano 2003:

SUBV2003

1.026,23 €

FEDERACIÓN:
CONCELLO

FÚTBOL

DENOMINACIÓN

CIF

SUBV2003

CERCEDA

CENTRO CULTURAL E DEPORTIVO CERCEDA

G-15434079

9.300,00 €

NEGREIRA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NICRARIENSE

G.15561293

600,00 €

OLEIROS

A.C.D.R. ESCOLA SAN PELAIO

G-15724669

720,00 €

OLEIROS

SANTA CRUZ C.F.

G-15380082

120,00 €

OLEIROS

UNIÓN CAMPESTRE F.C.

G-15326119

120,00 €

Total subvencións ano 2003:

10.860,00 €

FEDERACIÓN:

JUDO

CONCELLO

DENOMINACIÓN

CIF

A CORUÑA

AGRUPACIÓN DEPORTIVA MIGUELIÑO

G-15637614

SUBV2003
1.807,62 €

A CORUÑA

AGRUPACIÓN DEPORTIVA LICEO

G15255490

584,00 €

A CORUÑA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA KARBO

G-15510514

480,00 €

A CORUÑA

C.D. CALASANZ

G-.15201387

166,00 €

A CORUÑA

CLUB XIMNASIO JK

G-15551914

259,00 €

A CORUÑA

CLUB MANCONTRO AIKIRO

G-15448608

134,00 €

A CORUÑA

CLUB XIMNASIO FIBRA

A CORUÑA

ESCOLAS D. EUSEBIO DA GUARDA

G-15059272

253,00 €

A CORUÑA

JUDO CLUB ABEGONDO

G-15946528

184,00 €

A CORUÑA

JUDO CLUB CORUÑA

G-15557853

912,00 €

A CORUÑA

JUDO CLUB SHIAI

G-15552292

959,00 €

A CORUÑA

SANTA MARÍA DO MAR C.D.C.

G.-15142987

172,00 €

CAMBRE

AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA DE CAMBRE

G-15145428

257,00 €

FENE

CLUB AGRUPACIÓN DEPORTIVA MAPA

G-15764251

230,00 €

NARÓN

CLUB XIMNASIO NARÓN

G-15616477

642,00 €

OLEIROS

JUDO CLUB OLEIROS

G-15686074

487,00 €

SANTIAGO

CLUB DE JUDO VILAS-ALBORADA

B-15363849

158,00 €

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

G.-.15212541

527,00 €

CLUB SAN FRANCISCO DE TEO

G-.15861701

123,00 €

Total subvencións ano 2003:

8.610,62 €

G-15579782

276,00 €

DE COMPOSTELA
SANTIAGO
DE COMPOSTELA
TEO

FEDERACIÓN:
CONCELLO
A CORUÑA
SANTIAGO

MONTAÑISMO

DENOMINACIÓN

CIF

SOCIEDADE DE MONTAÑA ÁRTABROS
CLUB DEPORTIVO FONTIÑAS

SUBV2003

G-.15068349

1.210,00 €

G-.15480080

480,00 €

DE COMPOSTELA

Total subvencións ano 2003:

1.690,00 €

FEDERACIÓN:

MOTONÁUTICA

CONCELLO

DENOMINACIÓN

BERGONDO

CLUB NÁUTICO MINA

CIF

SUBV2003

G-15655848

230,00 €

CLUB NÁUTICO DE CAMARIÑAS

G-15364623

380,00 €

CEE

CLUB MOTONÁUTICA CEEMAR

G-15635360

350,00 €

FERROL

CLUB DO MAR FERROL

G-15374937

440,00 €

SADA

CLUB NÁUTICO RECREATIVO DE SADA

G-15716160

200,00 €

CAMARIÑAS

Total subvencións ano 2003:

1.600,00 €

FEDERACIÓN:

