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RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 

CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 27 DE XANEIRO DE 2023. 

*Declaración institucional sobre protección dos murais de Urbano Lugrís situados na Rúa 
Olmos, 25- A Coruña 

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 13/2022, do 22 de decembro.  

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 17 de decembro de 2022 ata 
o 20 de xaneiro de 2023.  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

3. Aprobación do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2023, primeira fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

4. Dación de conta da Resolución da Presidencia 54183 de 29/12/2022 pola que se 
aproba o Plan Anual de Contratación para o ano 2023 publicado no BOP núm.247 o 30 
de decembro de 2022 na páxina web e no Portal de Transparencia da Deputación 
Provincial da Coruña.  

5. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de FISTERRA polo que se instrumente unha subvención nominativa 
para cofinanciar as obras de rehabilitación do polideportivo municipal.  

6. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de TOQUES polo que se instrumente unha subvención nominativa 
para cofinanciar as obras de Mellora viaria de Couso a Villamor en Penaventosa  

7. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de AMES polo que se instrumente unha subvención nominativa para 
cofinanciar as obras de construcción de beirarrúas na Avenida da Maía en Bertamiráns  

8. Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Fundación Wenceslao Fernández Flórez para a xestión compartida do inmoble que foi 
propiedade de don Wenceslao Fernández Flórez, en Cecebre.  

Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior  

9. Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de pago a 
proveedores (PMP) e da relación detallada das facturas pagadas pola Deputación 
provincial, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola 
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, correspondente a decembro de 
2022.  

 

10. Dación de conta do acordo de adhesión do Concello de Boiro ao Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña 
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(PLAN PREMADECOR).  

11. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Cariño 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación 
Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

12. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Irixoa 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación 
Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

13. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Val do 
Dubra respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

14. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Vilasantar 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación 
Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

15. Aprobación definitiva da valoración do complemento de destino, da relación de postos 
de traballo, do cadro de persoal e do organigrama 2023.  

16. Aprobación do Plan de Acción da Presidencia 2022, para dar cumprimento ao 
establecido no artigo 38 do Real Decreto 424/2017, do 27 de abril, polo que se regula o 
réxime xurídico do Control Interno do Sector Público Local.  

17. Dación de conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da Deputación 
Provincial e da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dos 
informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes (Consorcio 
Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e Fundación Axencia Enerxética) 
correspondente ao cuarto trimestre de 2022.  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

18. Aprobación da formalización dun convenio administrativo coa Universidade de 
Santiago de Compostela e coa Universidade da Coruña para apoiar a sua participación 
na ampliación de capital da sociedade de capital Risco Unirisco (Expte. 2022000050553).  

 
ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en petición de explicacións á Xunta 
de Galicia sobre os parques eólicos de Campelo e Lamas de Feás  

 Moción que presentan os grupos provinciais do BNG e do PSG-PSOE para a 
dotación de fondos da Xunta de Galiza en relación coas axudas á produción ecolóxica 
que cumpran co requisito da convocatoria para a campaña do 2022 e para o período 
2023-2027 dentro do apartado de desenvolvemento rural da PAC.  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa do galego  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para 
que se proceda á mellora integral da estrada provincial, DP-1913, entre A Laracha e 
Canteiras El Pozo, no termo municipal de A Laracha.  
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 Moción que presentan os grupos provinciais do PSG-PSOE e BNG en aopio á 
mobilización da Atención Primaria  

 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Moción do grupo provincial de Alternativa dos Veciños contra a venda da parcela do 
Parque de Bombeiros Comarcal no Polígono de Sabón. 
  
ROGOS E PREGUNTAS 
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Declaración institucional sobre protección dos murais de Urbano Lugrís situados 
na Rúa Olmos, 25- A Coruña 

 

Urbano Lugrís González ( A Coruña, 28 de xaneiro de 1908 - Vigo, 23 de decembro  de 
1973 )  foi un dos grandes artistas plásticos galegos do século XX, autor dunha plástica 
surrrealista que nace da recreación onírica do mundo mariño, habitada por paisaxes 
imposíbeis rodeadas de seres míticos nunha atmosfera propia e recoñecida baixo a súa 
exclusiva sinatura. 

Para alén doutras facetas artísticas, entre as que cómpre destacar a escrita, é autor  
dunha prolífica obra pictórica que ofrece unha singularidade: unha parte desa obra 
artística son orixinais murais realizados in situ nas paredes interiores de edificios públicos 
e privados.  

Un dos lugares que acolle varios murais de Lugrís é un edificio situado na Rúa Olmos, 25 
na cidade da Coruña, o inmóbel, a pesares de estar situado nun dos barrios máis 
emblemáticos da Pescadería, dentro do ámbito de actuación PEPRI ( Plan Especial de 
Protección e reforma interior da Cidade Vella), está nun estado de abandono e 
deterioración que, entre outras incidencias, provoca filtracións de auga ao interior e 
tamén un derrubamento de parte da galería de madeira e que provocou que os 
bombeiros da cidade herculina tivesen que actuar para sanear a fachada. Todo isto está a 
pór en perigo a conservación do tesouro artístico que representan o murais de Urbano 
Lugrís como parte do seu rico legado artístico, catalogado como Patrimonio  Cultura de 
Galiza. 

Por todo isto,os grupos políticos que formamos parte desta corporación queremos 
solicitarlle ao Concello da Coruña e á Xunta de Galiza 

 

     Que se activen todas as accións e medidas necesarias para asegurar a a protección, 
conservación e restauración  dos murais de Urbano Lugrís que se achan no interior do 
edificio da Rúa Olmos, 25 na cidade da Coruña. 

     Amosamos a dispoñibilidade da Deputación da Coruña en colaborar co Concello e coa 
Xunta naquelas  iniciativas que estean destinadas á conservación da obra de  Urbano 
Lugrís. 
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1.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 13/2022, do 22 de decembro.  
 
Apróbase a acta da sesión anterior, número 13/2022, do 22 de decembro 
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2.- Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 17 de decembro de 
2022 ata o 20 de xaneiro de 2023.  
 
Dáse conta das Resolucións da Presidencia desde o 17 de decembro de 2022 ata o 20 
de xaneiro de 2023. 
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3.- Aprobación do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2023, primeira fase  
 
1.- Aprobar o Plan de CONSERVACION DE VIAS PROVINCIAIS 2023, PRIMEIRA FASE 
cun orzamento total de 10.100.010,21.- euros, con cargo á aplicación 0410/4531/61900, 
integrado polos proxectos que se detallan: 
 

CÓDIGO DENOMINACION DA OBRA IMPORTE 

2023.1100.0001.0 GRUPO 1A ORTIGUEIRA 298.702,37 

2023.1100.0002.0 GRUPO 1B CARIÑO   243.445,30 

2023.1100.0003.0 GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES 173.405,20 

2023.1100.0004.0 GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO 266.450,40 

2023.1100.0005.0 GRUPO 4 FERROL E NARON 383.893,48 

2023.1100.0006.0 GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS 318.773,10 

2023.1100.0007.0 GRUPO 6 ARES, FENE,MUGARDOS E NEDA 215.145,34 

2023.1100.0008.0 GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME 256.582,15 

2023.1100.0009.0 GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR 419.489,10 

2023.1100.0010.0 GRUPO 9 OLEIROS E SADA 449.675,47 

2023.1100.0011.0 GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS 407.770,91 

2023.1100.0012.0 GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS 363.407,17 

2023.1100.0013.0 GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CURTIS E 

OZA-CESURAS  334.130,03 

2023.1100.0014.0 GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PINO 235.473,99 

2023.1100.0015.0 GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR 262.884,31 

2023.1100.0016.0 GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES 401.758,70  

2023.1100.0017.0 GRUPO 15 ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO 225.136,04 

2023.1100.0018.0 GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO 443.795,11 

2023.1100.0019.0 GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E LARACHA 328.810,02 

2023.1100.0020.0 GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO 342.816,29 

2023.1100.0021.0 GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMIANZO  199.236,34 

2023.1100.0022.0 GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E 

MAZARICOS  223.147,30 

2023.1100.0023.0 GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA 284.120,51 

2023.1100.0024.0 GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL 

DO DUBRA 
398.196,46 

2023.1100.0025.0 GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES  245.737,76 

2023.1100.0026.0 GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA 293.972,60 

2023.1100.0027.0 GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS 367.390,35 

2023.1100.0028.0 GRUPO 26 AMES, SANTIAGO,TEO E VEDRA 252.129,44 

2023.1100.0029.0 GRUPO 27 BOIRO E RIANXO 281.324,43 

2023.1100.0030.0 GRUPO 28 A POBRA DO CARAMIÑAL, PORTO DO SON E 

RIBEIRA  
391.136,31 
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2023.1100.0031.0 GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO 298.781,95 

2023.1100.0032.0 GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS 227.754,31 

2023.1100.0033.0 GRUPO 36.- D.P.3404.- SERRA DE OUTES A DUMBRÍA 265.537,97 

 TOTAL………………………………. 10.100.010,21 

2.-  Expoñer ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da 
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que 
estas producísense, consideraranse definitivamente aprobados.  
 
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da Comisión 
Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos nos artigos 
112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, 
podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de dez días sen que 
se emita ningún informe  
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4.- Dación de conta da Resolución da Presidencia 54183 de 29/12/2022 pola que se 
aproba o Plan Anual de Contratación para o ano 2023 publicado no BOP núm.247 o 
30 de decembro de 2022 na páxina web e no Portal de Transparencia da Deputación 
Provincial da Coruña.  
 
Dase conta da Resolución da Presidencia 54183 de 29/12/2022 pola que se aproba o 
Plan Anual de Contratación para o ano 2023 publicado no BOP núm.247 o 30 de 
decembro de 2022 na páxina web e no Portal de Transparencia da Deputación Provincial 
da Coruña. 
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5.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de FISTERRA polo que se instrumente unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de rehabilitación do polideportivo municipal.  
 
1º  Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Fisterra para cofinanciar as obras de rehabilitación 
do polideportivo municipal e instar a que o mesmo siga os trámites oportunos para 
proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la existencia 
de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por 
entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento da subvención. 
Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Fisterra para cofinanciar as obras de 
rehabilitación do polideportivo municipal cunha achega provincial de 272.132,73 
euros con cargo a la aplicación orzamentaria 0112/3420/76201, o que representa un 
coeficiente de financiamento de 80,00002 %  respecto dun orzamento de 340.165,78 
euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 
5º.- Condicionar a formalización do convenio a que se retome o apunte contable no 
expediente de modificación correspondiente 

 
ANEXO 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE FISTERRA POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2023 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Fisterra 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 
 



 
 

**RPT-6654235 

MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a asistencia 
e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor 
capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao conxunto 
dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e economía na 
prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación municipal. Con esta 
finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas con cargo aos seus 
recursos propios para a realización e o mantemento de obras e servizos municipais, que 
se instrumentarán a través de plans especiais ou outros instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a 
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos no 
artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Fisterra considera  de primeira necesidade as obras de 
Rehabilitación do Pavillón polideportivo municipal 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, social 
e económico. 
 

“...As obras afectan ó Pavillón Polideportivo Municipal de Fisterra, situado na rúa 
Cabello, núm. 32, C.P. 15155, pertencente ó termo municipal de Fisterra, da 
provincia da Coruña. A súa localización está a 450 metros da Enseada da 
Langosteira ó leste e a 700 metros da Praia do Mar de Fóra ó oeste, lindando co 
Instituto de Educación Secundaria IES Fin do Camiño e co campo de fútbol 
municipal.  
 
Pola estrada á que dá fronte a parcela discorre o Camiño de Santiago que vai de 
Santiago de Compostela a Fisterra.   
 
Esta edificación data do ano 1992. A súa estrutura, tanto vertical como de cuberta, 
é metálica, contando con peches de fábrica de bloque e chapa metálica. A cuberta 
é a dúas augas é tamén de chapa metálica. No seu interior dispón de gradas para 
o público acaroadas ás fachadas leste e sur, debaixo das cales se atopan os 
vestiarios, aseos, enfermería e zonas de almacéns e instalacións.   
 
En canto ó seu estado de conservación, presenta graves deficiencias por 
corrosión da estrutura metálica debidas da acción do ión cloruro que contén o sal 
do mar.  
 
Este sal pode chegar ó edificio arrastrado polo ventos debido á súa proximidade á 
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costa.  
 
Esta corrosión tamén afecta á chapa metálica da cuberta e da fachada facilitando 
a entrada de auga da choiva.  
 
O edificio tamén ten deteriorada a pintura da fachada. 
 
 Por mor do estado de corrosión de certos elementos estruturais faise urxente 
unha actuación de reparación dos mesmos para garantir a súa estabilidade 
mecánica, sobre todo debido á situación xeográfica do edificio, que o expón aos 
fortes ventos.  
 
