RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 27 DE SETEMBRO DE 2019
Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 9/19 do 13 de setembro
2. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 7 de setembro ata o 20 de
setembro de 2019
3. Proposición da Presidencia sobre ratificación de Resolución da Presidencia sobre recurso
contencioso-administrativo contra acordo plenario
Comisión de Deporte e Mocidade
4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club
SILVA S.D. polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do
desenvolvemento da actividade deportiva do clube en todas as súas categorías durante o ano
2017
5. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Sociedade Deportiva Compostela, polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o
cofinanciamento dos gastos de equipos de fútbol base e de 3ª división de honra, durante o ano
2017.
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística
6. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Concello de Santiago de
Compostela para cofinanciar o Programa de actividades dos centros socioculturais do ámbito
rural no ano 2018
Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios
7. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao concello de Aranga (en nome da
comunidade de Lambre- Mandeo) para financiar suministro dun camion 4x4
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
8. Aprobación da cuarta fase do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2019
9. Acordo de modificación do proxecto SENDA PEONIL NA DP1802 PK 15+280 A 16+230
(RIBADEUME) AS PONTES do Plan de SENDAS PEONÍS 2019 PRIMEIRA FASE
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento
10. Aprobación do cambio de titularidade do treito final da DP 5802 (acceso ao Porto de Lorbé)
a favor da Xunta de Galicia.
11. Aprobación do texto e formalización dun convenio de cooperación entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o concello de Boiro polo que se instrumenta unha
subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de mellora da cuberta e falsos teitos
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da piscina municipal
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e
Cultural
12. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora de estradas en
Frinle, Rieiro, Rebordelo e outros", do Concello de Cabana de Bergantiños, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0315.
13. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Saneamento integral no
lugar de Foxacos", do Concello de Rianxo, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras
e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código
2017.3290.0367.0, e aprobación definitiva da obra
14. Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación Provincial
da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento das actividades do "Ficrural 2018-19"
Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible
15. Aprobación da formalización dun convenio administrativo de colaboración coa Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre, para o cofinanciamento do Proxecto "Voz Natura 2019"
16. Aprobación da proposta de formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e a Asociación de Empresarios SEARA no marco do Plan de Emprego
Local 2016-2019, para financiar o Proxecto "PROEM", anualidade 2018.
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
17. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de pago a
provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de
agosto de 2019 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación, polo
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia
Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 31 de agosto de 2019.
18. Dación de conta da acta da comisión de control interno das operacións de recadación
feitas polo Servizo de Recadación e as zonas de recadación nos anos 2017 e 2018 (RP
6729/2019)
19. Dación de conta das Resolucións de Presidencia números 25587 do 24/07/2019, 25588 do
24/07/2019 e 25603 do 26/07/2019, todas elas complementadas pola número 26247 do
31/07/2019, e 26249 do 31/07/2019, 26250 do 31/07/2019, 27464 do 16/08/2019, 29481 do
3/09/2019 e 31593 do 18/09/2019 que modifica á 25588 do 24/07/2019
20. Aprobación da modificación da relación de postos de traballo, cadro de persoal e
organigrama 2019.

ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción do Grupo Provincial Popular sobre a candidatura a Patrimonio da Humanidade
do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
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Moción do Grupo Provincial Popular para reclamar ao Goberno de España a
transferencia ás entidades locais dos recursos derivados da participación en ingresos do
Estado

Moción dos Grupos PSdeG_PSOE e BNG relativa á transferencia ás entidades locais dos
recursos derivados da participación en ingresos do Estado
ROGOS E PREGUNTAS
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1.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 9/19 do 13 de setembro
Apróbase a acta da sesión anterior, número 9/19, do 13 de setembro

2.- Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 7 de setembro ata o 20 de
setembro de 2019
A Corporación toma coñecemento das Resolucións da Presidencia, desde o 7 de setembro ata
o 20 de setembro de 2019

3.- Proposición da Presidencia sobre ratificación de Resolución da Presidencia sobre
recurso contencioso-administrativo contra acordo plenario
Ratificar, unha vez tomado coñecemento dela, a seguinte Resolución da Presidencia desta
Deputación:
- Resolución da Presidencia núm. 26605, do 2 de setembro de 2019, pola que se dispón a
comparecencia no recurso PA 163/2019, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos
da Coruña, sobre Relación de Postos de Traballo.
4.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
o Club SILVA S.D. polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o
cofinanciamento do desenvolvemento da actividade deportiva do clube en todas as
súas categorías durante o ano 2017
O Pleno aproba a retirada do asunto da orde do día

5.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a Sociedade Deportiva Compostela, polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento dos gastos de equipos de fútbol base e de 3ª
división de honra, durante o ano 2017.
O Pleno aproba a retirada do asunto da orde do día.