TENIS DE MESA

CONCELLO

DENOMINACIÓN

A CORUÑA

CLUB DE TENIS DE MESA CORUÑA

G-15749096

A CORUÑA

CLUB DO MAR DE SAN AMARO

G.-.15057870

A CORUÑA

SOCIEDADE DEPORTIVA HÍPICA

G.15047095

1.111,00 €

CAMBRE

CAMBRE TENIS DE MESA

G-15618697

450,00 €

FERROL

CLUB FERROL DE TENIS DE MESA

G-15154990

1.320,00 €

NARÓN

CLUB NARÓN DE TENIS DE MESA

G-15208861

2.552,00 €

CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARÓN G-15892946

1.080,00 €

NEDA

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN ISIDRO G-15140916

390,00 €

NOIA

SOCIEDADE LICEO DE NOIA

G-15027691

480,00 €

OLEIROS

CLUB BREOGÁN OLEIROS

G-15771942

240,00 €

ORDES

CLUB TENIS DE MESA ORDES

G-15714702

630,00 €

ORTIGUEIRA

CLUB TENIS MESA ORTIGUEIRA

G-15372014

240,00 €

PADRON

S.C. PADRONESA

G-15097660

390,00 €

SANTIAGO

ARTEAL TENIS DE MESA

G-15711369

10.200,00 €

CLUB CONXO TENIS DE MESA

G-15458763

240,00 €

G-15134034

601,00 €

Total subvencións ano 2003:

22.416,00 €

NARÓN

CIF

SUBV2003
1.862,00 €
630,00 €

DE COMPOSTELA
SANTIAGO
DE COMPOSTELA
VAL DO DUBRA

AGRUPACIÓN DEPORTIVA DUBRATAMBRE

FEDERACIÓN:

TRIATLÓN E PENTATLÓN MODERNO

CONCELLO

DENOMINACIÓN

FERROL

CLUB NATACIÓN FERROL

SANTIAGO DE COMPOSTELA CLUB TRIATLÓN BRICOSA SANTIAGO

CIF

SUBV2003

G-15245038

112,00 €

G-15630288

300,00 €

Total subvencións ano 2003:

412,00 €

FEDERACIÓN:
CONCELLO
NARÓN

XADREZ
DENOMINACIÓN
CLUB XADREZ "ALFIL"

CIF
G-15564040

Total subvencións ano 2003:

SUBV2003
150,00 €

150,00 €

26.- TOMA DE COÑECEMENTO DA XUSTIFICACIÓN DO ANTICIPO
PREPAGÁBEL
Á
AXENCIA
ESPAÑOLA
DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA AXUDA AO SALVADOR.
A Corporación toma coñecemento da xustificació do anticipo prepagábel á
Axencia Española de Cooperación Internacional para axuda ao Salvador.

27.- MODIFICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA PARA FINANCIAR A CONSTRUCIÓN DUN VIVEIRO
EMPRESARIAL E A POSTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE
FORMACIÓN.
Aprobar a modificación do Convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de
Santiago de Compostela para o financiamento da construcción dun viveiro empresarial
e posta en marcha de programas de formación, aprobado polo Pleno da corporación en
sesión extraordinaria celebrada o día oito de maio de 2003 e formalizado en
documento administrativo o día once de novembro de 2003 (nº 185/2003), cuxo texto
modificado e refundido se acompaña como anexo.
O financiamento queda estabelecido do seguinte modo:
ANUALIDADE/
CONCEPTO
Construción do
viveiro
0305/721A/789.99
Programas de
formación
0305/721A/489.99
Mobiliario
0305/721A/789.99
Accións de
sensibilización
TOTAIS