Así mesmo, é necesaria a substitución da envolvente de chapa metálica, tanto en 
cuberta como en fachada, para mellorar as condición de salubridade no interior da 
instalación e de seguridade no interior e no exterior evitando que se poida 
desprender pola acción do vento, como nalgunha ocasión aconteceu.  A situación 
actual da cuberta incide ademais de maneira negativa na propia seguridade da 
realización da actividade deportiva, que nas épocas de choiva e vento fan 
obrigado o peche das instalacións por mor das pingueiras existentes en varios 
puntos da mesma coa perigosidade de escorregamentos que poden conlevar.  ” 

 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Fisterra ambas as dúas 
partes 

 
ACORDAN 

 
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello de 
Fisterra con CIF P1503800C, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o 
financiamento das ―obras de Rehabilitación do polideportivo municiapl de Fisterra‖, tal e 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo arquitecto 
D.Alfonso Botana Castelo (Col. COAG  Nº 2.405) 
 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao expediente 
un exemplar do proxecto, no que consta  a súa aprobación polo órgano competente, así 
como a certificación de que conta con todas as autorizacións administrativas preceptivas 
e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras. O dito proxecto 
foi supervisado polos Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable. 
 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto  e de detalle e en todos os 
documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, de 8 
de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento 
xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de obra completa 
realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento 
separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de vixencia do convenio, 
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a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao que 
se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 
Orzamento Execución Material  236.242,64 euros   
Gastos xerais 13,00%                  30.711,54  euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     14.174,56  euros 
IVE (21%)                                               59.037,04  euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN    340.165,78 euros 
 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU 
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  272.132,73 euros  o que representa unha 
porcentaxe de 80, 00002%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento.  
 
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80, 00002 % da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito ao seu cobramento. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato de 
execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, 
etc.  
 
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/3420/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito. 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta 
no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con respecto 
ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o compromiso de gasto 
queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para dito ano e a que existe no 
mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o gasto, así como ao 
cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
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finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o  importe do gasto 
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para 
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN . 
 
1. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento do 
contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a cláusula 
primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de ―melloras‖. 
 
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo polo órgano 
competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes 
emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. Posteriormente, se 
achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto estará 
redactado en galego. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que lle 
impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información pública 
e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de Transparencia da 
súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o ano 
2023, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito 
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da obra, 
unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación (só admisible por 
medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
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 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e no 
seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da obra. 

 
2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación: 
 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá acudir 
un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a correspondente 
Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da a 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 
 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na 
conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo 
de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o 
momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento. 
Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no procedemento de control 
financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se teña que presentar 
documentación adicional ningunha no expediente de xestión e pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
 



 
 

**RPT-6654235 

1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula 
XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña recibido 
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación da 
xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción que, 
de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E 
A SÚA ACREDITACIÓN. 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración 
responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación dos 
correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes 
de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola Intervención 
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provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de 
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o 
correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais 
e materiais que lle impón o presente convenio de cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas 
de Galicia, á entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización 
que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na 
Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio,  aos procedementos de axuizamento contábel que 
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou 
europeo. 
 
XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.  
 
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, 
así como ao pago dos xuros de demora que se perciban dende o día no que se realizou o 
pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O 
procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o disposto 
nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións e 
nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle 
en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha 
das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos 
nas normas citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o 
prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva 
finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de 
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, 
subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.  
 
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
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subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de 
convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura e 
conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a existencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente e 
ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 30 
de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa solicitude un 
novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que a Deputación 
poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo 
prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta 
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso 
poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, igualmente condicionado á 
existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes 
e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria. A esta data, o 
convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a entidade beneficiaria perderá 
o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requirira a entidade beneficiaria 
para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. De non 
presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a iniciación do 
expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os correspondentes 
xuros de mora. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da Unidade 
Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na  Lei 
38/2003, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector 
público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
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comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita 
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia 
do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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6.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de TOQUES polo que se instrumente unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de Mellora viaria de Couso a Villamor en 
Penaventosa  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Corcubión para cofinanciar as obras de 
"Rehabilitación de edificios e instalacións municipais en Corcubión‖ e instar a que o 
mesmo siga os trámites oportunos para proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la existencia 
de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por 
entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento da subvención. 
Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Toques polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para cofinanciar as obras de  Mellora viaria de Couso a 
Villamor en Penaventosa, cunha achega provincial de 110.000,00 euros con cargo a la 
aplicación orzamentaria 0112/4532/76201, o que representa un coeficiente de 
financiamento do 80,00 %  respecto dun orzamento de 137.500,00 euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
5º.- Condicionar a formalización do convenio a que se retome o apunte contable no 
expediente de modificación correspondiente 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE TOQUES POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
 MELLORA VIARIA DE COUSO A VILLAMOR EN PENAVENTOSA 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Toques 
 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
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MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a asistencia 
e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor 
capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao conxunto 
dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e economía na 
prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación municipal. Con esta 
finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas con cargo aos seus 
recursos propios para a realización e o mantemento de obras e servizos municipais, que 
se instrumentarán a través de plans especiais ou outros instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a 
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos no 
artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Toques considera  de primeira necesidade as obras de 
 Mellora viaria de Couso a Villamor en Penaventosa 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, social 
e económico. 
 

“...consistente nunha rehabilitación dos viais de entrada ó núcleo do Couso e pon 
de manifesto a importancia do mesmo xa que supón unha reforma integral que 
supón unha gran mellora nas condicións de acceso e permanencia no mesmo. 
Ademáis expón que se trata dun proxecto que ten un indudable interese público 
de carácter social e económico posto que afecta de maneira directa a un dos 
núcleos que ten máis poboación dentro do Concello de Toques e que está en 
peores condicións de tránsito e de comunicación.” 

 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Toques ambas as dúas 
partes 

 
ACORDAN 

 
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello de 
Toques con CIF P1508400G, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o 



 
 

**RPT-6654235 

financiamento das ―obras de  Mellora viaria de Couso a Villamor en Penaventosa‖, tal e 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo polo 
Enxeñeiro de Camiños, C. e P. Pablo Blanco Ferreiro  Col. Nº.: 22.992. 
 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao expediente 
un exemplar do proxecto, no que consta  a súa aprobación polo órgano competente, así 
como a certificación de que conta con todas as autorizacións administrativas preceptivas 
e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras. O dito proxecto 
foi supervisado polos Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable. 
 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto  e de detalle e en todos os 
documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, de 8 
de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento 
xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de obra completa 
realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento 
separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de vixencia do convenio, 
a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao que 
se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 
Orzamento Execución Material  95.492,74 euros   
Gastos xerais 13,00%    12.414,06 euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     5.729,56 euros 
IVE (21%)                                 23.863,64  euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN             137.500,00  euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU 
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  110.000,00  euros  o que representa unha 
porcentaxe de  80,00  %.  A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento. 
  
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00  % da cantidade 
efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente xustificada non se 
conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, entenderase que a 
finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato de 
execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, 
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etc.  
 
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/4532/76201 na que a Intervención provincial ten certificado que existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito. 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta 
no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con respecto 
ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o compromiso de gasto 
queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para dito ano e a que existe no 
mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o gasto, así como ao 
cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o  importe do gasto 
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para 
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN . 
 
1. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento do 
contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a cláusula 
primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de ―melloras‖. 
 
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo polo órgano 
competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes 
emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. Posteriormente, se 
achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
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2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto estará 
redactado en galego. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que lle 
impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información pública 
e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de Transparencia da 
súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o ano 
2023, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito 
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da obra, 
unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación (só admisible por 
medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e no 
seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da obra. 

 
2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá acudir 
un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a correspondente 
Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da a 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 
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3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na 
conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo 
de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o 
momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento. 
Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no procedemento de control 
financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se teña que presentar 
documentación adicional ningunha no expediente de xestión e pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula 
XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña recibido 
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación da 
xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción que, 
de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E 
A SÚA ACREDITACIÓN. 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración 
responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación dos 
correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
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IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes 
de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola Intervención 
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de 
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o 
correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais 
e materiais que lle impón o presente convenio de cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas 
de Galicia, á entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización 
que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na 
Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio,  aos procedementos de axuizamento contábel que 
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou 
europeo. 
 
XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.  
 
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, 
así como ao pago dos xuros de demora que se perciban dende o día no que se realizou o 
pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O 
procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o disposto 
nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións e 
nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle 
en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha 
das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos 
nas normas citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o 
prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
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XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva 
finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de 
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, 
subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.  
 
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de 
convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura e 
conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a existencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente e 
ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 30 
de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa solicitude un 
novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que a Deputación 
poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo 
prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta 
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso 
poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, igualmente condicionado á 
existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes 
e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria. A esta data, o 
convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a entidade beneficiaria perderá 
o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requirira a entidade beneficiaria 
para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. De non 
presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a iniciación do 
expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os correspondentes 
xuros de mora. 
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3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da Unidade 
Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na  Lei 
38/2003, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector 
público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita 
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia 
do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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7.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de AMES polo que se instrumente unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de construcción de beirarrúas na Avenida da 
Maía en Bertamiráns  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Ames para cofinanciar as obras de "Construción 
de beirarrúas na Avenida da Maía de Bertamiráns‖ e instar a que o mesmo siga os 
trámites oportunos para proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la existencia 
de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por 
entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento da subvención. 
Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ames polo que se instrumente unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de Construción de beirarrúas na 
Avenida da Maía de Bertamiráns cunha achega provincial de 240.964,57 euros con 
cargo a la aplicación orzamentaria 0112/1532/76201, o que representa un coeficiente 
de financiamento do 80,00 %  respecto dun orzamento de 301.205,72 euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 
5º.- Condicionar a formalización do convenio a que se retome o apunte contable no 
expediente de modificación correspondente 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE AMES POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA AVENIDA DA MAÍA DE BERTAMIRÁNS. 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2023 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 

 
REUNIDOS 

 
Dunha parte, o representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o representante do Concello de Ames 
 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
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estanlles atribuídas 
 
 

MANIFESTAN 
 
Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a asistencia 
e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor 
capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao conxunto 
dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e economía na 
prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación municipal. Con esta 
finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas con cargo aos seus 
recursos propios para a realización e o mantemento de obras e servizos municipais, que 
se instrumentarán a través de plans especiais ou outros instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a 
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos no 
artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Ames considera  de primeira necesidade as obras de 
Construción de beirarrúas na Avenida da Maía de Bertamiráns 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, social 
e económico. 
 
“...O Concello de Ames ven experimentando desde fai anos un importante crecemento 
poboacional e de servizos situándose unha gran parte dos mesmos no núcleo de 
Bertamiráns, capital municipal, que conta na actualidade con 9.006 habitantes do total de 
32.316 que suma o municipio, e concentra a maioría de servizos públicos administrativos, 
asistenciais, sanitarios e educativos de Ames.  
Este núcleo, na súa condición de urbe intermedia, é lugar polo que se despraza a 
veciñanza do propio pobo, así como veciñas e veciños doutras parroquias e de Concellos 
limítrofes que acoden a Bertamiráns a realizar diferentes xestións. A Avenida da Maía de 
Bertamiráns é a vía central que vertebra todo o núcleo e na que se concentran a maioría 
da actividade, na que se asentan un número importante de comercios, despachos 
profesionais e outros servizos e pola que transcorre un número moi elevado de persoas 
de xeito diario.  
Na actualidade, as beirarrúas de ambos marxes da Avenida da Maía (entre as rúas 
Alcalde Lorenzo e da Fieira) presentan un estado deficiente e moi heteroxéneo, sendo 
frecuentes  distintas tipoloxías de pavimentos, alternándose actuacións antigas con 
outras máis actuais, anchos variables, etc. Nesta avenida concéntranse a maior parte das 
redes de servizos soterrados polo que existen numerosas arquetas e pozos de rexistro 
que, nalgún dos casos, se atopan moi deteriorados.  
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En definitiva, hai moitas zonas co pavimento en mal estado, con rupturas, con desniveis e 
gretas que comezan a ser perigosas para o viandante e que fan complexo o tránsito, 
sobre todo para as persoas con mobilidade reducida, e concentrando unha parte 
importante das demandas de responsabilidade patrimonial dirixidas ao concello.  
Así mesmo, este treito conta cun mobiliario urbano, luminarias e elementos de 
sinalización e semaforización moi avellentados e que, na súa maior parte, non cumpre 
coa normativa de accesibilidade. Compre salientar que non soamente a accesibilidade é 
importante polo elevado numero de carros de rapazada que hai no núcleo de Bertamiráns 
(hai que destacar que Ames é un dos concellos de Galicia con maior natalidade), senón 
tamén polo feito de que nos últimos anos é un lugar de asentamento de poboación maior 
que pretende estar máis preto dos seus fillos e fillas. Cumpre salientar que o 
cumprimento á normativa de accesibilidade que é un dos obxectivos do actual goberno.  
A situación excepcional e as circunstancias que concorren na avenida motivan unha 
actuación urxente de reforma inmediata que afectarían a ambos marxes da avenida da 
Maía (entre as rúas Alcalde Lorenzo e da Fieira). Con esta finalidade o concello encargou 
a redacción dun proxecto técnico que recollera as demandas expostas. ... 
A realidade é que Bertamiráns ten un importante tecido comercial, de servizos e 
asistencial do que se nutren non soamente os veciños e veciñas do noso concello senón 
tamén das poboacións limítrofes, sempre ben acollidas.  
Este proxecto favorecerá a humanización, a seguridade peonil e as relacións de 
proximidade entre municipios veciños. Tamén engadir que esta actuación favorecerá a 
dinamización comercial da vila e, por ende, a recuperación  económica, tan necesaria 
tras a pandemia da Covid-19, e coa que a Deputación ten amosado o seu máis firme 
compromiso” 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Ames ambas as dúas 
partes 

 
ACORDAN 

 
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello de 
Ames con CIF P1500200I, fixando  as condicións que se impoñen por esta administración 
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o financiamento 
das obras de Construción de beirarrúas na Avenida da Maía de Bertamiráns tal e como 
aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo Enxeñeiro de 
Camiños, Canais e Portos D. Pablo Blanco Ferreiro  Nº colexiado 22.992 
 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao expediente 
un exemplar do proxecto, no que consta  a súa aprobación polo órgano competente, así 
como a certificación de que conta con todas as autorizacións administrativas preceptivas 
e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras. O dito proxecto 
foi supervisado polos Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable. 
 
