CONVENIO

DE

COLABORACIÓN

ENTRE

A

AXENCIA

PARA

A

MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, A FUNDACIÓN CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA
A INSTALACIÓN DE EQUIPAMENTO TIC NO CENTRO DE PROCESO DE
DATOS INTEGRAL (CPDI)

Dunha parte, MAR PEREIRA ÁLVAREZ, directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (en diante Amtega), actuando en nome e
representación da dita Axencia, en virtude das facultades conferidas polo
Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos e o
Decreto 91/2012, do 16 de marzo, polo que se nomea directora da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Doutra parte, ANA ISABEL VÁZQUEZ REBOREDO, en calidade de directoraxerente da Fundación Cidade da Cultura de Galicia (FCCG), con domicilio
social en Gaiás - Cidade da Cultura de Galicia, provisto de Código de
Identificación Fiscal (C.I.F.) G-15721640, cargo para o que foi nomeada polo
padroado o día 16 de decembro de 2016, actuando no exercicio do seu cargo
en función das atribucións que lle confire o Padroado da dita Fundación,
elevado a escritura pública ante o Notario do Colexio de Santiago de
Compostela Héctor R. Pardo García núm. 1689 do 19 de decembro de 2016.
E doutra parte, ANTONIO LEIRA PIÑEIRO, en representación da Deputación
Provincial da Coruña, con domicilio, para estes efectos, en Avenida do Porto nº
2, 15003 A Coruña. Exerce esta representación en virtude do seu cargo de
diputado delegado de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e
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Réxime Interior nomeado pola resolución da presidencia da Deputación
Provincial da Coruña núm. 24.475 do 16 de xullo de 2019

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das
facultades que para convir, en nome das entidades que representan, teñen
conferidas, e
EXPOÑEN
Primeiro.- A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia, na súa disposición adicional terceira, autorizou a creación da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e foi creada mediante
o Decreto 252/2011, do 15 de decembro. Este decreto regula tanto as súas
competencias e funcións como as súa organización e estrutura, o réxime do
seu persoal, o réxime económico-financeiro e patrimonial, así como os
principios que a orientarán na súa actuación.
A Amtega é unha axencia pública autonómica adscrita á Presidencia da Xunta
de Galicia, que ten como obxectivos básicos a “definición, o desenvolvemento
e a execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia no eido das
tecnoloxías da información e a comunicación e a innovación e o
desenvolvemento tecnolóxico.”
Segundo.- A Fundación Cidade da Cultura de Galicia foi constituída o 27 de
decembro de 1999, mediante escritura pública outorgada ante o Notario de
Santiago de Compostela, José Antonio Montero Pardo, co número 2825 do seu
protocolo. Está constituída como “organización de natureza fundacional, de
interese galego, sen ánimo de lucro, cun patrimonio afecto de maneira
duradeira á realización dos fins de interese xeral propios da Institución”.
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Mediante a Orde da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e
Administración Pública do 11 de xaneiro de 2000, (DOG núm. 11 do 18 de
xaneiro), clasificouse a Fundación como cultural e adscribiuse á Consellería de
Cultura. Por Orde da Consellería de Cultura do 19 de xaneiro de 2000 (DOG