6.- Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Concello de Santiago de
Compostela para cofinanciar o Programa de actividades dos centros socioculturais do
ámbito rural no ano 2018
1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa por importe de 140.000 €, ao Concello
de Santiago de Compostela para cofinanciar o Programa de actividades dos centros
socioculturais do ámbito rural durante o ano 2018, cun orzamento subvencionado de 175.000
€, de acordo co texto que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, igualdade e
non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a existencia de causas
excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que se dan
razóns suficientes de interese público no outorgamento da subvención. Estes principios
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atópanse recollidos nos artigos 22.2 da Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu
regulamento.
Así mesmo, exceptuar para o presente convenio a limitación establecida no artigo 4.3 da
Ordenanza xeral de subvencións e transferencias, xa que a actividade subvencionada foi
executada no ano 2018.
Coa motivación incorporada nos parágrafos anteriores levántase a nota de reparos emitida
pola Intervención da Deputación no seu informe do 3 de setembro de 2019.
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de
Santiago de Compostela para financiar o Programa de actividades dos Centros
Socioculturais do ámbito rural durante o ano 2018
Na Coruña, a
REUNIDOS
D/Dna---------------, en representación da Deputación Provincial da Coruña
D/Dna---------------, en representación do Concello de Santiago de Compostela
Ámbalas partes recoñécense mutuamente na calidade que intervén con capacidade legal
necesaria e

EXPOÑEN
1.- Que no ano 2000 a Deputación iniciou o Plan de Apoio Veciñal, no que se incluía o
“Programa de construcción ou adquisición de equipamento de locais para asociacións de
veciños de concellos de máis de 50.000 habitantes”.
Neste Programa incluíronse os locais das seguintes asociacións de veciños do concello de
Santiago: AVV “Nosa Señora de Belén”, de Santa Cristina de Fecha, AVV “A Unión de Santa
María de Villestro”, AVV de A Rocha “Serafín Zas” e AVV “Ruta Xacobea”.
2.- Que con data do 5 de agosto de 2004, mediante Decreto da Alcaldía, o Concello de
Santiago de Compostela solicitou á Deputación a cesión dos locais sinalados coa finalidade de
integralos na rede de centros socioculturais do Concello para, deste xeito, poder atender as
necesidades dos veciños das devanditas zonas, á vez que facer posible unha mellor
coordinación de cara a unha xestión integral e non discriminatoria que propicie a mellor
utilización dos recursos.
3.- Que atendendo á citada petición, o Pleno da Deputación, en sesión extraordinaria
celebrada o 25 de novembro de 2004, aprobou definitivamente o expediente de cesión do uso
de locais ao Concello de Santiago de Compostela coa finalidade de os incorporar á Rede
Municipal de Centros e Locais Socioculturais, que foi asinada o 29 de decembro de 2004 e,
entre as condicións da cesión, establecíase unha aportación da Deputación para a posta en
funcionamento e mantemento dos centros durante catro anos.
Con posterioridade, esta Deputación mantivo o finaciamento das actividades desenvolvidas
nestes centros.
4.- Que co obxectivo de dinamizar estes centros e locais socioculturais do rural, o Concello de
Santiago de Compostela desenvolve un programa de accións para promover a creación de
afeccións lúdicas e formativas en coñecementos e destrezas básicas de distintas disciplinas,
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que fomenten a interrelación social, a participación cidadá e o encontro interxeracional ao
longo de todo o ano.
5.- Tendo en conta o anterior e coa finalidade de establecer as condicións desta colaboración,
a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela acordan
subscribir o presente convenio que se rexerá polas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio de colaboración ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento
dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello de Santiago de
Compostela, con CIF: P1507900G, fixando as condicións que se impoñen por esta
administración concedente e os compromisos asumidos polo concello beneficiario para o
financiamento parcial do Programa de actividades dos Centros Socioculturais do ámbito
rural durante o ano 2018.
As accións incluídas neste programa son as seguintes:
* Programa de animación e dinamización dixital - Novas tecnoloxías 2018.- Actividades
formativas e aulas abertas de informática de uso libre.
* Programa de educación e formación permanente 2018.- Monográficos, cursos e obradoiros.
* Programas estacionais 2018.- “Vive o verán”, “12 doces de outubro” e “Vive o Nadal”
II.- Orzamento.
O Concello de Santiago de Compostela desenvolverá as actividades programadas, segundo
se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
Persoal animación sociocultural
Villestro
A Gracia
Laraño, Lavacolla e Verdía
Bando, Figueiras
Marrozos, Eixo
Rocha