2.003

2.004

68.283

53.143,19

2.005

2.006

TOTAL
121.426,19

36.060,72

36.060,72

46.856,81

72.121,44
46.856,81

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68.283

100.000,00

36.060,72

36.060,72

240.404,44

“Convenio administrativo entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela
para financiar a construción dun viveiro empresarial e posta en marcha de
programas de formación.
A Coruña de de dous mil catro
REUNIDOS:
Dunha parte, D. SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA, na súa condición de
presidente da Excma. Deputación da Coruña, en representación desta e en uso das
competencias atribuídas pola Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local.
Dunha parte D. JESÚS ASOREY CARRIL, na súa condición de presidente da
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, cargo para o que foi elixido mediante Pleno do 4 de
xuño de 2002, actuando en nome e representación de tal corporación, en virtude das
competencias que ten atribuídas pola Lei 3/93 básica das cámaras oficiais de comercio,
industria e navegación.
As partes en calidade que cada un interviñese, recoñecéndose reciprocamente
capacidade legal para subscribir o presente convenio e asumindo as obrigas e dereitos
derivados del.
EXPOÑEN:
I.- Que é interese das institucións comparecentes estabelecerse un programa de
creación para participar no importante reto ao que se enfronta a sociedade española de
modernización do país. Todo isto require a adecuación dos/as empresarios/as á
realidade do contorno socioeconómico da Unión Europea, sendo un punto clave de
éxito a formación, aprendizaxe e adaptación dos recursos humanos desta zona.
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II.- Que a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de
Compostela, como corporación de dereito público configúrase como órgano consultivo
e de colaboración coas Administracións públicas. Igualmente, a Cámara de Comercio
de Santiago de Compostela, ten como finalidade a representación, promoción e defensa
dos intereses xerais do Comercio, a Industria e a Navegación no ámbito da súa
demarcación cameral, así como a prestación a todas as empresas da súa demarcación
que exerzan as indicadas actividades.
III.- Que a Deputación Provincial da Coruña, está especialmente interesada en
colaborar na execución dun programa de creación e consolidación de empresas que se

pretende desenvolver en Santiago de Compostela, para o que achega o financiamento
disposto na estipulación novena.
IV.- Que neste senso a Deputación Provincial da Coruña e a Camara Oficial de
Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela asinaron un convenio, o
pasado 11.11.2003, co obxecto de financiar a construción dun viveiro empresarial e a
posta en marcha de programas de formación..
V.- Que a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de
Compostela solicita axustar o contido do citado convenio, no senso de reaplicar a
achega prevista para financiar a formación nos anos 2003 e 2004, aplicándoo a
financiar o equipamento de mobiliario do viveiro.
En virtude do exposto, as partes acordan subscribir o presente convenio de
colaboración que quedaría redactado definitivamente e, conforme ás seguintes:
ESTIPULACIÓNS:
PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONVENIO
O obxecto do presente convenio é estabelecer unha colaboración entre as partes
asinantes para favorecer a creación de empresas e a mellora da xestión empresarial a
través da formación e o asesoramento, desenvolver iniciativas dirixidas ao
autoemprego e a creación de empresas, así como descubrir e fomentar iniciativas
empresariais que permitan mellorar e consolidar o tecido empresarial máis acorde coas
novas estruturas tecnolóxicas e organizativas poñendo en marcha para isto as
actividades previstas nas cláusulas seguintes.
SEGUNDA.- ÁMBITO ESPACIAL.
O ámbito de aplicación deste convenio será a demarcación da Cámara de
Comercio de Santiago de Compostela.
TERCEIRA.- ÁMBITO TEMPORAL.
O presente convenio e as actuacións que contempla terán unha duración que
comprenderá o período 2003-2006.
CUARTA.- ACCIÓNS QUE SE HAN DESENVOLVER.
1. Construción dun viveiro de empresas, mediante a realización dun proxecto
do que o presuposto base de licitación é:
2.
Presuposto de execución
520.500,00 euros
material
13% gastos xerais
67.655,00 euros
6% beneficio industrial
31.230,00 euros
16% IVE
99.103,20 euros