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto  e de detalle e en todos os 
documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, de 8 
de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento 
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xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de obra completa 
realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento 
separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de vixencia do convenio, 
a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao que 
se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 
Orzamento Execución Material  209.185,17 euros   
Gastos xerais 13,00%      27.194,07 euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     12. 551,11 euros 
IVE (21%)                                    52.275,37 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN    301.205,72 euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU 
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de 240.964,57 euros  o que representa unha 
porcentaxe de  80,00 %.  A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento da 
contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, sempre e 
cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e suficiente para 
o seu financiamento.  
 
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 % da cantidade 
efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente xustificada non se 
conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, entenderase que a 
finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato de 
execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, 
etc.  
 
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/1532/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito. 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta 
no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con respecto 
ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o compromiso de gasto 
queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para dito ano e a que existe no 
mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o gasto, así como ao 
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cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o  importe do gasto 
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para 
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN . 
 
1. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento do 
contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a cláusula 
primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de ―melloras‖. 
 
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo polo órgano 
competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes 
emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. Posteriormente, se 
achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto estará 
redactado en galego. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que lle 
impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información pública 
e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de Transparencia da 
súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o ano 
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2023, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito 
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da obra, 
unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación (só admisible por 
medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e no 
seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da obra. 

 
2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación: 
 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá acudir 
un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a correspondente 
Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da a 
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 

 
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na 
conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo 
de xuro legal, que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o 
momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento. 
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Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no procedemento de control 
financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se teña que presentar 
documentación adicional ningunha no expediente de xestión e pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula 
XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña recibido 
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación da 
xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción que, 
de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E 
A SÚA ACREDITACIÓN. 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración 
responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación dos 
correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes 
de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
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EXTERNO. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola Intervención 
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de 
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o 
correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais 
e materiais que lle impón o presente convenio de cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas 
de Galicia, á entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización 
que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na 
Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio,  aos procedementos de axuizamento contábel que 
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou 
europeo. 
 
XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.  
 
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, 
así como ao pago dos xuros de demora que se perciban dende o día no que se realizou o 
pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O 
procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o disposto 
nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións e 
nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle 
en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha 
das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos 
nas normas citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o 
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o 
prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva 
finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
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Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de 
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, 
subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.  
 
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de 
convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura e 
conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a existencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente e 
ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 30 
de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa solicitude un 
novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que a Deputación 
poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo 
prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta 
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso 
poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, igualmente condicionado á 
existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes 
e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria. A esta data, o 
convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a entidade beneficiaria perderá 
o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o 
prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, 
sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requirira a entidade beneficiaria 
para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. De non 
presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a iniciación do 
expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os correspondentes 
xuros de mora. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da Unidade 
Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na  Lei 
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38/2003, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector 
público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita 
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia 
do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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8.- Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Fundación Wenceslao Fernández Flórez para a xestión compartida do inmoble que 
foi propiedade de don Wenceslao Fernández Flórez, en Cecebre. 
  
Aprobar o texto do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Fundación Wenceslao Fernández Flórez para a xestión compartida do inmoble que foi 
propiedade de don Wenceslao Fernández Flórez, en Cecebre, onde se concretan as 
obrigas das partes, e sen que implique custe económico para a Deputación Provincial da 
Coruña, no senso de que non supón ningunha achega económica directa á Fundación 
Wenceslao Fernández Flórez: 
 

ANEXO  
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
E A FUNDACIÓN WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ PARA A XESTIÓN 
COMPARTIDA DO INMOBLE QUE FOI PROPIEDADE DE DON WENCESLAO 
FERNÁNDEZ FLÓREZ EN CECEBRE 
 
Na Coruña, a --- de ------- de -------  
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, _____________en representación da Deputación Provincial da Coruña, 
 
Doutra parte, __________, en representación da Fundación Wenceslao Fernández 
Flórez. 
 

EXPOÑEN 
 
1.- A Deputación Provincial da Coruña é titular da casa e finca denominada ―Puente do 
Cubo‖ e ―Monte da Fame‖ en Cecebre, termo municipal de Cambre (inmoble que foi 
propiedade de Wenceslao Fernández Flórez), así como do mobiliario, biblioteca, láminas 
e debuxos ubicados no mesmo. 
 
A dita adquisición mediante compravenda e o prego de cláusulas particulares que rexeron 
a citada adquisición foron aprobadas en sesión plenaria celebrada o 11 de xuño de 1999. 
A escritura de compravenda formalizouse ante o notario D. Miguel Jurjo Otero, o 9 de 
xullo de 1999 (número de protocolo 1806) e mediante resolución da presidencia nº 
13.173 de data 5 de xullo de 1.999 aprobouse o pago do prezo de adquisición. 
 
Na cláusula 10 do prego (DESTINO) para a adquisición do citado ben, establecíase: “A 
Deputación destinará os bens adquiridos a fins propios da súa competencia (culturais, 
artísticos, sociais, turísticos, educacionais, formativos, etc). 
 
A Deputación comprometeuse a realizar os trámites correspondentes para a 
conservación, restauración e rehabilitación, tanto da casa coma da finca. 
 
Así mesmo a Deputación comprometeuse a facilitar á Fundación Wenceslao Fernández 
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Flórez a utilización dos locais que se adquiriron, ben mediante a integración da 
Deputación na Fundación, ben de calquera outro xeito que se estimase adecuado en 
dereito, previa tramitación e adopción dos acordos preceptivos. 
 
O inmoble figura inscrito no epígrafe 1.1.- INMOBLES URBANOS, do Inventario de Bens 
desta Corporación, co número 62 e a cualificación xurídica de DOMINIO PÚBLICO- 
SERVIZO PÚBLICO.  
 
2.- A Fundación Wenceslao Fernández Flórez figura inscrita no rexistro de fundacións de 
interese galego co número 1998/12 (Orde 27 de xaneiro de 1999, DOG nº 26 do 9 de 
febreiro de 1.999) e constituíuse en novembro de 1998 ante o notario da cidade de Vigo 
D. Alejo Calatayud Sempere (número de protocolo 3.603). 
 
De acordo cos estatutos aprobados en reunión do padroado o 17 de xaneiro de 2009, e 
elevados a escritura pública o 12 de xullo de 2011 ante o notario Miguel Jurjo Otero, a 
Fundación ten por obxecto segundo o artigo 6  dos seus estatutos: 
 

“1.- Fomentar, soster e difundir o interese e reflexión sobre a importancia e 
transcendencia temporal da memoria de Wenceslao Fernández Flórez e promover 
o estudo e divulgación da súa vida e obra. 
 
2.- Conservar como Museo, Biblioteca e mobiliario da casa Villa Florentina, en 
Cecebre, lugar á que estivo vencellado durante toda a súa vida e na que escribiu 
grande parte da súa vida e obra. 
 
3.- Manter no mellor estado esta Casa-Museo, os seus xardíns e os demais 
edificios e eidos adxacentes, tanto no concernente á súa conservación material 
como en su disposición para ser visitada por cantos desexan coñecer o que foi 
centro espiritual e creador do escritor, que xa forma parte do patrimonio cultural do 
pobo galego. 
 
4.- Procurar que o labor iniciado por Wenceslao Fernández Flórez no estudo, 
reflexión e interpretación da natureza e do territorio nos espazos rurais e urbanos 
de Galicia; na interpretación sobre a súa identidade histórica, e no eido da creación 
literaria, reciba estímulos para a súa prosecución axeitada. A tal fin, a Fundación 
artellará os instrumentos e medios materiais e intelectuais necesarios para o 
desenvolvemento dun Centro de Estudios e Interpretación da Natureza – CELIA- 
que atenda á prosecución de tal labor, centrado preferentemente nas ciencias 
naturais, nas sociais e na creación literaria, o cal, formando parte da Fundación, 
será administrado por ésta, e que se regulará por un Regulamento interno que, en 
ningún caso, poderá contradicir os presentes estatutos e a lexislación vixente. 
 
5.- Coidar da tumba da familia, sitas no Cementerio de San Amaro na Coruña. 
 
6.- Celebrar, cos actos que se acorden, as datas conmemorativas de Wenceslao 
Fernández Flórez e organizar na súa memoría na data que se determine os 
acontecementos mais relevantes. 
 
7.- Organizar a concesión de premios ou honores que se considere de importancia 
para a vida e obra do escritor. 
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8.- Organizar actividades culturais, relacionadas coa promoción e posta en valor da 
cultura galega e coa obra do escritor no contexto da súa obra. 
 
9.- Servir de Centro de dinamización cultural con capacidade de iniciativa propia e 
de operatividade nos diferentes  aspectos das Artes en Xeral. 
 
10.- Fomentar a actividade cultural entre a xuventude, buscando o xeito de acollelos 
e encetalos na nosa cultura galega e nacional. 
 
11.- Fomentar as Artes de expresión como o cine, o teatro, o audiovisual e novas 
tecnoloxías. Creando e producindo ou premiando tal e como houbese sido feito polo 
escritor.” 
 

As actividades para levar a cabo o fin fundacional concrétanse en: 
 
 Reedición da obra literaria do autor 
 Ciclos de conferencias 
 Charlas 
 Programas de animación á lectura da súa obra 
 Ciclos de cine 
 Ciclos literarios 
 Calquera outra actividade que se considere necesaria para o maior    
desenvolvemento dos seus fins 

 
3.- O 31 de xaneiro de 2001 asinouse o convenio de colaboración entre a Excma. 
Deputación provincial da Coruña e a Fundación Wenceslao Fernández Flórez para a 
utilización do inmoble, formalizado co número 3/2001.  
 
Posteriormente, mediante acordo plenario do 28 de maio de 2021, aprobouse o convenio 
de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e a Fundación 
Wenceslao Fernández Flórez, relativo á autorización de uso do inmoble que foi 
propiedade de Don Wenceslao Fernández Flórez en Cecebre. O convenio formalizouse o 
28 de xuño de 2021 co número 55/2021.  A súa vixencia expirou o pasado 31 de maio de 
2022.  
 
4.- A Deputación considera necesario autorizar o uso do inmoble á Fundación Wenceslao 
Fernández Flórez para así dispor dun foro permanente de difusión da obra do insigne 
escritos coruñés, creando ademais un centro de atención turística e cultural neste lugar 
da Fraga de Cecebre que inspirou a obra do Bosque Animado. 
 

CLÁUSULAS 
PRIMEIRA.- OBXECTO 
 
O obxecto do presente convenio é regular a xestión compartida do inmoble propiedade 
da Deputación Provincial da Coruña coa Fundación Wenceslao Fernández Flórez, sito en 
Cecebre, Concello de Cambre, e autorizar o seu uso á citada fundación para a realización 
das súas actividades, considerando a importante labor que leva a cabo esta fundación na 
divulgación e estudo da vida e obra de Wenceslao Fernández Flórez. 
 
SEGUNDA.- XESTIÓN COMPARTIDA 
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A Deputación coma propietaria do inmoble poderá utilizar o mesmo para fins de interese 
provincial, tales coma realización de exposicións, conferencias, actividades culturais, 
informativas, divulgación turística, etc., compatibilizándoo e compaxinando o uso da 
Deputación coas actividades propias da Fundación. 
 
TERCEIRA.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
A Deputación, como propietaria do inmoble, asumirá os gastos fixos asociados ao 
inmoble e as súas subministracións básicas, polos seguintes conceptos: auga, luz, 
teléfono, calefacción e gastos de limpeza. 
 
Ademais a Deputación da Coruña como titular da propiedade comprométese ao pago dos 
gastos relativos ao mantemento e conservación da Casa Museo Wenceslao Fernández 
Flórez. 
 
CUARTA.- COMPROMISOS DA FUNDACIÓN 
 
1.- A Fundación Wenceslao Fernández Flórez, en aplicación deste convenio 
comprométese ao adecuado uso da Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez. 
 