h. semana
20
15
17
15
18
18

orzamento
12.549,008.562,00.9.647,00.8.562,00.10.894,0010.874,00.-

Persoal de animación sociocultural e dinamización dixital
Busto, Marantes, Grixoa e Peregrina
Enfesta, Nemenzo, Peregrina, Sta. Cristina
de Fecha, Verdía

24
20

13.928,00.12.549,00.-

Persoal de alfabetización dixital
A Gracia, Bando, Laraño, Lavacolla, Figueiras
Marrozos

21

13.188,00.-

Persoal de formación permanente e obradoiros de actividades
Persoal programas puntuais
Vive o verán, 12 doces de outubro e vive o Nadal
Gastos en material non inventariable
TOTAL

34.247,00.-

38.000,00.2.000,00.175.000,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou aporten para a
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mesma finalidade.
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se define na
cláusula primeira, cunha achega máxima de 140.000 €, o que representa unha porcentaxe do
80,00 %.
A cantidade restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado
con cargo a recursos, propios ou alleos, acreditando o concello beneficiario que ten
consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable ao
concello.
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula segunda,
a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 % da cantidade efectivamente
xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento previsto
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e
perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0612/3341/46201, na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que o Concello de Santiago de Compostela obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en
ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a aportación provincial no importe necesario para darlle
estricto cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación e execución.
1.- Corresponderalle ao Concello de Santiago de Compostela o outorgamento dos contratos
de subministro, servizos e asistenza para a completa realización dos traballos obxecto deste
convenio.
2.- No procedemento de contratación, o Concello de Santiago de Compostela axustará toda a
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- O Concello de Santiago de Compostela comprométese a facer constar a colaboración da
Deputación da Coruña en toda a publicidade (tanto impresa como informática e audiovisual)
correspondente ao Programa de actividades dos Centros Socioculturais do ámbito rural e na
súa páxina web.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento
desta obriga do Concello de Santiago de Compostela.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
1.- A achega da Deputación seralle abonada ao Concello de Santiago de Compostela do
seguinte xeito:
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Primeiro prazo, por importe do 50% da subvención, co carácter de anticipo prepagable a
xustificar.
O importe deste prazo aboarase unha vez asinado o convenio logo que se presente de xeito
telemático, a través da plataforma subtel, a seguinte documentación:
* Contas anuais completas do Concello correspondentes ao exercicio 2017.
* Orzamento do Concello para o Exercicio 2018, plan de actuación ou o documento
equivalente que corresponda, de acordo coas normas que resulten de xeral aplicación,
segundo a natureza xurídica da entidade.
* Certificacións acreditativas dos acordos da aprobación dos documentos sinalados.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o
previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da Deputación en
toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña feito das actividades
subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
Segundo prazo, por importe do 50% da subvención ou, no seu caso, a cantidade pendente de
pago, segundo o importe dos gastos xustificados, logo que se presente de xeito telemático, a
través da plataforma subtel, a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, suscrita pola Técnica responsable da Rede de Centros Socioculturais
coa conformidade da concelleira de Políticas sociais, Diversidades e saúde e Centros cívicos
do Concello de Santiago de Compostela, xustificativa do cumprimento das condicións impostas
neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
* Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen os
acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de
pago; tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
segunda.
* Certificación da aprobación das facturas e demáis documentos xustificativos polo órgano
competente.
Os gastos e as correspondentes facturas referiránse exclusivamente ás actividades realizadas
durante o ano 2018.
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións públicas ou
entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de non telas.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o
previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da Deputación en
toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña feito das actividades
subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
* Acreditación do pago efectivo aos terceiros do importe recibido como primeiro prazo
prepagable.
2.- No prazo dun mes dende a recepción do segundo prazo, deberá acreditar o pago efectivo
aos terceiros.
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VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na
cláusula primeira realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Concello de Santiago de Compostela deberá
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 30 de outubro
de 2019.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requerimento ao Concello de Santiago
de Compostela para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da
subvención e demáis responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao
respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao
Concello de Santiago de Compostela da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de
subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable lle poida
corresponder.
4.- O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financieira
indicada polo Concello de Santiago de Compostela.
5.- Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponde, o Concello de
Santiago de Compostela terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo de interés legal,
que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se
faga efectivo o pagamento.
VIII.- Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a sua acreditación.
1.- O Concello de Santiago de Compostela 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.
2.- A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración
responsable expedida polo órgano competente, mediante a presentación dos correspondentes
certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña telemáticamente os
correspondentes certificados.
3.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarse de oficio por ésta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Concello de Santiago de Compostela destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta
de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data
de pago e da identidade do perceptor; só excepcionalmente se poderá realizar o pago en
metálico para gastos de ata 150 €, nos que non resulte posible a utilización dun dos medios
anteriormente indicados.
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X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, o Concello de Santiago de Compostela poderá ser escolleito pola Intervención
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto
financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais
que lle impón o presente convenio de colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de
Galicia, o Concello de Santiago de Compostela 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 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, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas
citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na presentación da
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable.

XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención
concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais
normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación do
Concello de Santiago de Compostela serán remitidos á Intervención xeral do Estado, para que
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal,
segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas, subvencións e
convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións,
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a concesión da subvención ao Concello de Santiago de Compostela será publicada no Boletín
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de decembro de 2019 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse realizado dende
o 1 de xaneiro de 2018.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que para o
Exercicio de 2020, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude do Concello de Santiago de Compostela, realizada alomenos un mes
antes da fin da vixencia do convenio, o convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de
ambas as dúas partes e previos os informes preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de
Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada,
e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio poderá ser obxecto
de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdicción competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na
interpretación das súas cláusulas aplicararanse 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 poderá crearse unha
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións
nomeados polo Presidente da Deputación e do Concello de Santiago de Compostela.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdicción contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da dita
xurisdicción, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do
presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ---E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio, no lugar
e data indicados no encabezamento.”

7.- Aprobación da concesión de subvención nominativa ao concello de Aranga (en nome
da comunidade de Lambre- Mandeo) para financiar suministro dun camion 4x4
1º.- Exceptuar para o presente convenio interadministrativo de cooperación o cumprimento dos
principios de concurrencia, publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de
causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que
se dan razóns suficientes de interese público no outorgamento da subvención. Estos principios
se encontran recollidos nos artígos 22.2 da lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu
regulamento.
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2º.- Aprecianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva:


A adquisición do camión ríxido 4x4 supón a realización de actuacións de competencia
municipal nos concellos de Aranga, Irixoa, Monfero e Vilarmaior que integran a
Comunidade Intermunicipal Lambre-Mandeo de Servizos Consorciados. Entre as
actuacións que poden atender están: labores de podas, substitución de luminarias,
recollida de plásticos agrícolas nas explotacións gandeiras, realización de traballos de
conservación das vías municipais, traballos de quitaneves, traballos de limpeza das
beirarrúas, marquesiñas etc.



Segundo a memoria presentada pola concello de Aranga a disposición dun camión
ríxido 4x4 suporía a posibilidade de realizar actividades conxuntas de interese público
local dos concellos que integran a Comunidade Intermunicipal Lambre-Mandeo.



Asi mesmo esta adquisición vai servir de apoio imprescindible para a prestación de
numerosos servizos en cada un dos concellos integrantes da Comunidade
Intermunicipal Lambre-Mandeo.