TOTAL
718.498,20 euros
O financiamento dos gastos de construción do viveiro, son cuantificados tendo en
conta o importe da súa licitación que ascende a 768.531,26 €, segundo consta do
acordado nas actas da mesa de contratación da Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela con datas do 24.03, 02.04 e 8.06, quedando como segue:
Achega Cámara de Comercio
647.105,07
Achega Deputación Provincial
121.426,19
TOTAL
768.531,26
3. Realización de 4 programas de creación de empresas de 400 horas cada un,
dirixidos a un máximo de 200 emprendedores/as, que desexen crear a súa
propia empresa así como a pequenas e medianas empresas que persigan
mellorar a rendibilidade ou avaliar alternativas de expansión. O importe
total da achega provincial para este concepto cuantifícase nun total de
72.121,44 euros, distribuídos nas seguintes anualidades:
4.
36.060,72 euros no ano 2005
36.060,72 euros no ano 2006
3.- Financiamento do equipamento de mobiliario do viveiro até un orzamento
de 46.856,81 €, o que supón unha porcentaxe do 68,85% respecto do importe
total referido a este gasto.
O cadro do financiamento das actuacións previstas queda estabelecido como
segue:
ANUALIDADE/
CONCEPTO

2.003

2.004

Construción do
viveiro
0305/721A/789.
99
Programas de
formación
0305/721A/489.
99
Mobiliario
0305/721A/789.
99
Accións de
sensibilización
TOTAIS

68.283

53.143,19

2.005

2.006

121.426,19

36.060,72

36.060,72

46.856,81
0,0
68.283

0,0

TOTAL

72.121,44

46.856,81
0,0

100.000,00 36.060,72

0,0

0,0

36.060,72

240.404,44

QUINTA.- CONTIDO DO PROGRAMA DO VIVEIRO DE EMPRESAS
Co programa referido preténdese a instalación das novas empresas no viveiro,
por un período de polo menos 2 anos. O proceso metodolóxico do programa leva
consigo, tras a selección das persoas, que teñen intención de crear unha empresa, o

desenvolvemento da idea ao proxecto e posterior seguimento para garantir a súa posta
en marcha.
SEXTA.- OBRIGAS DAS PARTES.
Para dar cumprimento ao preceptuado na estipulación primeira, a Cámara de
Comercio de Santiago de Compostela comprométese a asumir as seguintes obrigas:
-Executar a obra, encargándose da convocatoria e adxudicación conforme á
normativa de obrigado cumprimento do programa aprobado polo Comité de
Seguimento do FEDER.
-Planificar e dirixir as obras de construción do viveiro.
-Achegar os servizos ofrecidos aos emprendedores en materia de formación,
emprego e creación de empresas.
-Achegar as instalacións necesarias, para impartir as accións formativas
enumeradas no convenio.
- Desenvolver 4 accións de sensibilización.
De conformidade co disposto no artº 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a Cámara de Comercio comprométese a solicitar, polo menos, 3
orzamentos de diferentes provedores con carácter previo á adxudicación da
subministración de mobiliario, realizándose a adxudicación con criterios de eficiencia
e economía e debendo xustificarse a elección cando non recaia na proposta económica
máis vantaxosa
A Cámara de Comercio deberá destinar os bens ao fin concreto para o que se concedeu
a subvención durante, polo menos, 10 anos contados dende a sinatura do presente
convenio.
Pola súa parte a Deputación Provincial da Coruña:
-Financiar a execución do proxecto nos termos estabelecidos na estipulación décima.
SÉTIMA.- DURACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN.
Os programas de formación levaránse a efecto nas anualidades 2005 a 2006,
ambos inclusive e distribuídos nas seguintes anualidades: 2 en 2005 e 2 en 2006.
OITAVA.- OBXECTIVOS DOS PROGRAMAS.
Os programas de formación a desenvolver perseguen os seguintes obxectivos:
a)Facilitar a adaptación dos profesionais que se enfrontan a novas esixencias
laborais derivadas en especial das innovacións surxidas polas novas
estratexias.
b)Que os emprendedores/as, cunha idea de negocios poidan levalo a cabo, a
través do estudo, formación e asesoramento.
c)Que os empresarios/as de PEMES poidan formarse nos novos centros
empresariais, ao tempo que realizan o plan de negocio da súa propia empresa.
NOVENA.- CONTIDO DOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN.