2.- Os espazos cuxo uso se autoriza á Fundación Wenceslao Fernández Flórez, 
utilizaranse exclusivamente para os fins obxecto da Fundación. A estes efectos 
comunicarase con antelación suficiente ao Servizo de Patrimonio e Contratación o 
programa de actividades de cada trimestre. 
 
3.- En todos os actos que celebre a Fundación ou que se realicen no inmoble cuxo uso se 
autoriza, farase constar a colaboración de ambas as dúas institucións. 
 
4.- A Fundación Wenceslao Fernández Flórez comprométese a manter adecuadamente 
os espazos que utilice, non podendo realizar obras no inmoble. O Servizo de Patrimonio 
e Contratación, poderá por si ou a través doutros servizos da Deputación (Arquitectura e 
Mantemento, Acción Social, Cultural e Deportes, Biblioteca, Arquivo, etc.) inspeccionar en 
calquera momento o estado do inmoble e dos bens adscritos e o cumprimento dos fins do 
presente convenio. 
 
5.- A entidade beneficiaria realizará actuacións para potenciar a difusión da obra de 
Wenceslao Fernández Flórez. 
 
6.- A Fundación comprométese a que os fondos bibliográficos sexan consultados dentro 
do inmoble sen que poidan saír do mesmo sen autorización do xefe do Servizo de 
Patrimonio e Contratación, previo informe da directora da Biblioteca Provincial. De igual 
xeito o fondos artísticos propiedade da Deputación non poderán saír do inmoble sen a 
citada autorización. 
 
QUNTA.- PUBLICIDADE DA COLABORACIÓN.  
 
Todos os eventos e os materiais promocionais deberán incorporar a imaxe institucional da 
Deputación provincial da Coruña como entidade colaboradora, e poderán consistir en 
publicidade activa mediante paneis fixos, carteis, trípticos, camisetas, cuñas radiofónicas, 
páxinas web, notas de prensa e calquera medios a través dos cales se propague 
información das actividades. O incumprimento das obrigas de publicidade derivadas do 
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presente convenio dará lugar a súa resolución. 
 
SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUEMENTO 
 
Para o seguimento de control do cumprimento do presente convenio constituirase unha 
comisión integrada por dous representantes de cada unha das institucións asinantes.  
 
SÉTIMA.- VIXENCIA E PRÓRROGA 
 
O presente convenio terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2023 ate o 31 de decembro de 
2026.  
 
O período de imputación dos gastos a que se refire este convenio é o mesmo que se 
establece como período de vixencia deste, é dicir, dende o 1 de xaneiro de 2023 ate o 31 
de decembro de 2026. 
 
A Deputación en calquera momento e en función da súas necesidades poderá deixar sen 
efecto autorización de uso, cun aviso previo de 3 meses.  
 
OITAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
Son cláusulas de resolución do presente convenio: 

 O seu incumprimento total ou parcial. 

 O incumprimento das obrigas establecidas na cláusula cuarta. 

 Por acordo mutuo entre a Fundación Wenceslao Fernández Flórez e a Deputación 
Provincial da Coruña. 

 
NOVENA.- RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 
 
A resolución dos conflitos que puidesen xurdir con motivo do presente convenio 
corresponderán á xurisdición contencioso-administrativa.  
 
DÉCIMA.- PARTICIPACIÓN CONCELLO DE CAMBRE 
 
A Deputación estudará a forma de integración do concello de Cambre na xestión da Casa 
Museo Wenceslao Fernández Flórez, nas súas diversas opcións e en particular a cesión 
de uso ou titularidade do citado inmoble. 
 
Faise constar o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación en data 
……………... 
 
E en proba de conformidade asinan o presente convenio, por duplicado exemplar, no 
lugar e data indicados no encabezamento. 
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9.- Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de pago 
a proveedores (PMP) e da relación detallada das facturas pagadas pola Deputación 
provincial, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e 
pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, correspondente a 
decembro de 2022.  
 
PRIMEIRO: Dáse conta dos resultados do período medio de pago a provedores, 
calculado cos criterios do Real decreto 1040/2017, do 22 de decembro, polo que se 
modifica o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, da Deputación Provincial da Coruña, e 
dos seus entes dependentes (Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento de A 
Coruña e a Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña) do mes de decembro de 
2022. 
 
SEGUNDO: Dáse conta, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas pagadas 
pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, no 
mes de decembro de 2022.  
 
TERCEIRO: Dispor que se proceda a publicación na páxina web da Deputación da 
documentación referida nos apartados anteriores, para xeral coñecemento. 
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10.- Dación de conta do acordo de adhesión do Concello de Boiro ao Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña 
(PLAN PREMADECOR).  
 
Dáse conta do acordo do Concello de Boiro, adoptado na sesión plenaria do 18 de 
outubro de 2022, de adhesión ao Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR). 
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11.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Cariño respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Cariño, adoptado na 
sesión plenaria do 2 de decembro de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, uso 
da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-administrativo 
ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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12.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Irixoa respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Irixoa, adoptado na 
sesión plenaria do 18 de novembro de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, uso 
da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-administrativo 
ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 



 
 

**RPT-6654235 

 
13.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Val 
do Dubra respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude 
da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Val do Dubra, 
adoptado na sesión plenaria do 12 de decembro de 2022, respecto do Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, 
PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de 
riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos 
procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-administrativo 
ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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14.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Vilasantar respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Vilasantar, adoptado 
na sesión plenaria do 15 de decembro de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, uso 
da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-administrativo 
ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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15.- Aprobación definitiva da valoración do complemento de destino, da relación de 
postos de traballo, do cadro de persoal e do organigrama 2023.  
 
En relación co acordo plenario do 25/11/2022 de aprobación inicial da valoración do 
complemento de destino, da relación de postos de traballo, do cadro de persoal e 
organigrama 2023 e as alegacións formuladas contra él, dentro do prazo legal, e tendo en 
conta os seguintes 
 
Antecedentes de feito. 
 
Primeiro.- A Corporación Provincial, na sesión plenaria celebrada o día 25 de novembro 
de 2022, acordou aprobar inicialmente a Relación de postos de traballo do ano 2023.  
 
O anuncio da aprobación inicial foi obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia 
da Coruña núm. 226, do 29 de novembro de 2022, abríndose un prazo de información 
pública de vinte (20) días, a contar desde o seguinte á dita publicación, para que as 
persoas interesadas poidan realizar as reclamacións que consideren oportunas; a estes 
efectos, o expediente exponse ao público na Secretaría Xeral desta Deputación. 
 
Segundo.- O 16 de decembro de 2022, D. Enrique Urcola Fernández-Miranda, co DNI  
***6434**, actuando en representación do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e 
Portos, presentou na sede electrónica desta Administración un escrito de alegacións ao 
acordo de aprobación inicial da RPT 2023 en relación á titulación esixida para 
desempeñar o posto de Xefatura de servizo de asistencia técnica a Concellos, no que 
solicita que se poida acceder o posto indicado ca titulación de Enxeñeiro de Camiños, 
Canles e Portos. Na mesma data D. Óscar Souto Muiño, co DNI ***1771** presenta 
escrito de alegacións no que solicita que se poida acceder o posto de Xefatura de servizo 
de asistencia técnica a Concellos indicado ca titulación de Enxeñeiro de Camiños, Canles 
e Portos e que o posto de Xefatura de Servizo de vías e obras quede reservado en 
exclusiva aos Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos. 
 
Fundamentos de dereito 
 
Primeiro.-   Revisadas as funcións do posto de Xefatura de servizo de asistencia técnica 
a concellos, e tendo presente o principio de liberdade con idoneidade  que establece a 
xurisprudencia do Tribunal Supremo en relación co acceso a función pública, se estiman 
as alegacións formuladas polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos. 
Consecuentemente, estímanse en parte as alegacións de D. Oscar Souto Muiño, no que 
se refire á ampliación das titulación relativas o posto de Xefatura de servizo de asistencia 
técnica a concellos, rexeitándose a relativa ó posto de Xefatura de servizo de vías e 
obras por concorrer nas funcións deste as mesmas razóns que motivan a estimación das 
alegacións no caso da Xefatura de servizo de asistencia técnica a concellos. 
 
Por outra banda, advertidos erros materiais na aprobación inicial do expediente de 
Relación de postos de traballo, cadro de persoal e organigrama 2023, proponse a súa 
corrección. 
 
En consecuencia, á vista do establecido no artigo 33.2.f da Lei 7/1985, do 2 de abril, de 
bases de réxime local, que lle atribúe ao Pleno a competencia para a aprobación da 
relación de postos de traballo e nos artigos 90 da Lei 7/1985 do 2 de abril, de bases de 
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réxime local, en relación cos artigos 126 e 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 
18 de abril, Texto refundido das disposicións vixentes en materia de réxime local e 202 da 
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia,  
 
ACÓRDASE  
 
1.- Estimar as alegacións presentadas por D. Enrique Urcola Fernández-Miranda, co DNI  
***6434**, actuando en representación do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e 
Portos, e parcialmente as presentadas por D. Oscar Souto Muiño no que se refire o posto 
de Xefatura de servizo de asistencia técnica a concellos, de xeito que a titulación do 
posto pase a ser a ―10.- Grao ou licenciatura universitaria‖. 
 

CÓDIGO  

 POSTO POSTO 

  

GRUPO/SUBGR. DOT. TP 
F.  

PROV ADM. ESC. TIT. 

  
 

NIVEL 

1.1.342.1 
Xefatura de servizo de asistencia técnica 

a concellos 29 A1     1 S CE A3 
AX/A

E 10 

 

 

2.-  Corrixir a relación de postos de traballo no seguinte sentido: 

 

Anexo III – Relación de postos de traballo 2023 

 

Onde di: 

 
FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY 

CÓDIGO  

 POSTO POSTO 
NIVE

L GRUPO/SUBGR. DOT. TP 

F.  

PRO

V ADM. 

1.1.173.1

7 

Auxiliar educador/a 

A transformar en Educador/a 

Infantil_B 

Data efectos: novembro 2023 17 C2     1 N C   

 

1.1.173.2

2 

Auxiliar educador/a 

A transformar en Educador/a 

Infantil_B 

Data efectos: outubro 2023 17 C2     1 N C   

 

1.1.173.3

8 

Auxiliar educador/a 

A transformar en Educador/a 

Infantil_B 

Data efectos: novembro 2023 17 C2     1 N C   

 

CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL 
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CÓDIG

O  

 POSTO POSTO 
NIVE

L 
GRUPO/SUBG

R. 
DOT

. TP 

F.  

PRO

V 
ADM

. 

CÓDIG

O  

 

POSTO 
POST

O 

1.1.194.

7 

Auxiliar 

educador/a 

A transformar 

en 

Educador/a_A

2 

Xornada 

especial 

Data efectos: 

maio 2023 17 C2     1 N C   

1.1.194.

8 

Auxiliar 

educador/a 

A transformar 

en Titor/a_B a 

quendas 

Data efectos: 

marzo 2023 17 C2     1 N C   

 

Debe dicir: 

 
FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY 

CÓDIG

O  

 POSTO POSTO NIVEL GRUPO/SUBGR. DOT. TP 

F.  

PRO

V 
ADM

. 

1.1.173.1

7 

Auxiliar educador/a 

A transformar en Educador/a 

Infantil_B 

Data efectos: xubilación titular 

actual 17 C2     1 N C   

1.1.173.

22 

Auxiliar educador/a 

A transformar en Educador/a 

Infantil_B 

Data efectos: xubilación titular 

actual 17 C2     1 N C   

1.1.173.

38 

Auxiliar educador/a 

A transformar en Educador/a 

Infantil_B 

Data efectos: xubilación titular 

actual 17 C2     1 N C   
 

 

 

CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL 

 

CÓDIG

O  

 

POSTO POSTO 
NIVE

L 
GRUPO/SUBG

R. 
DOT

. TP 

F.  

PRO

V 
ADM

. 

CÓDIG

O  

 

POSTO 
POST

O 

 

1.1.194

.7 

Auxiliar 

educador/a 

A transformar en 

Educador/a_A2 

Xornada especial 17 C2     1 N C   
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Data efectos: 

xubilación titular 

actual 

1.1.194

.8 

Auxiliar 

educador/a 

A transformar en 

Titor/a_B a 

quendas 

Data efectos: 

xubilación titular 

actual 17 C2     1 N C   

 

 

 

3.- Aprobar definitivamente a relación de postos de traballo, cadro de persoal e 
organigrama 2023. 
 
O presente acordo surtirá efectos a partir do 1 de xaneiro de 2023. 
 
Remitirase copia do cadro de persoal e da relación de postos de traballo aos órganos 
competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ordenándose a súa publicación íntegra no BOP. 
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16.- Aprobación do Plan de Acción da Presidencia 2022, para dar cumprimento ao 
establecido no artigo 38 do Real Decreto 424/2017, do 27 de abril, polo que se 
regula o réxime xurídico do Control Interno do Sector Público Local.  