núm. 26 do 8 de febreiro) declarouse de interese galego e inscribiuse no
rexistro de fundacións desta consellería co número 73.
Esta Fundación forma parte do sector público da Comunidade Autónoma de
Galicia. Na actualidade está adscrita á Consellería de Cultura e Turismo que
exerce o seu protectorado e cuxo conselleiro ostenta a presidencia do
Padroado, órgano reitor máximo da Fundación.
A Fundación Cidade da Cultura de Galicia, ostenta a titularidade da “Cidade da
Cultura de Galicia” (CdC). Segundo o artigo 6 dos seus estatutos constitúe o
seu obxecto social “a creación, explotación e promoción de áreas ou centros de
conservación, produción, exhibición e consumo cultural, comunicativo e
tecnolóxico, que constitúa un espazo multifuncional, multidisciplinar e
aglutinador, propicio á interacción cultural”. Para a consecución deste obxecto
social, concretamente no seu aspecto “tecnolóxico” asinouse un Convenio de
Colaboración coa AMTEGA o día 31 de outubro de 2013, recoñecendo un
dereito de uso das instalacións e espazos no edificio denominado CINC e no
Centro de Proceso de Datos Integral.
Sobre a base de dito Convenio de Colaboración (cláusula terceira, punto II:
Obrigas da Amtega respecto ao Centro de Procesos de Datos Integral), a
Amtega non cederá a terceiros o uso das instalacións ou imaxe do complexo,
sen autorización expresa da Fundación.
Terceiro.- De acordo co artigo artigo 99 da Lei 5/2011, de 30 de setembro, de
Patrimonio da CCAA de Galicia: “A Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e as entidades públicas instrumentais poden celebrar
convenios con outras administracións públicas ou con persoas xurídicas de
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dereito público ou dereito privado pertencentes ao sector público, co fin de
ordenar as relacións de carácter patrimonial entre estas nun determinado
ámbito ou de realizar actuacións consideradas na presente lei en relación cos
bens e dereitos dos seus respectivos patrimonios.

Cuarto.- Segundo o disposto nos artigos 31 e seguintes da Lei 7/1985, do 2 de
abril, a

Provincia é unha entidade local determinada pola agrupación de

Municipios, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o
cumprimento dos seus fins. Son fins propios e específicos da Provincia garantir
os principios de solidaridade e equilibrio intermunicipais, no marco da política
económica e social e, en particular:
a) Asegurar a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio
provincial dos servizos de competencia municipal.
b) Participar na coordinación da Administración local coa da Comunidade
Autónoma e a do Estado.
A Deputación Provincial da Coruña presta servizos directos aos cidadáns e
presta apoio técnico, económico e tecnolóxico aos 93 concellos da provincia.
Ademais, coordina algúns servizos municipais e organiza servizos de carácter
supramunicipal.
Quinto.- Con anterioridade á constitución efectiva da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, as competencias en materia de
innovación e tecnoloxías da información da Administración Xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia desenvolvíanse a través da Secretaría Xeral
de Modernización e Innovación Tecnolóxica (SXMIT), adscrita a Presidencia da
Xunta de Galicia.
Para o desenvolvemento das súas competencias e obxectivos que tiña
encomendadas en relación co desenvolvemento tecnolóxico, a antiga SXMIT
considerou necesaria a construción do Centro de Proceso de Datos Integral
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(CPDI) da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, para
centralizar as funcións dos Centros de Procesos de Datos existentes.
O Centro de Proceso de Datos Integral constitúe o corazón dixital de Galicia
contribuíndo a mellorar a competitividade, reducir custos, acadar unha mellor

eficiencia enerxética, unha maior flexibilidade, interoperabilidade e seguridade
así como unha simplificación da xestión e unha homoxeneización da estratexia
tecnolóxica da Xunta.
O 22 de decembro de 2010, a antiga Consellería de Cultura e Turismo, á que
estaba adscrita a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Secretaría Xeral
de Modernización e Innovación Tecnolóxica, subscribiron un acordo de
colaboración no que ambas entidades manifestaban a súa intención de
colaborar para implantar o CPDI da Xunta de Galicia no edificio de Servizos
Centrais (SSCC) da Cidade da Cultura, establecendo pautas para iso.
A situación do CPDI na Cidade da Cultura de Galicia, responde á procura da
optimización dos recursos públicos e reducir gasto, unificando nun so espazo
os distintos locais nos que se situaba o equipamento de telecomunicacións e
proceso de datos da Comunidade Autónoma de Galicia, mellorando a súa
dotación e ampliando os usos e a explotación do complexo da Cidade da
Cultura de Galicia sumando os usos tecnolóxicos aos propiamente artísticos e
culturais.
Sexto.- Que a Deputación Provincial da Coruña está interesada en instalar os
seus sistemas informáticos no Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta
de Galicia.
Tendo en conta o anterior, as partes asinantes manifestan a súa vontade de
colaboración e con tal finalidade acódese a un suposto de “colaboración entre
entre dúas ou máis Administracións Públicas, ou ben entre dous ou máis
organismos públicos ou

entidades de dereito

público vinculados ou

dependentes de distintas Administracións públicas ” regulados polos artigos 47
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e seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas. En consecuencia, a Amtega, a Fundación Cidade
da Cultura de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña subscriben o
presente Convenio que se rexerá polas seguintes:

CLÁUSULAS:
Primeira.- Obxecto.
O presente Convenio ten por obxecto establecer as condicións da instalación
dos sistemas informáticos (equipamento TIC) propiedade da Deputación
Provincial da Coruña, no Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de
Galicia (CPDI).
Concretamente consistiría en aloxar no CPDI o seu sistema de respaldo da súa
infraestrutura TIC composta por servidores e sistemas de almacenamento.
Estes sistemas TIC ocupan un dos racks dispoñibles do CPDI. O contido que
se aloxará nestas unidades contén categorías especiais de datos no referente
á protección de datos dos mesmos.
Segunda.- Compromisos.
2.1. Compromisos da Deputación Provincial da Coruña:
A Deputación Provincial da Coruña colaborará e facilitará a instalación do seu
equipamento TIC no CPDI, de conformidade co calendario establecido pola
Amtega. Os órganos competentes en cada caso ditarán as instrucións que
resulten precisas para tal fin.
A Deputación Provincial da Coruña procederá ao pagamento das facturas
emitidas semestralmente pola Amtega en virtude do volume ocupado e o uso
dos servizos proporcionados por parte da Amtega, e as emitidas pola
Fundación Cidade da Cultura de Galicia en función do consumo do
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equipamento afectado. As variacións no uso dos servizos se comunicarán a
Amtega no momento no que se precisen.

O importe máximo anual dos servizos que faga uso a Deputación Provincial da
Coruña aplicando as tarifas establecidas por Amtega e a Fundación Cidade da
Cultura de Galicia, contidas no presente convenio, será de 40.000€ con cargo á
aplicación orzamentaria 0740/49121/22799. No caso de realizarse unha
prórroga do presente acordo, este importe poderá incrementarse en función de
las tarifas que rexan no momento da mesma ou de maiores prestacións de
servizos. No caso de ser preciso superar esta cifra, será necesaria a sinatura
dunha adhenda que recolla estas necesidades.
A Deputación Provincial da Coruña comunicará á Amtega calquera incidencia
acontecida con relación aos servizos obxecto do presente acordo.
A Deputación Provincial da Coruña garantirá o cumprimento e adopción das
medidas relativas á seguridade dos datos de carácter persoal, de conformidade
coa normativa vixente na materia.
2.2. Compromisos da Amtega:
A modalidade do servizo a prestar será de aloxamento. A Amtega facturará
semestralmente á Deputación Provincial da Coruña en función das seguintes
tarifas, IVE excluído, establecidas para os conceptos demandados:
•

Servizo

de

aloxamento

(Housing) do

equipamento. A tarifa

é

552,00€/mes por rack
•

Servizos de operación in-situ por parte dun operador. A tarifa é
20,50€/hora.
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•

Aloxamento de cinta en armario ignífugo. A tarifa é 0,95€/cinta.

O número de racks para o aloxamento, a cantidade de horas de servizos de
operación in-situ, e o número de cintas en armario ignífugo, revisaranse
semestralmente en función das necesidades da Deputación Provincial da

Coruña,

recalculándose

o

importe

semestral

en

función

das

tarifas

correspondentes. Non procederá por tanto, regularizacións, sendo de
aplicación o importe correspondente a partir do seguinte fito de facturación
semestral.
2.3. Compromisos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia:
A Fundación Cidade da Cultura de Galicia facturará semestralmente á
Deputación Provincial da Coruña en función das tarifas establecidas para o
consumo eléctrico.
A fórmula para o establecemento da tarifa de consumo eléctrico é a seguinte:
X = KW Máx (Electricidade)
Y = BTU Máx (Climatización, 1 BTU/hr = 0.00029307107 kW)
Consumo electricidade = (X*0,65)*365*24*Tarifa
Consumo climatización = (Y*0,00029307107017)*0,65*365*24*Tarifa
Tarifa = Importe da tarifa de Kwh, iniciamente establecida en 0,15 € (IVE
excluido)
Consumo total = Consumo electricidade + Consumo climatización
A Fundación Cidade da Cultura de Galicia establecerá a tarifa de Kwh e a
comunicará a Deputación Provincial de A Coruña con antelación suficiente.
Esta tarifa poderá variar anualmente en función das variacións das tarifas
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eléctricas vixentes no mercado, previa xustificación.
Terceira.- Duración.