As materias que se imparten dentro deste programa pretenden proporcionar
unha visión global das distintas áreas funcionais das empresas para poder determinar
oportunidades de mercado, a través do coñecemento das ferramentas de xestión.
No termo práctico perséguese o desenvolvemento dos proxectos de empresas
presentados polos/as participantes e a definición dos problemas da súa posta en
marcha.
Os contidos didácticos das áreas funcionais das empresas e os proxectos
prácticos, procurarase que estean orientados a sectores da actividade empresarial do
noso contorno.
O curso conxuga a impartición de coñecementos sobre o mundo da empresa e o
emprego de sistemas de ensino de carácter práctico: difusión de proxectos, xogos de
empresas, métodos do caso, etc. A unión de ambos sistemas e a análise e discusións
durante o curso dos respectivos proxectos de empresa, facilitarán a formación
interdisciplinar dos participantes nos ámbitos próximos á xestión das PEMES,
destacando a intervención dun consultor, director de cada proxecto, así como a
realización no seu caso dun Plan estratéxico, cando se trate de empresas cun negocio
en marcha.
DÉCIMA.- FINANCIAMENTO.
1º Construción do viveiro.
A Deputación Provincial da Coruña, comprométese a achegar unha axuda de
121.426,19 € para a construción do viveiro. A citada cantidade supón o 15,8% do
presuposto de adxudicación do proxecto de execución do viveiro que ascende a
768.531,26 euros e será financiado co remanente da partida 0305/721.A/78999 do
presuposto provincial de 2003 incorporado ao presuposto de 2004: 68.283 € e coa
cantidade de 53.143,19 € que se lle ha imputar á consignación da partida
0305/721.A/78999 consignada no presuposto inicial da corporación para o 2004
A Deputación compromete así mesmo a cantidade de 46.856,81 € como achega
ao financiamento do equipamento de mobiliario do viveiro
A Cámara pola súa parte, comprométese a buscar financiamento
complementario ou a achegar a cantidade necesaria, para lograr a execución total deste
viveiro.
2º Programas de formación
Do total dos programas que se han executar entre 2005 e 2006, a Deputación
Provincial da Coruña, achegará unha axuda de 72.121,44 euros de acordo coa seguinte
planificación:
36.060,72 euros no ano 2005
36.060,72 euros no ano 2006
O importe que se ha aboar, o total do cal ascende a 72.121,44 euros supón o
100% do coeficiente de financiamento por parte da Excma. Deputación, que é a achega
económica que lle corresponde á cámara respecto das accións formativas citadas, con
cargo á partida 0305/721A/489.99 do vixente presuposto.