A presente subvención pretende cumprir cun servizo público esencial, mínimo e
obrigatorio nos catro concellos que integran a Comunidade Intermunicipal LambreMandeo

3º.- Aprobar o texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a
Deputación Provincial da Coruña e o CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), con CIF P1500300G para financiar o suministro dun
“Camión Rixido 4x4” cunha achega provincial de 300.000,00 € con cargo á aplicación
presupuestaria 0510/4142/76201, que representa un coeficiente de financiación do 100 %.
4º.- Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.”
O texto íntegro do convenio é o seguinte:
Convenio interadministrativo de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial de A
Coruña e o Concello de Aranga (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
LAMBRE-MANDEO)
Na Coruña a
Reunidos
Dunha parte o representante da Deputación da Coruña
Doutra parte o representante do Concello de Aranga (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO)
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, estanlles
atribuídas
MANIFESTAN
Dado o interese coincidente da Deputación e o Concello de Aranga (EN NOME DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), ambas as dúas partes
ACORDAN
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Formalizar o presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN conforme
ás seguintes cláusulas:
I.- OBXECTO
O presente convenio interadministrativo de cooperación ten por obxecto a fixación das bases
de outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do CONCELLO DE
ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), CIF P
1500300G, fixando as condicións que se impoñen por esta administración concedente e os
compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para o financiamento do suministro
“Camión ríxido 4x4”.
II.- ORZAMENTO PARA A ADQUISICIÓN
Segundo o presuposto que achega o CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), o orzamento máximo para a
adquisición ascende a 300.000,00 €.

Tipo vehículo
1 camión ríxido 4x4
TOTAL IVE INCLUIDO

Custo unitario
300.000,00 €
300.000,00 €

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento de adquisición, tal como se define na
cláusula anterior, cunha achega máxima de 300.000,00 €, o que representa unha porcentaxe
do 100 %.
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 100 % da cantidade
efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento
do orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da
subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da subministración.
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0510/4142/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
5. A subvención da Deputación é incompatible coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade,xa que está
financiada do 100% pola Deputación.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. Na condición de adquirente, corresponderalle ao CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),o outorgamento do correspondente
contrato de subministracións.
2. No procedemento de contratación, o CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),axustará toda a súa actuación ao
disposto na lexislación de contratos do sector público.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Adquirido o ben, o CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),deberá rotular o ben en lugar visible de xeito que se
deixe constancia da data de adquisición e do financiamento provincial. O texto estará
redactado en galego.
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VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
1. Coa posibilidade prevista na base 58ª das de execución do orzamento para o ano 2019, ata
o 50 % da achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito que se procederá a expedir
un primeiro pagamento a prol do CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),pola contía resultante de aplicar a dita porcentaxe
sobre o importe de adxudicación do contrato de subministracións, unha vez que presente ou
conste na Deputación provincial a seguinte documentación:
 Certificación do acordo de adxudicación definitiva do contrato de subministracións,
na que se fagan constar polo menos os seguintes datos:

Persoa adxudicataria

Importe do contrato

E prazo de execución
 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula OITAVA.
 Declaración de non ter recibido axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas
para a mesma finalidade.
 O CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
LAMBRE-MANDEO),estará obrigado a colocar un cartel que sexa visible no que, sen
prexuízo doutras indicacións, figure o disposto na cláusula V.-2 de publicidade.
2. Formalizado en documento público ou contrato, procederase ao aboamento do 50 por cento
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte
documentación (en orixinal):


Factura e certificación acreditativa do pago do ben.



Acta de recepción


Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens do
CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
LAMBRE-MANDEO), facendo constar nos correspondentes asentos que o ben
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo
menos durante un prazo de cinco anos.

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

Deberá acreditar ter aboado aos terceiros o importe xustificado do 50% no
prazo máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo
pago.
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na conta
da entidade financeira indicada polo CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),na documentación achegada. E se
tiveran transcorrido máis de catro meses dende a adecuada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, o CONCELLO
DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), terá
dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a
finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
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VII. TERMO PARA A ADQUISICIÓN E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.
1. A adquisición do ben ou equipamento que é obxecto de financiamento provincial, tal como
se describe na cláusula primeira, se realizaran entre o dia 1 de xuño de 2019 ata o 31 de
decembro do ano 2020.
2. . Unha vez realizada a adquisición, o CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO) deberá presentar a xustificación
documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo de UN MES antes do vencemento do
período de vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao CONCELLO DE
ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),para que a
presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención
neste prazo excepcional conlevará a perda da subvención e demais responsabilidades
previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da
xustificación neste prazo adicional non eximirá á CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO) da sanción que proceda, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada polo CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),na documentación achegada. E se tiveran
transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e correcta xustificación dos compromisos
adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, o CONCELLO DE ARANGA
(EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO),terá dereito ao abono
dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de
catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A
SÚA ACREDITACIÓN