PRIMEIRO.- Aprobar o Plan de Acción da Presidencia 2022, para dar cumprimento ao 
establecido no artigo 38 do Real decreto 424/2017, do 27 de abril, polo que se regula o 
réxime xurídico do Control Interno do Sector Público Local, co seguinte contido: 

 

PLAN DE ACCIÓN DA PRESIDENCIA 2022: MEDIDAS RESPECTO AOS 
INCUMPRIMENTOS,  DEBILIDADES E DEFICIENCIAS POSTOS DE MANIFESTO 
POLO ÓRGANO INTERVENTOR NO INFORME-RESUMO DOS RESULTADOS DO 
CONTROL INTERNO, EXERCICIO 2021. 

I. DESTINO: PLENO DA CORPORACIÓN, CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA 
E  TRIBUNAL DE CUENTAS. 

1. INTRODUCIÓN: ANTECEDENTES E FUNDAMENTO NORMATIVO. 

O Goberno provincial que presido segue a traballar a prol dos concellos e demais 
entidades locais, promovendo obras, actividades e servizos que melloren a calidade de 
vida do conxunto da cidadanía, así coma promovendo mediante a acción de fomento o 
tecido económico, cultural, deportivo e social da Provincia. Nesta acción de fomento, así 
como na prestación dos servizos públicos provinciais, son directamente as persoas as 
beneficiarias da nosa acción, na que procuramos que as prestacións sexan en cada caso 
as máis axeitadas á situación singular de  cada persoa, podendo tomarse como 
paradigma significativa as axudas ao sector do transporte, no caso da acción de fomento, 
ou a teleasistencia domiciliaria, no que atinxe á prestación de servizos públicos a prol dos 
nosos maiores. 
 
En todos  os ámbitos indicados, podemos manifestar  con orgullo que temos mellorado 
significativamente a situación de partida coa que nos atopamos 2015, logo de que os 
concellos, as familias e a meirande parte das persoas viran minguada a súa capacidade 
económica e o seu benestar dende que se iniciara a crise económica que se prolongou 
nos anos anteriores, xerándose desigualdade e mesmo pobreza e, xa no ámbito propio 
da xestión pública,   unha diminución considerable dos medios persoais e materiais cos 
que se estaban a prestar os servizos públicos.  
 
Esa situación coa que nos atopamos no ano 2015 está case revertida na actualidade, 
retornando a Deputación e os pequenos e medianos concellos a prestación duns servizos 
públicos de calidade, mellorando o seu financiamento e a súa eficiencia, non só no plano 
económico, senón tamén no social e medioambiental. 
 
Logo desta reflexión inicial, xa centrándonos no plano da xestión económico-financeira da 
Deputación, tamén temos mellorado dende o ano 2015, apreciándose dita progresión non 
só nas grandes magnitudes (máis aforro neto e remanente de tesourería, por exemplo), 
senón tamén no cumprimento da legalidade administrativa, financeira e procedimental. 
Neste senso, resulta moi significativo o descenso de número de reparos formulados á 
xestión polo órgano interventor e mellor dato ofrece a porcentaxe de gasto reparada, que 
só alacazou no exercicio 2021 ao 1,3 por cento do gasto comprometido (véxase, para 
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este efecto, o informe-resumo do órgano interventor, que foi presentado perante o Pleno 
na sesión ordinaria do pasado mes de febreiro).  
 
Estes datos, entre outros, amosan o compromiso efectivo deste goberno co Código de Bo 
goberno local da FEMP, ao que nos adherimos na sesión plenaria de 21 de decembro de 
2018, e co cumprimento en xeral de toda a normativa de aplicación, tratando de que se 
produza unha asignación eficiente dos recursos públicos, baixo os criterios de eficiencia e 
economía, tal como proclama o artigo 31.2 da Constitución.  
 
Camiñamos, xa que logo, cara un horizonte de pleno cumprimento normativo e 
procedimental e proba deste ascenso cara á excelencia ben pode ser o Plan xeral de 
prevención de riscos e de medidas anti-fraude que vén de aprobar o Pleno na sesión 
ordinaria que tivo lugar o pasado mes de xuño, sendo súas medidas de prevención, 
detección, corrección e persecución de condutas fraudulentas un bo paradigma de 
referencia para toda a xestión administrativa e económica das administracións públicas. 
Con todo, seguindo para este efecto os apartados de recomendacións e medidas que 
requiren un plan de acción do informe que presentou o órgano interventor ante o Pleno 
no pasado mes de febreiro,  temos que recoñecer e admitir por unha banda  que, no 
pasado exercicio 2021, se teñen producido algunhas deficiencias procedimentais no 
tocante ao outorgamento de subvencións nominativas, así como algunha 
extemporaneidade na  xestión contractual e por outra banda, pola prioridade doutras 
actividades na xestión administrativa, quedaron sen executar algunhas das medidas xa 
comprometidas nos plans de acción de exercicios anteriores con respecto a xestión de 
determinados servizos públicos, que agora nos propoñemos executar parcialmente e 
levar a cabo antes de que remate o actual mandato corporativo 2019-2023). 
 
Xa que logo, cos antecedentes e fundamento expostos, de acordo co disposto no artigo 
38 do Real decreto 424/2017, de 27 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do 
control interno das entidades do sector público local, fronte ao informe-resumo do órgano 
interventor cos resultados do control interno, formúlase este Plan de acción, do que se da 
conta ao Pleno da Corporación, para o seu coñecemento e seguimento.  
 

II. PLAN DE ACCIÓN: MEDIDAS, CALENDARIZACIÓN E SERVIZOS 
RESPONSÁBEIS. 

1. Medidas para evitar no futuro os reparos suspensivos nos acordos 
de concesión de subvencións nominativas. 

Co fin de cumprir cos requirimentos expostos nos reiterados informes de reparo emitidos 
polo Interventor xeral respecto das propostas de concesións de subvencións nominativas, 
na acción de fomento a desenvolver pola Deputación no exercicio 2023 e seguintes 
aplicaranse as seguintes medidas: 

 A necesaria solicitude da entidade interesada, aprobada polo seu órgano 
representativo (pleno da corporación, asemblea de socios, padroado), acreditando 
as razóns excepcionais ou singulares que concorren na actividade ou proxecto, 
que non ten cabida en ningún dos plans ou programas que convoca anualmente a 
Deputación. Dito acordo deberá ir precedido dunha memoria explicativa na que se 
motive a excepcionalidade da axuda solicitada. 

 A tramitación do procedemento, no que necesariamente deberá constar un 
informe-proposta do servizo correspondente, no que se pronunciará sobre o 
cumprimento dos requisitos establecido, valorando se aprecia ou non a 
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excepcionalidade ou singularidade e se efectivamente o proxecto ou actividade 
non pode acollerse a ningún dos programas de subvencións ou plans aprobados 
pola Deputación. 
 

O Goberno provincial, ao abeiro da habilitación legal contida no artigo 22 da Lei xeral de 
Subvencións e nesta normativa regulamentaria propia, só presentará ao Pleno da 
Corporación os expedientes que cumpran cos requirimentos expostos anteriormente. Do 
cumprimento dos mesmos son responsábeis cada un dos servizos con competencia na 
acción de fomento provincial. 
 
Por outra banda, como alternativa para que os concellos poidan presentar con certa 
flexibilidade as solicitudes de apoio económico para proxectos ou actividades singulares 
e non teñan que acudir a vía excepcional das subvencións nominativas, no exercicio 
2023 aprobarase unha convocatoria de subvencións con esta finalidade, baixo os 
principios de concorrencia competitiva e publicidade, de xeito que cada concello poderá 
presentar aquela actividade ou proxecto que, no ámbito estritamente municipal pode ser 
considerada única ou excepcional, mais non pode cualificarse así no conxunto do 
territorio provincial (subvencións para actuacións en edificios ou recintos de interese 
histórico-artístico, paisaxístico, medioambiental, eventos culturais singulares e outros 
similares).  
 
Polo demais, no tocante ao estrito cumprimento da normativa procedimental e 
substantiva, exhortamos ao persoal responsábel de cada un dos servizos provinciais para 
que se manteña sempre vixiante no respecto a trámites e prazos, garantíndose a 
aplicación efectiva dos principios de igualdade, non discriminación, publicidade e 
transparencia; en síntese, que a Deputación cumpra sempre co Principio de Legalidade e 
se manteña vinculada positivamente ao mesmo, de xeito que só leve a cabo as 
actuacións e servizos para a que está habilitada constitucional e legalmente esta 
administración local. 
 

2. A Biblioteca provincial: a modificación regulamentaria e a mellor 
cooperación coas bibliotecas municipais. 

Dado que a biblioteca é un servizo público xa regulamentado, ínstase á dirección a que, 
partindo do texto actual, presente unha nova proposta de regulamento adaptado á 
normativa en vigor (Lei 39/2015, do Réxime xurídico do Sector Público e normativa 
concordante). 
 
Na proposta de regulamento que se presente deberá artellarse o sistema para a debida 
coordinación deste servizo provincial coas bibliotecas de ámbito municipal, de xeito que 
os recursos da nosa biblioteca sexan ben coñecidos e postos a disposición de toda a 
cidadanía provincial. 
 

3. FAEPAC: creación dunha comisión para analizar a súa posible disolución e 
liquidación. 

Tamén está pendente a adopción de medidas con respecto á Fundación Axencia 
Enerxética Provincial, logo de que os informes do órgano interventor cuestionasen a súa 
viabilidade e recomendasen analizar a súa disolución e liquidación.  
Co fin proposto, o máis axiña posible elevarase ao Pleno a proposta para a designación 
dunha comisión político-técnica que avalíe a situación actual da Fundación e as 
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actuacións a realizar, coa posibilidade de extinguir este ente instrumental e integrar os 
seus medios persoais e materiais nalgún dos servizos da Deputación. 
 

III. CONCLUSIÓN. 

Despois de todo o exposto nos apartados precedentes, maniféstase a vontade do 
goberno que presido, non só de cumprir estritamente coa legalidade na xestión 
económico-financeira, senón de seguir as recomendacións do órgano interventor no 
tocante á análise e reflexión sobre  xestión e funcionamento dos centros e servizos 
provinciais. 
 
Será o Pleno da Corporación, coa representación que ostenta e na manifestación da 
autonomía local recoñecida pola Constitución, o que decida finalmente sobre as decisións 
a adoptar, garantindo así que o os concellos e, por ende, toda a cidadanía da Provincia, 
reciba as mellores prestacións e servizos posibles.‖ 

 

SEGUNDO.- Incorporar o Plan ao expediente: INFORME-RESUMO DOS RESULTADOS 
DE CONTROL INTERNO 2020 (Artigo 37 RCIL). 

TERCEIRO.- Remitilo á Intervención Xeral da Administración do Estado, así como aos 
demais órganos de control externo que proceda de conformidade coa normativa de 
aplicación, e publicalo na web institucional. 
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17.- Dación de conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 
Deputación Provincial e da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes 
(Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e Fundación 
Axencia Enerxética) correspondente ao cuarto trimestre de 2022.  

PRIMEIRO: Dáse conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 
Deputación Provincial e da remision ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 
dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes (Consorcio 
Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e Fundación Axencia Enerxética da 
Coruña) correspondentes ao cuarto trimestre de 2022, en cumprimento do establecido na 
Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que 
se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 

SEGUNDO: Dispor que se proceda a publicación na páxina web da Deputación da 
documentación referida no apartado anterior, para xeral coñecemento. 

TERCEIRO: Dispor o envío da devandita documentación aos órganos competentes da 
Comunidade Autónoma. 
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18.- Aprobación da formalización dun convenio administrativo coa Universidade de 
Santiago de Compostela e coa Universidade da Coruña para apoiar a sua 
participación na ampliación de capital da sociedade de capital Risco Unirisco 
(Expte. 2022000050553).  

Vistos os informes e demais antecedentes sobre a proposta de formalización dun 
convenio administrativo coas Universidades de Santiago de Compostela e da Coruña 
para apoiar a súa participación na ampliación de capital da sociedade de capital risco 
UNIRISCO, a toma en consideración do seguinte acordo:   

 1. Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non  discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais  que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns de interese  público no outorgamento da 
subvención, principios que se atopan recollidos nos artigos 22.2 da Lei  xeral de 
subvencións, e 65 e 67 do seu regulamento. 

 2. Aprobar o convenio de colaboración coa universidade de Santiago de 
Compostela, CIF  Q1518001A  e a Universidade da Coruña, CIF Q-6550005-J para 
financiar a ampliación de capital  da sociedade de capital risco UNIRISCO GALICIA 
S.A. cunha achega total  máxima de  400.000,00 €,  conforme  indícase no cadro 
seguinte: 

UNIVERSIDADE 

IMPORTE  

DESEMBOLSADO NA 

AMPLIACIÓN 

ACHEGA 

PROVINCIAL 

%  DISTRIBUCIÓN 

ACHEGA 

PROVINCIAL 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 360.510,00 € 260.000,00 € 65 % 

A CORUÑA 140.067,00 € 140.000,00 € 35 % 

TOTAIS 500.577,00 € 400.000,00 € 100 % 

 

 3. Condicionar á aprobación da concesión da subvención á aprobación do 
expediente de incorporación de remanentes de crédito 2023, no que está prevista a 
incorporación do crédito que foi aprobado no EMC 3/2022 por importe de 400.000,00 €. 
 