Así mesmo a Cámara implementará catro accións de sensibilización dentro do
proxecto.
En ningún dos dous casos, é dicir, na construción do viveiro e nos programas
de formación, as achegas da Deputación Provincial da Coruña, poderán ser de
procedencia de Fondos da Unión Europea.
DÉCIMO PRIMEIRA.- FORMA DE PAGAMENTO
A Cámara de Comercio deberá achegar a seguinte documentación xustificativa dos
gastos e ingresos nos que se teña incorrido para a realización obxecto do convenio.
1)-Declaración da totalidade das subvencións públicas ou privadas obtidas para
a mesma finalidade que acrediten.
2)-Memoria das actividades desenvolvidas que acrediten o cumprimento dos
fins e desenvolvemento das accións obxecto do convenio.
3)-Construción dun viveiro.
-Certificacións de obra, facturas e acordo de aprobación
4)- Cursos de formación
- Certificación acreditativa dos gastos realizados
5)- Adquisición de mobiliario.
- Até o importe máximo de 46.856,81 euros mediante presentación de facturas e
acta de recepción destes.
Os importes que se han aboar serán proporcionados ao coeficiente de financiamento
previsto en cada un dos casos -construción do viveiro 16,9% e cursos de formación
20% no suposto de non xustificar a totalidade do gasto previsto minorarase a achega da
Deputación mediante a aplicación do coeficiente de financiamento ao importe
realmente xustificado. No caso de que os gastos xustificados foran superiores ao
presuposto estabelecido, a achega da Deputación non superará a cantidade máxima
aprobada. En todo caso a achega provincial limitarase aos gastos efectivamente
xustificados.
DÉCIMO SEGUNDA.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Constitúese unha Comisión de Seguimento, da cal formarán parte dous
membros, polo menos da Deputación provincial
As atribucións da comisión son as seguintes:
-Garantir o cumprimento do convenio
-Interpretar o presente convenio durante a súa execución e resolver as dúbidas
que ofreza o seu cumprimento.
DÉCIMO TERCEIRA. VIXENCIA.
O presente convenio terá vixencia até o ano 2006 contando dende a súa
sinatura.
A idoneidade de estabelecer a citada duración do convenio, vén dada pola
incardinación deste coa decisión da Unión Europea de aprobar, dentro do obxectivo 1,
o programa operativo Iniciativa empresarial formación continua, co número 2000
ES051 PQ015 entre os anos 2000 a 2006.

DÉCIMO CUARTA.- CAUSA DE EXTINCIÓN.
O presente convenio extinguirase por resolución, por conclusión ou por o seu
cumprimento.
DÉCIMO QUINTA.- RÉXIME XURÍDICO.
En virtude do disposto no artigo 3.1 a) e d) Real decreto lexislativo 2/2000 de
16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da lei de contratos das
administracións públicas, o presente convenio de colaboración queda fóra do ámbito de
aplicación de tal normativa, regulándose polas normas contidas nel e no non previsto
nelas pola lexislación do réxime local vixente.
As cuestións litixiosas, que puideran derivarse deste dada a súa natureza
xurídico-administrativa,
serán
sometidos
á
orde
xurisdicional
contencioso-administrativa.
CLÁUSULA ADICIONAL.Ambas as partes fan constar que foi entregado na Deputación o proxecto básico
que se refire á cláusula 4ª que foi informado favorabelmente polo Servizo de
Arquitectura, o presuposto total de execución do cal ascende a 718.498,20 euros
(gastos xerais e IVE incluído).
En todo caso a achega da Deputación será do 15,8% do prezo de adxudicación,
768.531,26 € de conformidade coas cláusulas 4, 10 e 11 do presente convenio.
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o
presente documento no lugar e data arriba indicados
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA

Asdo.- Salvador Fernández Moreda

O

Asdo.O SECRETARIO XERAL

Fdo.- José Luis Almau Supervia

28.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS A
ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS DE CONCELLOS DA PROVINCIA DE MÁIS
DE 50.000 HABITANTES.
Concederlles ás asociacións de veciños da provincia que figuran na relación
que se xunta, as subvencións nominativas polos importes que se indican nela, que fan
un total de 647.550 €, de acordo co seguinte resumo:
PARTIDA
Actividades 0601/469B/48999
Investimentos 0601/469B/78999

Nº AA.VV.
89
71

IMPORTES
402.100,00
245.450,00

En cumprimento do estabelecido na base 48ª.- 3ª das de execución do presuposto desta
Deputación para 2004, as subvencións concédense nas seguintes condicións:
1.- Titulares das subvencións: As 92 asociacións de veciños da provincia que figuran
na relación adxunta.
2.- Importes das subvencións: os que figuran de xeito individualizado para cada unha
das entidades relacionadas.
3.- Obxecto das subvencións:
Actividades:
* Conferencias, cursos e seminarios de temas de actualidade, etc.
* Actividades de difusión cultural, de creación e manualidades, de cultura popular,
actividades artísticas, etc.
* Excursións, acampadas e campamentos, sendeirismo, e outras actividades ao aire
libre.
* Actividades deportivas, deporte para todos, deporte de base, etc.
* Programas de formación de habilidades para o emprego, programas de promoción de
mozos emprendedores, etc.
* Programas de prevención das drogodependencias, programas de educación para a
sexualidade, programas de bos hábitos de alimentación, programas de coidado de
persoas con minusvalías, atención á terceira idade, etc.