1. A CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
LAMBRE-MANDEO),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.
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración
responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a presentación dos
correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña
telemáticamente os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinaraa esta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1.O CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBREMANDEO),destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto
presentados.
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento 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.
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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 CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
LAMBRE-MANDEO),poderá ser escollida pola Intervención provincial para a realización dun
control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos
fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o
cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio
de colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de
Galicia, a CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
LAMBRE-MANDEO),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 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 interadministrativo
de cooperación poderá dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así
como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no que se realizou o pago
ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro
iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes do seu
Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007 de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas
citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na presentación da
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable.
4. Si o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o obxecto
do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o prazo indicado
na cláusula VII.3 e a data do pago efectivo ao terceiro
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO 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
CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBREMANDEO), serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á
Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e
co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei
orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións e
convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
a concesión da subvención á CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), será publicada no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña e na páxina web dacoruna.gal
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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 interadministrativo de cooperación terá carácter retroactivo para os
efectos de imputación dos gastos e abranguerás os devengados desde o 19 de xuño de 2019
ata o 30 de novembro de 2020 sen que en ningún caso sexan subvencionable os gastos
devengados con anterioridade á dita data é conservará a súa vixencia ata o día 31 de
decembro do ano 2020, sempre e cando exista crédito para tal fin.
2.- Para o caso de que o CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), non poida ter adquirido o ben e presentada a
xustificación antes do 30 de novembro de 2020, deberá solicitar antes desta data, a prórroga
do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a Deputación poida
acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola
contía do 50% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a
Deputación poderá conceder prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de
outubro do ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará definitavmente extinguido, de
xeito que o CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
LAMBRE-MANDEO), perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non
xustificada na dita data
3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da Unidade
Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se poderá
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista
nominativamente por acordo plenario.
XIV.NATURALEZA,
COMPETENTE

INTERPRETACIÓN,

MODIFICACIÓN

E

XURISDICCIÓN

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 do CONCELLO DE ARANGA (EN NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO), respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de dita
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do
presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por

do día___de ___de___

E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar cuadriplicado o
presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.
O REPRESENTANTE DA DEPUTACIÓN

O
REPRESENTANTE
CONCELLO DE ARANGA (EN
NOME DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL LAMBREMANDEO)
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8.- Aprobación da cuarta fase do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2019
1.- Aprobar o Plan de CONSERVACION DE VIAS PROVINCIAIS 2019, CUARTA FASE cun.
orzamento total de 374.238,01 €, con cargo á aplicación 0410/4531/61900 que se detalla:

DENOMINACION DÁ OBRA
DP 3607.- Mellora de capa de rodaxe con mistura
bituminosa en quente d.p. 3607 Valon a San Xurxo; pq
0+000 ao pq 4+300 (Ferrol)
DP 3204.- Mellora superficial dá capa de rodaxe na
travesía DP 3204 pq 0+000 ao 1+070 (Curtis)

CÓDIGO

IMPORTE

2019.1100.0036.0

280.437,73 €

2019.1100.0037.0

93.800,28 €
374.238,01 €

TOTAL

2.- Expor 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

9.- Acordo de modificación do proxecto SENDA PEONIL NA DP1802 PK 15+280 A 16+230
(RIBADEUME) AS PONTES do Plan de SENDAS PEONÍS 2019 PRIMEIRA FASE
1.- Acordar a modificación do proxecto SENDA PEONIL NA DP1802 PK 15+280 A 16+230
(RIBADEUME) AS PONTES do Plan de SENDAS PEONÍS 2019 PRIMEIRA FASE cun
orzamento total de 323.892,57.- euros aprobado en sesión plenaria celebrada o 01/02/2019,
xa que se detectou un erro no proxecto que afecta o orzamento no referido na primeira partida
do capítulo 4 denominada “Canalización 2 tubos de PVC DN 110” non ten prezo unitario pero
si medición, que non varía o orzamento total, unha vez emendado o erro detectado no
proxecto:
ORZAMENTO (DEPUTACIÓN
FONDOS PROPIOS),
0410/4535/60900
CODIGO
19.1170.0001.0