 4. Incluír esta subvención nominativa no Plan estratéxico de subvencións da 
Deputación da Coruña.  
 
5. Aprobar o texto do convenio que se transcribe e facultar ao Presidente da Corporación 
para a súa formalización e execución. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA PARA APOIAR A SÚA PARTICIPACIÓN NA  AMPLIACIÓN DE CAPITAL DA 
SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO UNIRISCO” 
 

Na Coruña a _____ de ____________ de 202_ 
 



 
 

**RPT-6654235 

REUNIDOS 
 

Dunha parte,____________________________________________, en representación 
da Deputación Provincial da Coruña, e 
Doutra parte, ___________________________________________, en representación 
da Universidade de Santiago de Compostela, 
Doutra parte,____________________________________________,  en representación 
da Universidade da Coruña. 
 
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e na representación que detentan, e 
recoñecéndose reciprocamente capacidade para obrigarse nos termos  deste documento. 
 

MANIFESTAN 
 

Que a Deputación da Coruña, en adiante Deputación, desenvolve o Plan de  Emprego 
Local 2020-23, que ten como obxectivos fundamentais os de favorecer a  creación, a 
posta en marcha e a consolidación de novas empresas na provincia,  fomentar o 
emprendemento, atraer o talento e a innovación, valorizando os  recursos locais e 
favorecendo a fixación de profesionais en zonas principalmente  rurais para impulsar a 
modernización do tecido empresarial a través da oferta de  servizos e axudas 
complementarias ás que proporcionan as distintas  administracións e entidades públicas, 
como as das universidades. 
 
Que as Universidades de Santiago de Compostela, en adiante USC, e da Coruña,  en 
adiante UDC, no desenvolvemento de políticas de achegamento á actividade  
empresarial, participan no accionariado da sociedade de capital risco UNIRISCO GALICIA 
S.A., cuxa misión é contribuír a incrementar a transferencia de  coñecementos da 
Universidade e centros de investigación ao mundo empresarial,  achegando 
financiamento a proxectos emprendedores baseados en ciencia e  tecnoloxía en 
comparación co que sucede noutros países. 
 
Que tanto a Deputación como a USC e a UDC teñen a firme vontade de contribuír ao 
desenvolvemento económico e social da provincia da Coruña. Que a sociedade de capital 
risco UNIRISCO GALICIA S.A., en adiante UNIRISCO, está tramitando unha ampliación 
do seu capital, coa finalidade de reforzar a súa política de investimento e impulsar 
empresas tractoras que promovan modelos de innovación aberta e busquen estar en 
contacto con novas tecnoloxías que consoliden os seus modelos de negocio.  
 
Que a Deputación, coa finalidade de fomentar na provincia da Coruña a creación e o 
desenvolvemento de novas empresas cunha importante base tecnolóxica, financiará a 
participación da USC e da UDC na ampliación de capital de UNIRISCO, e a tal efecto as 
tres entidades 
 

CLÁUSULAS 
 

I. OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial  da Coruña e as Universidades de Santiago de Compostela (NIF: 
Q1518001A) e da Coruña (Q6550005J) para apoiar a súa participación na ampliación de 
capital da sociedade de capital risco UNIRISCO GALICIA S.A.  



 
 

**RPT-6654235 

 
A USC e a UDC promoverán a relevancia do criterio de territorialidade no 
desenvolvemento da estratexia de inversión de UNIRISCO e participará na  ampliación de 
capital de UNIRISCO na cantidade financiada pola Deputación. 
 
A tal efecto, priorizarán a inversión de UNIRISCO en empresas radicadas na provincia da 
Coruña pertencentes a sectores considerados estratéxicos polos seus accionistas, e en 
concreto:  
 

- Biotecnoloxía 
- Descubrimento de fármacos 
- Tecnoloxías da saúde 
- Agroalimentario 
- Novos materiais 
- Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) 
- Industria 4.0 
- Innovación aberta 
- Economía circular e novas formas de enerxía e sustentabilidade  

 
II. ORZAMENTO DE GASTOS DO INVESTIMENTO A REALIZAR 
 
As universidades de Santiago de Compostela e da Coruña, en cumprimento do disposto 
na cláusula  I, participarán na ampliación de capital de UNIRISCO, consonte ao seguinte 
orzamento: 
 

UNIVERSIDADE 

ACCIÓNS 
ADQUIRIDAS NA 
AMPLIACIÓN  DE 

CAPITAL DE UNIRISCO 

VALOR 
NOMINAL DA 

ACCIÓN 

IMPORTE DA 
PARTICIPACIÓN 
NA AMPLIACIÓN 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 610 591,00 € 360.510,00 € 

A CORUÑA 237 591,00 € 140.067,00 € 

TOTAIS 847 --- 500.577,00 € 

 
 
III. FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS PARA A MESMA 
FINALIDADE 
 
1. A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da ampliación de 
capital de UNIRISCO tal como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 
400.000,00 €, conforme indícase no cadro seguinte: 
 

UNIVERSIDADE 
IMPORTE  

DESEMBOLSADO 
ACHEGA 

PROVINCIAL 

%  
DISTRIBUCIÓN 

ACHEGA 
PROVINCIAL 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 360.510,00 € 260.000,00 € 65 % 

A CORUÑA 140.067,00 € 140.000,00 € 35 % 

TOTAIS 500.577,00 € 400.000,00 € 100 % 
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2. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0520/24100/753.01 
 
IV. COMISIÓN DE SEGUEMENTO 
 
Coa finalidade de coordinar as actividades necesarias para a execución do presente 
Convenio e velar polo cumprimento do seu obxecto, constituírase unha Comisión de 
Seguimento, composta por un representante de cada unha das partes asinantes.  
 
A Comisión de Seguimento terá como función velar polo cumprimento do establecido no 
presente Convenio. 
 
V. PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades inversoras, por 
medios escritos, radiofónicos, audivisuais ou internet, deberase facer constar sempre o 
financiamento da Deputación Provincial da Coruña. 
 
2. Coa memoria anual achegaranse documentos que acrediten o cumprimento desta 
obriga da entidade beneficiaria. 
 
VI. XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle abonada ás entidades beneficiarias unha vez que se 
presente a seguinte documentación pola USC, UDC e UNIRISCO:  
 
a. Certificación da adquisición de novas accións de UNIRISCO, de conformidade co 
indicado na cláusula II, emitida polo órgano competente de cada unha das  
universidades, e  
 
b. Certificacións emitidas polo órgano competente de UNIRISCO de participación da USC 
e da UDC na  ampliación de capital e do seu correspondente desembolso.  
 
 
Anualmente a USC e a UDC remitirán á Deputación unha memoria da actividade 
inversora de UNIRISCO e a acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a 
colaboración da deputación da Coruña en  toda a información (impresa, informática ou 
audiovisual) que fixera do investimento subvencionado. 
 
 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DO INVESTIMENTO E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1.  O ámbito temporal deste convenio será de 4 anos, prorrogables. Os investimentos e 
gastos relativos ás actuacións a realizar pola USC e UDC executaranse nun prazo de 4 
anos, prorrogables dende a firma do convenio de colaboración. 
 
2. Para proceder ao aboamento da achega provincial, a USC e UDC deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula VI, nos seus apartados a. e b. 
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3. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade 
financeira indicada pola USC e UDC. 
 
VIII. ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA 
SEGURIDADE SOCIAL 
 
1. A USC e UDC deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste convenio, e 
logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no cumprimento das obrigas 
tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa Deputación 
Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  
  
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración 
responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a presentación dos 
correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
A USC e a UDC destinarán os fondos recibidos á subscrición e desembolso das accións 
mencionadas na cláusula II deste convenio, para financiar a inversión de UNIRISCO en 
empresas radicadas na provincia da Coruña pertencentes a sectores considerados 
estratéxicos polos seus accionistas, conforme o indicado na cláusula I. 
 
X. CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, a  USC e UDC poderá ser escolleito pola Intervención provincial 
para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a 
efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto 
financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e 
materiais que lle impón o presente convenio de colaboración. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas 
de Galicia, a USC e UDC queda sometido aos procedementos de fiscalización que leven 
a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na Lei 
orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de enxuiciamento contable que 
poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou 
europeo. 
 
XI. REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
colaboración poderá conlevar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, 
así como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no que se 
realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O 
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procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o disposto 
nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións e 
nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle 
en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2.- Sen prexuízo do anterior, o incumplimiento también poderá ser constitutivo dalgunha 
das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, sendo de aplicación o cadro de sancións previsto nas 
normas citadas e na Ordenanza provincial xeral de subvencións e transferencias (BOP nº 
36, do 24 de febreiro de 2021). 
 
3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou na presentación da 
xustificación estarase ao disposto na Ordenanza provincial xeral  de subvencións e 
transferencias (BOP nº 36, do 24 de febreiro de 2021). 
 
XII. INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICIDADE 
DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva 
finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de 
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas, 
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
3. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación. 
 
XIII. VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. O prazo de vixencia finalizará unha vez transcorrido os 4 anos a contar dende a data 
da sinatura do presente convenio. 
 
2. A Deputación poderá conceder unha prórroga, sempre que sexa solicitada. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da Unidade 
Xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría Xeral e da Intervención Provincial da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se poderá 
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e 
prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
 
XIV. NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE 
 
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 
38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
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subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector 
público. 
 
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, previos os informes preceptivos 
da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita 
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia 
do presente convenio. 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo de 
data  _________ de ________  
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en petición de explicacións á Xunta de 
Galicia sobre os parques eólicos de Campelo e Lamas de Feás  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Un ano máis asistimos impotentes a como en todo o territorio galego e 

particularmente na Provincia de Coruña proliferan incontroladamente proxectos e 
execuciós de parques eólicos sen a maior planificación que a extracción do máximo 
beneficio privado, sen consecuencias positivas para os galegos e galegas, especialmente 
para as que viven e manteñen vivo o rural. Os impactos negativos da falta total de 
planeamento racional, non se ven compensados nin no prezo da enerxía, nin nunha 
participación pública que garanta un futuro enerxético sostible, nin na vertebración dunha 
industria asociada que xere traballo estable, nin sequera con compensacións 
minimamente dignas e xustas ás afectadas como correspondería. Estamos 
comprometendo o futuro do país sen pararnos a estudar, planear e proxectar un modelo 
enerxético sostible e xusto en todas as súas facetas.  

 
Comezamos a ver xa as consecuencias das malas decisións do pasado,  e 

deberíamos tomar nota delas para non caer de novo nos mesmos erros e comprometer o 
futuro. Precisamos un Plan eólico que garanta a democratización do acceso da 
explotación do vento, a participación efectiva da cidadanía o mesmo e a protección do 
territorio. Mentres tanto, e alén dos diferentes enfoques posibles para ese planeamento, 
as institucións deberían como mínimo extremar  a esixencia e a fiscalización dos 
proxectos eólicos para evitar erros de consecuencias nefastas. 

 
É este último punto, a falta de control e fiscalización e as posibles irregularidades 

dos procesos de crecemento sen control dos parques eólicos, o obxecto desta moción. 
Vimos de coñecer como recentemente a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia 
(Adega) presentou unha denuncia ante a Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña contra 
a anterior Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría 
Traba, actualmente Secretaria Xeral de Industria da Xunta. O motivo da denuncia é a 
presunta prevaricación e malversación de fondos en relación á tramitación do plan 
industrial asociado á asignación de megavatios para o desenvolvemento dos proxectos 
eólicos ―Campelo‖ entre os concellos de Coristanco e Santa Comba da nosa provincia  e 
―Lamas de Feás‖, ambos de Greenalia Wind Power S.L.   

 
A denuncia sostén a acusación de prevaricación e malversación xa que a Xunta 

aceptou a proposta de Greenalia de dar por executado o plan industrial malia afastarse 
completamente da proposta orixinal do 2010, eximindo así a Greenalia de ter que pagar 
11.721.971 euros. 

 
A denuncia está directamente relacionada coa resolución administrativa emitida o 

21 de xullo de 2021 pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais 
na que se da por executado irregularmente o plan industrial ao que comprometía a 
asignación de potencia para os parques eólicos ―Campelo‖ e ―Lamas de Feás‖ no 
concurso eólico da Xunta de 2010. Por medio desta resolución, Paula Uría, aceptou a 
proposta de Greenalia de dar por executado o plan industrial, malia a diferir na súa 
totalidade da proposta orixinal de 2010. O plan orixinal de Kaekias Eólica S.A.  
asignáronselle 75MW para desenvolver os parques mencionados de Campelo e Lamas 
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de Feáns adquirindo o compromiso de levar a cabo un plan industrial específico ou, en 
caso contrario, monetizar o importe económico deste, opción escollida e pola que debería 
ter ingresado eses case 12 millóns de euros na Facenda Pública. Unha vez que 
Greenalia absorve Kakekias Eólica e, polo tanto, os proxectos eólicos de Campelo e 
Lamas de Feáns pasan a ser titularidade desta, debería ter executado o plan industrial 
proposto ou monetizar a cantidade referida. Pola contra Greenalia propón unha 
modificación radical, presentando un plan industrial que nada tiña que ver co inicial. É aí 
onde a Xunta debería ter esixido a execución do plan industrial orixinal ou pola contra 
reclamar a monetización do mesmo cifrada en case 12 millón de euros. 