* Actividades socioeducativas que teñan por obxectivo o achegamento da sociedade da
información, o coñecemento e a aprendizaxe, actividades nas aulas de informática,
realización de programas formativos.
Investimentos:
* Obras e mellora das infraestruturas veciñais, mellora da calefacción, instalación
eléctrica, liñas de teléfono, pequenas reparacións de albanelaría, ventás, pinturas, etc.
* Dotación de equipos, mobiliario e equipamento.
4.- Xustificación e pagamento:
As subvencións aboaranse despois da xustificación dos gastos.
O gasto xustificado documentalmente deberá acadar o importe do “presuposto que se
ha xustificar” que é o cociente entre a subvención e o coeficiente de financiamento; ou,
se é o caso, a suma das subvencións para o mesmo obxecto, obtidas de administracións
públicas ou entidades privadas, no caso de que esta suma sexa superior ao presuposto
que se ha xustificar.
Para o cobramento da subvención as entidades deberán presentar a seguinte
documentación:
4.1.- Declaración da totalidade das subvencións obtidas para o mesmo obxecto.
4.2.-Acreditación da realización de gastos, da forma seguinte:
A) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades que xeren
gastos correntes xustificaranse mediante facturas orixinais ou fotocopias
compulsadas.
No caso de gastos de persoal contratado, poderán achegarse como xustificante, as
nóminas acreditativas do pagamento e os documentos xustificativos de ingreso dos
seguros sociais.
B) As subvencións que teñan por finalidade a realización de proxectos que xeren
gastos de investimento, xustificaranse axuntando os seguintes documentos:
* Execución de obras: certificación de obra e relación valorada subscrita por técnico
competente ou factura do contratista.
* Adquisición de bens de equipo: facturas orixinais ou fotocopias compulsadas.

En calquera caso, haberase de estar ao disposto no art. 31.3 da Lei 38/2003, xeral de
subvencións.
4.3.- Certificación dos datos da conta bancaria na que se cobrará a subvención,
conforme ao modelo de certificación aprobado pola Deputación.
Os xustificantes deberán referirse a gastos realizados dende o 1 de xaneiro de 2003 até
o 31 de agosto de 2004.
5.- Prazo de xustificación:
O prazo de presentación da documentación xustificativa para o cobramento das
subvencións contidas no presente acordo rematará o 15 de outubro de 2004.
O incumprimento do prazo de xustificación suporá a perda do dereito a percibir a
subvención.
6.- Consideracións xerais:
Para o non previsto neste acordo serán de aplicación as normas incluídas nas Bases de
execución do presuposto xeral da Deputación da Coruña para o exercicio de 2004 e na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.”

29.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DA DEPUTACIÓN NA XUNTA
DISTRIBUIDORA DE HERDANZAS DO ESTADO.
1) Delegar en Dna. Margarida Vázquez Veras, Presidenta da Comisión de
Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística a
representación da Deputación Provincial da Coruña na Xunta Distribuidora de
Herdanzas do Estado.

30.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DA DEPUTACIÓN NA
COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO CONVENIO ENTRE O IMSERSO, A
FEMP E ESTA DEPUTACIÓN PARA A IMPLANTACIÓN DO SERVIZO
PROVINCIAL DE TELEASISTENCIA NOS CONCELLOS DA PROVINCIA.
1) Designar como representantes da Deputación na Comisión de Seguimento do
convenio entre o IMSERSO, a FEMP e esta Deputación praa a implantación do
Servizo Provincial de Teleasistencia nos Concellos da Provincia aos sres. deputados
seguintes:
Dª Margarida Vázquez Veras.
D. José Federico Nogueira Fernández.