DENOMINACÓN
SENDA PEONIL NA
DP1802
PK 15+280 A 16+230
(RIBADEUME)
AS PONTES

CONCELLO
AS PONTES

323.892,57

2.- Expor ao público o Proxecto 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
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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
10.- Aprobación do cambio de titularidade do treito final da DP 5802 (acceso ao Porto de
Lorbé) a favor da Xunta de Galicia.
1.- Aprobar o cambio de titularidade a prol da Xunta de Galicia do tramo final comprendido
entre os PP.Q.Q 0+850 e 1+060 (p.q. final) para facilitar o acceso ao Porto de Lorbé.
2.-Facultar ao Presidente para a formalización das correspondentes actas de entrega e
recepción.
3.- Excluir o citado tramo do Inventario de bens da Deputación Provincial así como do
Catálogo da Rede de Estradas Provinciais.

11.- Aprobación do texto e formalización dun convenio de cooperación entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o concello de Boiro polo que se instrumenta unha
subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de mellora da cuberta e falsos
teitos da piscina municipal
1º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, igualdade
e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la existencia de causas
excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que se dan
as razóns de interese público no outorgamento da subvención. Estes principios atópanse
recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do seu Regulamento.
2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Boiro para cofinanciar as obras de Mellora
da cuberta e falsos teitos da piscina municipal, cunha achega provincial de 67.768,02 euros
con cargo a la aplicación orzamentaria 0112/342/762.01, o que representa un coeficiente de
financiamento do 80,00 % respecto dun orzamento de 84.710,02 euros e validar as
actuacións, de conformidade co establecido no artigo 217.1 do R.D.L. 2/2004, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
3º.- Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio
de 2020.

ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E O CONCELLO DE BOIRO POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE MELLORA DA CUBERTA E
FALSOS TEITOS DA PISCINA MUNICIPAL
Na Coruña, a __ de ____________ de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, D. ________________________, Deputado de _______________________ da
Excma. Deputación da Coruña, en virtude das resolucións da presidencia número
______________ e ____________ polas que se lle delega a competencia para asinar
convenios da súa área,
E doutra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente do Concello de Boiro,
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Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas
MANIF ESTAN
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:...l ) Promoción
do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre…
Neste sentido, o Concello de Boiro considera de primeira necesidade as actuacións sobre as
obras de mellora da cuberta e falsos teitos da pisicina municipal
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do Concello
realizar as obras urxentes que afectan a 900 usuarios. As filtracións de auga deterioran o falso
teito, e a estrutura de soporte. Na última reparación de emerxencia realizada, se comprobou
que a estrutura de soporte está manifestamente danada, e corre risco de colapso. Estas obras
están motivadas principalmente por razón de interese público, social e económico.
As obras solicitadas supoñen non só unha mellora en sí, senón unha necesidade imperiosa
para ao desenvolvemento da vida diaria dos habitantes do Concello e consisten na realización
das seguintes actuacións: Se pretende coa inversión a reparación das humidades por filtración
que se producen na cuberta plana da piscina municipal de Boiro, e unha vez reparadas as
filtracións de auga do exterior, a substitución dos falsos teitos deteriorados de placas de
escaiola, por uns falsos teitos de PVC, específicos para ambientes de alta humidade e
presencia de cloro. Aproveitando a renovación dos teitos de PVC, se renovará a totalidade das
luminarias empotradas, por unhas de tipo led, para a redución do consumo eléctrico.
Con esta actuación, se elimina a entrada de auga dende o exterior á instalación, e as
constantes obras de reparacións de falsos teitos e luminarias que entran en curtocircuíto, que
ten que encargar o Concello de Boiro todos os anos.
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Boiro ambas as dúas partes
A C O R D AN
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes cláusulas:
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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 da Boiro, con CIF
P1501100J, fixando as condicións que se impoñen por esta administración concedente e os
compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o financiamento do “Proxecto de
Mellora da cuberta e falsos teitos da psicina municipal”, tal e como aparece definida esta no
proxecto técnico de execución redactado polo Arquitecto técnico José Emilio Piña Ordiz Nº
colexiad 2351).
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:
58.830,49 euros
Gastos xerais 13,00%
7.647,96 euros
Beneficio Industrial 6,00 %
3.529,83 euros
IVE (21%)
14.701,74 euros
ORZAMENTO DE LICITACIÓN
84.710,02 euros
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE.
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na cláusula
anterior, cunha achega máxima de 67.768,02 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
0112/342/762.01, na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
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Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta no
certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con respecto ás
anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o compromiso de gasto queda
condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para dito ano e a que existe no mesmo
dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o gasto, así como ao cumprimento
dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria.
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que
o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe
total do gasto efectivamente xustificado.
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle
estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN .
1. Na condición de promotor, corresponderalle á a entidade beneficiaria o outorgamento do
contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a cláusula
primeira.
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa actuación ao
disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o procedemento aberto
ou procedemento aberto simplificado.
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller o
concepto de “melloras”.
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e APROBE ALGUNHA MODIFICACIÓN do
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á
Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo polo órgano competente, un exemplar
do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes emitidos, para a súa supervisión
polos Servizos Técnicos Provinciais. Posteriormente, se achegará a certificación do
correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL.
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade beneficiaria
estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha distancia de 25
metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama da Deputación e o
importe da subvención concedida.
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe constancia
da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto estará redactado en
galego.
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que lle impón
a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información pública e bo
goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de Transparencia da súa páxina web.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 57ª y 58ª das de execución do Orzamento para o ano
2019, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito que se
procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da a entidade beneficiaria pola contía
resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da obra, unha vez que
se achegue ao expediente a seguinte documentación (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 OITAVA.
 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
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da
obra.
2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento restante, unha
vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:
 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser
dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá acudir un
técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a correspondente Acta.
 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente.
 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula OITAVA.
 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das axudas e
outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta subvención.
 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso).
 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da a
entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben queda
afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención alomenos durante
un prazo de cinco anos.
 Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro
pago prepagable