O presente convenio producirá efecto dende a súa sinatura e estenderá a súa
vixencia por un prazo de catro anos, sen prexuízo da súa prórroga por un
período de catro anos mediante acordo expreso entre as partes asinantes,
manifestado con anterioridade á finalización do correspondente período de
vixencia.
Cuarta.- Modificación do convenio.
Se o importe dos servizos dos que faga uso a Deputación Provincial da Coruña
superase o máximo establecido na cláusula 2.1) deste acordo, ou houbera
novas prestacións por parte de AMTEGA das que a Deputación Provincial da
Coruña quixera facer uso, poderá modificarse o presente convenio mediante
adendas ao mesmo nas que figurarán as prestacións que correspondan a cada
unha das partes e os importes destinados a financialas.
Quinta.- Relacións laborais.
A subscrición do presente acordo de adhesión non implicará relación laboral,
contractual ou de calquera outro tipo entre o persoal da Deputación Provincial
da Coruña e a Amtega nin a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, de tal
xeito que non se lle poderá esixir responsabilidade ningunha, nin directa nin
subsidiariamente, polos actos ou feitos acaecidos no desenvolvemento do
mesmo.
Sexta.- Comisión de seguimento e control das actuacións.
Para o debido seguimento do convenio e solucionar as dúbidas que poidan
xurdir na súa execución, constituirase unha Comisión de seguimento coa
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seguinte composición:
Por parte da Amtega:

 Director/a da área de Infraestruturas e Telecomunicacións, ou persoa
que o substitúa que exercerá a presidencia da mesma.
 Un/unha funcionario/a designado/a pola Amtega, que actuará como
secretario/a con voz e voto.
Por parte da Fundación Cidade da Cultura de Galicia:
 Dous representantes designados entre os seus membros.
Por parte da Deputación Provincial da Coruña:
 Dous representantes designados entre os seus membros.
A Comisión de seguimento axustará o seu funcionamento ás regras que rexen
o funcionamento dos órganos colexiados.
A Comisión adoptará os seus acordos por maioría de votos emitidos,
ostentando quen a presida voto dirimente para o caso de empate.
Dita Comisión actuará como órgano de vixilancia, seguimento e control do
establecido neste acordo, promovendo, se se considera conveniente, outras
actuacións que poidan enriquecer o seu desenvolvemento.
Sétima.- Protección de datos persoais.
1. Tratamento de datos persoais das partes intervenientes no
Convenio.
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As partes intervenientes manifestan ter sido informadas, respecto dos seus
propios datos persoais que se faciliten para a formalización e o adecuado
desenvolvemento deste Convenio, conforme ao disposto no artigo 13 do
Regulamento 2016/679 (UE) xeral de protección de datos persoais (en diante,

RXPD) e ao artigo 11 da Lei Orgánica de Protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD). A lexitimación para o
tratamento dos seus datos será a execución do presente Convenio.
No caso de que, no ámbito deste Convenio, os intervenientes se facilitasen
respectivamente datos persoais de terceiros, incluídos os relativos ao persoal
ao seu servizo, estes serán tratados coa única finalidade de executar as
prestacións derivadas do presente convenio, debendo informar previamente á
súa comunicación aos interesados dos extremos previstos no devandito artigo
13.
2. Deber de confidencialidade das partes intervenientes no Convenio.
As partes intervenientes deberán respectar o segredo profesional e, en
consecuencia, manter absoluta confidencialidade e reserva sobre a totalidade
dos documentos, datos e informacións que lle foran confiados para a
formalización do Convenio ou que sexan elaborados con ocasión da execución
do mesmo. Así, quedan expresamente obrigadas:
•

a utilizar a devandita información exclusivamente no ámbito deste
Convenio e para as finalidades previstas no mesmo;