 
Non podemos esquecer que Greenalia, nun exercicio clásico de porta xiratoria, 

fichou a Beatriz Mato como conselleira executiva despois de que esta fora Concelleira de 
Medio Ambiente entre 2015 e 2018, anos nos que a eléctrica tivo unha rápida expansión 
no noso territorio a consecuencia tamén de concesións outoragadas pola Xunta e a 
consellaría que dirixia a propia Beatriz Mato. 

 
 
Este caso demostra as posibles consecuencias da falta dun plan estructural xusto e 

da falta de control e fiscalización do crecemento dos parque eólicos, que pode ter, 
ademais, consecuencias xurídicas para a Xunta de Galiciase se se demostran as 
acusacións formuladas por Adega. 

 
O Partido Popular rexeitou  no Parlamento da Galicia o pasado mes dar 

explicacións sobre este tema, vetando na Xunta de Portavoces a solicitude para que o 
vicepresidente primeiro rendese contas pola denuncia mencionada. Ademais, a finais de 
decembro o TSXG estimou o recurso das asociacións demandantes eximíndoas da 
obriga á caución na suspensión cautelar, desestimando tamén o recurso de Xunta e 
Greenalia contra dita suspensión cautelar. 

 
 Por este e tantos outros exemplos son milleiros de persoas afectadas no país nas 

que levan reclamando un outro modelo de renovables, con recentes e maioritarias 
protestas no país e na provincia. Por tanto, e para evitar permanecer impasibles antes 
posibles e graves feitos, consideramos relevante que esta institución se pronuncie ao 
respecto. 
 

Polo anteriormente exposto, o pleno da Deputación Provincial da Coruña, adopta 
os seguintes acordos: 
 

1. Mostrar a profunda preocupación da Deputación da Coruña polos feitos relatados 
na denuncia presentada ante a Fiscalía por Adega. 
 

2. Instar a Xunta de Galicia para que leve a cabo cantas actuacións sexan precisas 
para a aclaración  dos feitos denunciados, ademais da investigación xudicial 
iniciada e dar conta do resultado ante o Parlamento de Galicia. 
 

3. Dar traslado desta moción a Adega, a Greenalia Wind Power S.L. á Xunta de 
Galicia e ao Parlamento de Galicia. 
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Moción que presentan os grupos provinciais do BNG e do PSG-PSOE para a 
dotación de fondos da Xunta de Galiza en relación coas axudas á produción 
ecolóxica que cumpran co requisito da convocatoria para a campaña do 2022 e 
para o período 2023-2027 dentro do apartado de desenvolvemento rural da PAC.  
 
Os grupos provinciais do BNG e do PSG-PSOE na Deputación da Coruña conforme ao 
previsto no artigo 71.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, presenta para o seu debate en pleno a seguinte moción 
Exposición de motivos: 
 
A Política Agraria Común pivota entorno a medidas de sostibilidade e a prol de melloras 
medioambientais e de loita contra o cambio climático. Dentro destas medidas, o Pacto 
Verde ten como obxectivo acadar para a produción ecolóxica un 25% da Superficie 
Agraria Útil (SAU) dos 27 estados membros da UE para o 2030, para o que se fai 
fundamental que a PAC sexa un instrumento activo que dote de recursos ás explotacións, 
para que poidan manterse na produción ecolóxica ou realizar a conversión das 
producións convencionais. 
 
Dentro deste contexto a Xunta de Galiza dende a Consellería promocionou activamente o 
paso das producións convencionais a ecolóxicas ata o punto de abrir unha convocatoria 
durante este ano 2022, con un abondoso éxito, que permitiu incrementar as hectáreas en 
ecolóxico existentes nunhas 12.000 máis para o que se necesitaría unha dotación 
orzamentaria próxima aos 5,6M€. 
 
A orde de axudas establecía unha priorización de 2 puntos para as explotacións de 
montaña e de 1 punto para as situadas en Rede Natura. Estes criterios de concorrencia 
competitiva deixan fóra, de por si, a unha boa parte das pequenas granxas de leite e de 
pequenos produtores de horta e de carne de vacún, pero tamén a producións de ovino ou 
cabrún en ecolóxico, a falta de orzamento fará o resto, por isto se fai incomprensible que 
a Consellería de Medio Rural non poña os recursos económicos suficientes para dar 
satisfacción ás necesidades do sector. 
 
O agro galego adoece dunha falta de planificación que aborde modificacións estruturais 
profundas, que lle permitan facer fronte ás circunstancias actuais de suba de prezos, 
escaseza de insumos, debilidade dos circuítos de comercialización con pagos por baixo 
dos custes de produción, etc. Polo que o éxito da convocatoria era previsible dado que 
estas axudas á produción ecolóxica poderían supor unha garantía para a supervivencia 
das granxas. Polo que a situación se torna máis grave aínda e denota unha falta de visión 
sobre as consecuencias de deixar fóra das axudas ó 43% das hectáreas solicitantes, que 
doadamente poden supoñer o abandono das producións ecolóxicas, ou incluso tamén da 
produción convencional pola falta de recoñecemento económico no esforzo feito e pola 
situación de debilidade económica na que quedan estas explotacións. 
 
Vexamos por que a ausencia de axudas á produción ecolóxica pode supoñer un risco de 
peche para as granxas, en relación co esforzo feito polas persoas solicitantes de nova 
incorporación, ademais das cuestións xa mencionadas: 
 
-Renuncia ás axudas agroambientais que viñan cobrando en convencional por seren 
incompatibles coas de ecolóxico. 
-Gastos en pago a entidades de asesoramento que van desde 1.200 a 1.400 euros. 
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-Cotas de inscrición no Craega que supoñen uns 450 euros 
-Corrección de incidencias para poder estar en ecolóxico que poden ir dende os 1000€ 
ata moitos miles máis. 
-No caso de querer manterse neste tipo de produción, as perdas das axudas 
correspondentes a este primeiro ano de conversión déixaos en inferioridade de 
condicións con outras novas incorporacións pasadas ou futuras que as tiveron e terán por 
2 anos. 
-Incremento do gasto pola diferencia entre un 1kg de pienso en convencional a ecolóxico 
que é de un mínimo 15 céntimos, que xera perdas acumuladas ó longo de todo o ano. 
-Perda de ingresos polo descenso inicial da produción. 
 
A potencial perda de axudas para o mantemento da produción ecolóxica causaría tamén 
danos irreparables que poden comprometer a súa viabilidade no futuro inmediato. 
 
Por outra banda, observamos con gran preocupación como a incertidume se mantén de 
cara ao novo período da PAC 23-27 dado que a ausencia de planificación quedou en 
evidencia co descuberto orzamentario da convocatoria deste ano 2022, polo que é 
imprescindible que se garantan orzamentariamente as axudas para a totalidade das 
hectáreas de produción ecolóxica para este ano 22 e os seguintes. 
 
Esta nova PAC pretende un horizonte no 2.030 para as producións ecolóxica do que nos 
atopamos lonxe, en Galiza andamos arredor do 5%, acadar o 25% a este ritmo e con 
estes precedentes non vai ser doado. Se este horizonte verde semella acaído e mesmo 
necesario para a saúde da poboación e pola necesidade de restrinxir o uso de pesticidas 
e o exceso de fertilizantes, a preservación da biodiversidade e dar un respiro ó medio 
ambiente, este conxunto de circunstancias provoca que Galiza estea indo no camiño 
inverso aos planes europeos para a produción ecolóxica o que causa que as granxas do 
país sufran os inconvintes dos cumprimentos ambientais e perdan os beneficios que 
supoñen. 
 
Polo anteriormente exposto, os grupos provinciais do BNG e do PSG-PSOE someten a 
debate e aprobación polo Pleno da Deputación esta moción, propondo a adopción do 
seguinte ACORDO: 
 
1. -Instar ao Goberno da Xunta a completar con fondos propios a cantidade orzada para a 
orde de axudas do ano 2022, na cantidade precisa ata acadar os 5,6M€ necesarios para 
cubrir as solicitudes presentadas. 
 
2. Instar ao Goberno da Xunta a fornecer economicamente o orzamento destinado para 
as axudas ás producións ecolóxicas para cada ano do período 2023-2027. 
 
3. Instar á Xunta de Galiza a darlle publicidade e transparencia as decisións adoptadas 
para público coñecemento das e dos produtores en ecolóxico, co fin de que poidan 
reconducir as súas explotacións evitando perdas económicas inxustificadas. 
 
4. Instar á Xunta da Galiza a que proceda á modificación do Plan de Desenvolvemento 
Rural (PDR) para garantir que no próximo período 2023-2027 todas as explotacións que o 
soliciten poidan acollerse a esta líña de axudas. 
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa do galego  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

No Pleno desta corporación celebrado en novembro de 2021 foi aprobada unha 
moción a iniciativa da Marea Atlántica en defensa do galego. Acababan de seren 
coñecidos os datos dun informe elaborado pola Real Academia Galega no que se 
concluía que o ensino público en Galicia, lonxe de promover o potenciar o uso do galego 
entre a mocidade, o que provoca máis ben é a súa desaparición e a perda de ata dous 
terzos dos falantes que iniciaran o seu ciclo educativo sendo galego-falantes, e concluía 
entre as súas reflexións finais: ―a diminución das cifras de galegofalantes, especialmente 
entre a poboación máis nova e nos contextos urbanos e periurbanos, xunto cunha 
erosión dos procesos de transmisión interxeracional, debuxan unha paisaxe cada vez 
máis sombría para o galego no medio e no longo prazo‖. O informe da RAG propuña, así 
mesmo, a adopción inmediata dunha serie de medidas para recuperar o uso da nosa 
lingua entre a nosa rapazada, como son:  

 

1. Reforzar a presenza do galego na Educación Infantil e primeiros anos de Primaria. 

2. Fomentar a aprendizaxe da lectura e da escritura en lingua galega. 

3. Afianzar o galego nos contextos escolares galegófonos e abrir espazos 
significativos para este idioma nos máis castelanófonos. 

4. Establecer sinerxías entre a escola, as familias, a administración local e outras 
institucións relacionadas coa infancia e a mocidade. 

5. Reforzar as estruturas administrativas e escolares encargadas da dinamización da 
lingua. 

 
 

Este informe dramático da Academia foi complementado recentemente coa 
publicación no mes de decembro de 2022 dun informe do INE no que se declaraba que, 
por primeira vez desde que existe rexistro estadístico do uso do galego en Galicia, esta 
lingua obtén un número de falantes menor que o castelán no noso país, o que pon de 
manifesto a pertinencia da moción presentada por este grupo no seu día así como o 
agravamento da situación do galego no noso país. Unha situación que certifica os efectos 
desgaleguizadores no ensino do Decreto de Plurilingüísmo aprobado de xeito unilateral 
polo goberno do Partido Popular en 2010 e que xa foran, así mesmo, denunciados polo 
Consello de Europa no seu informe, publicado en abril de 2021, no que sinalaba que o 
Decreto é contrario aos compromisos asumidos polo estado español cando subscribiu a 
Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, na que aconsella ofrecer unha 
educación na que o galego sexa o medio preferente de instrución.  

 
Neste sentido, cómpre sinalar que a Carta Europea das Linguas declara o seguinte 

na súa introdución: 
 
―Por razóns políticas, militares e económicas, unhas cantas linguas estendéronse 

por amplas zonas do mundo ata se converteren en linguas internacionais, o cal supón 
que se falen e se aprendan maioritariamente como linguas francas en todo o mundo. 
Outras linguas non teñen tantos falantes, pero reciben o apoio do goberno ao seren 
consideradas linguas oficiais. Estas linguas empréganse en todos os ámbitos da vida, 
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tanto en público como en privado. Non obstante, a inmensa maioría das linguas só as 
falan certas comunidades dunha rexión ou dun territorio dentro dun país, polo que reciben 
o nome de «linguas minoritarias», a diferenza das «linguas maioritarias», que adoitan ser 
linguas estatais que coexisten coas linguas minoritarias e coas da inmigración.  

 
Esta distinción entre linguas maioritarias e minoritarias non sempre está baseada no 

número de falantes, senón máis ben, nalgúns casos, no grao de poder político do que 
gozan. Historicamente, as linguas que a miúdo se percibían como as de maior 
importancia pertencían a países poderosos. Estes Estados mostrábanas como grandes 
linguas, faladas por grandes culturas, en detrimento das comunidades lingüísticas máis 
reducidas. Agás en casos moi específicos, as linguas non desaparecen por causas 
naturais, senón que, para sermos máis exactos, na realidade son substituídas, un feito 
típico dos procesos de primacía política e económica. O proceso de substitución dunha 
lingua por outra maior implica graves fisuras no que concirne á integración interxeracional 
e á cohesión social dunha comunidade. Existe un horizonte difuso entre unha lingua en 
evolución e unha lingua que está a ser lentamente substituída por outra. Un fenómeno 
que adoita explicarse como un proceso natural ten habitualmente consecuencias 
negativas nunha comunidade lingüística e na riqueza lingüística do planeta.  