•

a non comunicala, nin total nin parcialmente, a ningún terceiro sen
autorización expresa do emisor salvo nos casos expresamente
previstos na lei, esixindo idéntico compromiso ao persoal que
empregue ou co que colabore na execución do Convenio;

•

a facilitar o acceso á información unicamente ao persoal que a
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necesite para o desenvolvemento da devandita relación, a quen se
comunicará a obrigación de tratar a información á que se lles dá
acceso con carácter estritamente confidencial;

•

a aplicar medidas de cautela e protección e destruír en calquera
momento a documentación escrita recibida se así o solicita a parte
que a forneceu;

Considerarase información confidencial aquela á que os intervenientes
accedan en virtude do presente Convenio, especialmente a de tipo técnico ou
tecnolóxico, de produción, de mercadotecnia, administrativa, ou económicofinanceira, sempre que non teña carácter público ou notorio. Este deber
manterase durante un prazo mínimo de dez anos anos desde o coñecemento
desa información.
3. Condición de encargado do tratamento da Amtega.
A Amtega, respecto ao tratamento de datos persoais que puidese levar a cabo
en virtude da prestación de servizos obxecto do presente Convenio, terá a
consideración de encargado do tratamento para os efectos do disposto no
artigo 28 e concordantes do RXPD e o artigo 33 da Lei Orgánica 3/2018, do 5
de decembro de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (en diante,
LOPDGDD) polo que deberá dar cumprimento ás obrigacións incluídas a
continuación, esixindo idéntico compromiso do persoal ao seu servizo:
3.1. Utilizar os datos persoais obxecto de tratamento só para a finalidade
obxecto deste encargo. En ningún caso poderá utilizar os datos para fins
propios.
3.2. Tratar os datos de acordo coas instrucións da Deputación Provincial da
Coruña como responsable do tratamento. Se a Amtega, como encargado do
tratamento, considerase que algunha das instrucións infrinxe o RXPD ou
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calquera outra disposición vixente en materia de protección de datos informará
inmediatamente á Deputación.
3.3. Levar por escrito un rexistro das actividades de tratamento efectuadas por
conta do responsable, que inclúa o contido previsto no artigo 30 do RXPD.

3.4. Non comunicar os datos a terceiras persoas, salvo que conte coa
autorización expresa da Deputación, nos supostos legalmente admisibles. A
Amtega poderá comunicar os datos a outros encargados do tratamento do
mesmo responsable, de acordo coas instrucións deste último. Do mesmo xeito,
autorízase á Amtega a subcontratar os servizos necesarios para o cumprimento
e bo fin da prestación convida. Neste caso, as entidades subcontratistas, terán
tamén a condición de encargado do tratamento e deberán cumprir igualmente
as obrigacións establecidas neste contrato para esta figura e as instrucións que
dite á Deputación como responsable. Á Amtega corresponderalle regular a
nova relación, de forma que o novo encargado quede suxeito ás mesmas
condicións (instrucións, obrigacións, medidas de seguridade…) ao mesmo
réxime de responsabilidade e cos mesmos requisitos formais que o encargado
inicial, no referente ao adecuado tratamento dos datos persoais e á garantía
dos dereitos das persoas afectadas.
No caso de incumprimento por parte do subencargado, a Amtega seguirá
sendo plenamente responsable ante o responsable no referente ao
cumprimento das obrigacións.
3.5. Manter o deber de segredo respecto dos datos persoais aos que tivese
acceso en virtude do presente encargo, mesmo despois de que finalice o seu
obxecto.
3.6. Velar por que as persoas autorizadas para tratar datos persoais se
comprometan, de forma expresa e por escrito, a respectar a confidencialidade
e a cumprir as medidas de seguridade correspondentes, das que lles informará
convenientemente, agás no caso de que as persoas usuarias ostenten a
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condición de empregados públicos.
3.7. Velar porque se imparta a formación en materia de protección de datos
persoais das persoas autorizadas para tratar este tipo de información.