 
Se non se toman medidas urxentes para contrarrestar esta situación, a finais do 

século XXI moitas das linguas que se falan actualmente xa non existirán. A maioría das 
linguas europeas necesitan ser protexidas e promovidas para garantir que as vindeiras 
xeracións das comunidades en que sobreviviron durante séculos as empreguen. A 
recente experiencia leva a unha desalentadora conclusión: a desaparición das linguas xa 
é un feito en todo o mundo, a maioría das veces por culpa do desprazamento e, 
finalmente, do abandono por parte dos seus falantes ao preferiren a outra lingua en 
competencia. As linguas desaparecen porque outras linguas ocupan o seu espazo como 
resultado de diversos procesos complexos de expansión cultural, política ou económica, 
que non están exentos de conflito. É ben sabido que se unha lingua goza de suficiente 
protección xurídica, as posibilidades de que non desapareza co tempo son maiores. Isto 
é o que ocorre coas linguas oficiais, que contan con garantías inexistentes para a maioría 
das linguas que non teñen este status legal. Grazas ao seu enfoque intercultural e 
plurilingüe, a Carta é o instrumento máis eficiente para a protección e a promoción das 
linguas rexionais ou minoritarias de Europa‖.  

 
Para o caso español, a Carta comenta o seguinte: ―Durante a ditadura española de 

Franco (1939-1975), agás o castelán, todas as linguas sufriron unha grave discriminación 
e represión, sendo marxinadas do uso público, xa que calquera persoa que se oíse falar 
nunha lingua minoritaria acababa sendo castigada e reprimida. A Constitución española 
(1978) propiciou un período máis favorable para as linguas distintas ao castelán, aínda 
que segue a haber diferenzas notables entre elas. Os estatutos de autonomía dalgunhas 
comunidades autónomas apoian firmemente a súa protección e promoción, mentres que 
outras levan máis de 40 anos cun papel bastante pasivo en canto á promoción das súas 
propias linguas. 

 
O sistema educativo é esencial para garantir que a diversidade lingüística se 

promocione, se valore e se xestione de forma axeitada, e para ensinala dun xeito positivo 
e creativo que asegure a aceptación mutua, a convivencia pacífica e o recoñecemento en 
igualdade de condicións. Alén do castelán —a única lingua oficial en todo o territorio 
estatal—, existen outras linguas que se falan no día a día en diferentes rexións. Mentres 
que algunhas delas as falan millóns de persoas, outras atópanse nunha situación máis 
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difícil en termos demográficos. Mesmo as que contan cun gran número de falantes 
precisan de apoio xurídico e político para garantir a súa existencia a medio e longo prazo. 
Ademais, aínda que algunhas destas linguas gozan de certo recoñecemento xurídico e 
de bastante promoción por parte dos gobernos rexionais e das institucións públicas, 
outras contan con moi pouco ou ningún recoñecemento e apenas son coñecidas pola 
poboación do territorio onde se falan tradicionalmente‖.   

 
 Polo anteriormente exposto, o pleno da Deputación Provincial da Coruña, adopta os 

seguintes acordos: 

 

1. Instar ao Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia á derrogación inmediata do 
Decreto de Plurilingüísmo. 

2. Instar ao Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia á elaboración dunha lei que 
garanta unha especial protección ao galego no ensino e na administración pública 
co fin de iniciar a recuperación no número de falantes da lingua propia de Galicia. 

3. Dar traslado do seguinte acordo ao Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia. 
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Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para 
que se proceda á mellora integral da estrada provincial, DP-1913, entre A Laracha e 
Canteiras El Pozo, no termo municipal de A Laracha.  
 
A DP-1913 é unha das vías vertebradoras das comunicacións no concello da Laracha ao 
enlazar a capital municipal coa estrada autonómica AC-400 que dirixe a Cerceda, 
Culleredo, ao aeroporto de Alvedro e á cidade da Coruña pola terceira rolda, ademais de 
ser o acceso principal ás parroquias de Coiro, Soandres e Erboedo e discorrer, tamén, 
polas de Torás e Lestón.  
 
A súa localización é estratéxica para as comunicacións no eixo industrial que conforman 
os parques empresariais da Laracha, Cerceda, Ledoño (Culleredo) e Carballo. 
 
Os últimos datos oficiais sobre o tránsito que soporta a vía son de 2015, ano no que 
circulaban por ela 4.000 vehículos diarios, case a metade deles pesados. A día de hoxe o 
incremento do tráfico con respecto a esa data é moi notable. 
 
Sen embargo, a vía non presenta as condicións de seguridade oportunas: a plataforma 
de circulación é reducida, os carrís non están separados por marcas viarias e non dispón 
fóra dos tramos urbanos nin de espazos diferenciados para o tránsito peonil nin de 
beiravías. Esta circunstancia mesmo implicou queixas dos profesionais do sector do 
transporte ao sufrir danos os camións ao golpear as caixas coas árbores que flanquean a 
vía entre a Avenida López Astray e Os Muíños de Coiro. 
 
Con data 31 de xaneiro de 2020 o Pleno do Concello da Laracha aprobou por 
unanimidade instar á Deputación da Coruña a ampliar a plataforma da calzada da DP-
1913. Ao non recibir resposta, o mesmo acordo unánime volveuse tomar o 28 de xullo de 
2022. 
 
Ademais, o tramo urbano da DP-1913 ao seu paso por A Laracha é a Avenida Doutor 
López Astray, unha vía céntrica, residencial e comercial que tamén require dunha 
intervención urxente para humanizala e convertela nun lugar máis accesible no que se 
optimice o equilibrio entre os peóns e os vehículos.  
 
No Pleno do Concello da Laracha do 24 de setembro de 2021 acordouse por 
unanimidade solicitar á Deputación da Coruña unha subvención nominativa para financiar 
o anteproxecto -redactado polo Concello- de plataforma única e humanización da Avenida 
Doutor López Astray. Tampouco houbo resposta da Deputación. 
 
Polo exposto, proponse á adopción dos seguintes ACORDOS 
 
A Deputación Provincial da Coruña comprométese a: 
 
PRIMEIRO.- Redactar, establecer as fases de actuación e executar o proxecto de mellora 
integral da estrada DP-1913 entre A Laracha e Canteiras El Pozo para ofrecer as 
condicións oportunas de amplitude da plataforma da calzada e de seguridade para peóns, 
automóbiles e vehículos pesados nesta vía vertebradora das comunicacións rodadas 
para o termo municipal da Laracha. 
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SEGUNDO.- Executar ou financiar integramente o proxecto de humanización do tramo 
urbano da DP-1913, isto é, a Avenida Doutor López Astray, que abarca unha lonxitude de 
545 metros entre os puntos de confluencia coa Avenida Fisterra e a rúa Santiago. 
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Moción que presentan os grupos provinciais do PSG-PSOE e BNG en aopio á 
mobilización da Atención Primaria  
 
A situación da Atención Primaria en Galicia está a mostrarse como unha fonte de 
preocupación da cidadanía ao comprobar como un elemento fundamental do noso 
sistema de benestar, como é o sistema sanitario público, está a evidenciar debilidades 
provocadas por unha xestión errática e de desatención. Os recortes da última década 
amósanse agora con toda a súa crudeza, e obsérvase como a perda de investimento 
(140 millóns de euros menos no orzamento de atención primaria con respecto a 2009) e 
de persoal (case 1000 profesionais menos en atención primaria que en 2009) repercuten 
agora nun sistema saturado que acumula retrasos e demoras na súa capacidade 
asistencial e que, ademais, se ve agravado coa precarización do propio persoal, que 
arrastra, por outra parte, todo o labor que tivo que facer durante a pandemia en 
condicións extremas. 
 
O fabuloso traballo do persoal sanitario e o seu desmedido esforzo, que durante a 
pandemia foi unha táboa de salvación para a cidadanía, non está sendo valorado e 
comprendido polos responsábeis políticos dun sistema que continúa a manter unhas das 
peores condicións laborais de todas as administracións autonómicas do Estado, 
provocando que os profesionais en formación eviten a Atención Primaria, dadas as súas 
condicións.  
 
Esta situación evidencia problemas en todo o sistema, que se notan especialmente en 
atención primaria e nas urxencias hospitalarias: 1) nos centros de saúde e PAC, con 
obvias dificultades e complicacións para que os centros estén totalmente cubertos na 
medida que a sociedade necesita; 2) nos servizos de urxencias hospitalarias, que sofren 
a saturación provocada polas condicións nas que se atopa a Atención Primaria e os 
PACs. Tamén existen problemas nos hospitais comarcais -que perderon capacidade de 
autoxestión e hoxe ven como perden profesionais- ou na dotación insuficiente de 
ambulancias para cubrir todo o territorio, alimentando a existencia dun sistema sanitario 
de diferentes velocidades en función de onde vivan as persoas. 
 
Este escenario ten levado a un incremento evidente do malestar da cidadanía e dos 
propios profesionais. Así, os sanitarios discrepan da xestión que está a realizar o 
Goberno galego do sistema sanitario, o que se vén traducindo en problemas e dimisións 
constantes, como a recente dimisión do presidente do Consello Galego de Colexios 
Médicos por considerar que a Consellería non tiña interese en resolver a situación nin 
atender a ningún diálogo. 
 
Desde a cidadanía véñense sucedendo mobilizacións e protestas que percorren o 
territorio galego, que tanto en termos comarcais como en enormes manifestacións 
galegas durante os últimos anos, amosan unha contestación crecente e un malestar que 
desde a Xunta de Galicia non se quere atender nin sequera escoitar. 
 
Polo anteriormente exposto, os grupos provinciais do PSG-PSOE e BNG propoñen ao 
Pleno da Corporación Provincial a adopción do seguinte  
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ACORDO: 
 
1. Amosar o seu apoio á mobilización cidadá convocada pola plataforma SOS Sanidade 
Pública en Santiago de Compostela o día 12 de febreiro, sumándose ao que numerosas 
organizacións, colectivos e persoas a título persoal veñen facendo durante as últimas 
semanas. 
 
2. Impulsar a axuda para a recollida de sinaturas que promovan a presentación da ILP 
para a mellora de atención primaria que fomenta SOS Sanidade Pública. 
 
3. Instar á Xunta de Galicia a que reformule as súas políticas en materia sanitaria, 
especialmente no ámbito da Atención Primaria, para que cambie o modelo asistencial e 
de xestión de recursos humanos, co obxecto de que permita convocar todas as prazas 
posibles para formar novos profesionais e mellorar as condicións laborais para poder 
contribuír a ter o persoal necesario para atender á poboación coa maior calidade 
asistencial posible. 
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Moción do grupo provincial de Alternativa dos Veciños contra a venda da parcela 
do Parque de Bombeiros Comarcal no Polígono de Sabón  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O Concello de Arteixo vén de anunciar que poñen á venda a parcela número 24 do 
Polígono de Sabon. Nesta parcela sitúase o parque de bombeiros comarcal, cuxo 
mantemento é sufragado pola Deputación Provincial e a Xunta de Galicia. A día de hoxe 
non consta nin no Consorcio das Mariñas nin nesta Deputación Provincial coñecemento 
algún de cesamento de actividade deste Parque comarcal de bombeiros, así como 
tampouco da autorización para o seu peche ou desprazamento. Non tendo, por tanto, 
xustificación algunha a decisión arbitraría e posiblemente ilegal do alcalde de Arteixo. 
 
Polo exposto e ante a gravidade do asunto, o grupo provincial de Alternativa dos Veciños 
solicita ao Pleno da Deputación Provincial da Coruña os seguintes acordos:  
 
Primeiro: Demandar da Deputación da Coruña que paralice a citada enaxenación, dados 
os graves perxuizos económicos e sociais que se orixinan coa ilegal decisión do alcalde 
de Arteixo. 
 
Segundo: Que se convoque unha comisión urxente, por parte do Consorcio de Bombeiros 
para analizar e demandar as actuacións pertinentes, administrativas e xudiciais se 
procediese. 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O Concello de Arteixo vén de anunciar que poñen á venda a parcela número 24 do 
Polígono de Sabon. Nesta parcela sitúase o parque de bombeiros comarcal, cuxo 
mantemento é sufragado pola Deputación Provincial e a Xunta de Galicia. A día de hoxe 
non consta nin no Consorcio das Mariñas nin nesta Deputación Provincial coñecemento 
algún de cesamento de actividade deste Parque comarcal de bombeiros, así como 
tampouco da autorización para o seu peche ou desprazamento. Non tendo, por tanto, 
xustificación algunha a decisión arbitraría e posiblemente ilegal do alcalde de Arteixo. 
 
Polo exposto e ante a gravidade do asunto, o grupo provincial de Alternativa dos Veciños 
solicita ao Pleno da Deputación Provincial da Coruña o seguinte acordo:  
 
Que o  Consorcio de Bombeiros cos concellos aos que serve, como propietario do parque 
de bombeiros comarcal do Polígono de Sabón, analice a situación e adopte as medidas 
que no seu caso procedan. 
 