3.8. Asistir á Deputación na resposta ao exercicio dos dereitos recoñecidos
pola lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a través de
medidas técnicas e organizativas apropiadas, para que esta poida cumprir coa
súa obrigación de responder ás devanditas solicitudes dos interesados nos
prazos previstos pola normativa vixente. Para iso, a Amtega facilitará á
Deputación, a requirimento desta, e á maior brevidade posible, canta
información sexa necesaria ou relevante a estes efectos.
3.9. Notificar á Deputación, de forma inmediata e implementando as medidas
de seguridade necesarias, as violacións da seguridade dos datos persoais ao
seu cargo das que teña coñecemento, xunto con toda a información relevante
para a documentación, e comunicación da incidencia, no seu caso, á Axencia
Española de Protección de Datos, conforme ao previsto no artigo 33 do RXPD.
3.10. Dar apoio á Deputación na realización das avaliacións de impacto
relativas á protección de datos e na realización das consultas previas á
autoridade de control, cando cumpra.
3.11. Implantar as previsións recollidas no R.D. 3/2010, de 8 de xaneiro, polo
que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da administración
electrónica (ENS). En todo caso, implantará as medidas de seguridade
necesarias para:
3.11.1. Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia
permanentes dos sistemas e servizos de tratamento.
3.11.2. Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma
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rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
3.11.3. Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas
técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.

3.12. Poñer a disposición da Deputación, toda a información necesaria para
demostrar o cumprimento das súas obrigacións, facilitando a realización das
auditorías ou as inspeccións que realicen a Deputación ou outro auditor
autorizado.
3.13. Comunicar a identidade e datos de contacto do delegado de protección
de datos da Amtega.
Oitava.- Publicidade
Este convenio será obxecto de inscrición en cumprimento do establecido no
artigo 15 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, e no Decreto 126/2006, do 20 de
xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia.
As partes asinantes autorizan/consenten na publicidade dos seus datos
persoais e demais especificacións recollidas no presente instrumento de
colaboración no Portal de Transparencia e Goberno Aberto.
Segundo o artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, ademais da información
que debe facerse pública segundo a normativa básica en materia de
transparencia, a Administración autonómica publicará o texto íntegro do
convenio.
Novena.- Causas de resolución.
O presente Convenio resolverase segundo o disposto nos artigos 51 e 52 da
Lei 40/2015, do 1 de outubro, e en particular polo incumprimento das cláusulas
que o regulan, polo transcurso do tempo estipulado, ou por mutuo acordo das
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partes asinantes.
Décima.- Réxime xurídico.
O presente convenio ten natureza administrativa.

En especial, o convenio queda suxeito ao Capítulo VI, da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de réxime xurídico do sector público, á Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, fundamentalmente ao seu artigo 57, así
como ao Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local
(artigos 61 a 71), e ao resto da normativa que resulte aplicable.

presente convenio deberán resolverse de mutuo acordo entre as partes, no seo
da Comisión de Seguimento prevista na cláusula sexta do presente convenio.
As cuestións litixiosas que poidan xurdir na aplicación deste convenio quedarán
sometidas á xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade coa Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da devandita xurisdición.
En proba de conformidade co establecido en todas as cláusulas do presente
Convenio de colaboración, o asinan os interesados en representación das
partes implicadas.

Pola Axencia para a Modernización

Pola Fundación Cidade da Cultura de

Tecnolóxica de Galicia

Galicia

Mar Pereira Álvarez

Ana Isabel Vázquez Reboredo

Pola Deputación Provincial da Coruña
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Antonio Leira Piñeiro

Asinado por: PEREIRA ALVAREZ, MARIA DEL MAR
Cargo: Directora da Axencia
Data e hora: 26/03/2020 12:44:43

Asinado por: LEIRA PIÑEIRO, ANTONIO
Cargo: Deputado delegado de Economía, Facenda,
Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
(Deputación Provincial da Coruña)
Data e hora: 26/03/2020 11:16:56

Asinado por: VAZQUEZ REBOREDO, ANA ISABEL
Cargo: Directora-Xerente Fundación Cidade da Cultura
de Galicia
Data e hora: 26/03/2020 12:16:55

As controversias que puidesen exporse sobre a interpretación e execución do