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na conta
da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación achegada. E se
tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a entidade
beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo de xuro legal, que se perciba,
dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o
pagamento.
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo máximo
dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento. Esta obriga
será comprobada pola Deputación, no seu caso, no procedemento de control financeiro que se
poida instruír para tal efecto, sen que se teña que presentar documentación adicional ningunha
no expediente de xestión e pagamento da subvención.
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal y como están descritas no
proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar rematadas e presentada a
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII.
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á entidade beneficiaria
para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
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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 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
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Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas
citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable.
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o prazo
indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais
normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da
entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 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 2020. 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 2020, 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
2021, 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.
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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 poderá crearse unha
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións
nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do
presente convenio.
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación Provincial
en sesión celebrada o ________________
E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio, no lugar
e data indicados no encabezamento.

12.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora de
estradas en Frinle, Rieiro, Rebordelo e outros", do Concello de Cabana de Bergantiños,
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0315.
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Cabana de Bergantiños do
proxecto modificado do investimento denominado “Mellora de estradas en Frinle, Rieiro,
Rebordelo e outros”, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0315.0, no
que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta deputación na sesión ordinaria do 26 de
abril de 2019, que aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o seu Plan complementario,
no que se inclúe este investimento
Logo de aprobar o Concello de Cabana de Bergantiños un proxecto modificado deste
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investimento, para substituír a estrada de Frinle pola do lugar de Cabana, dado que a estrada
de Frinle tivera que ser reparada de urxencia, sen esperar á aprobación da subvención da
deputación, dado o seu mal estado con risco tanto para peóns como para vehículos
Tendo en conta que este investimento non está adxudicado e que o concello asume
integramente o incremento do orzamento de contrata do proxecto modificado
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2019, aprobadas polo Pleno desta deputación
o 28 de setembro de 2018 e publicadas no BOP número 188, do 2 de outubro de 2018
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña ACORDA:
Aprobar o proxecto modificado do investimento do Concello de Cabana de Bergantiños
denominado “Mellora de estradas en Frinle, Rieiro, Rebordelo e outros”, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0315.0, que foi aprobado polo Pleno desta
deputación na sesión realizada o día 26 de abril de 2019, que aínda non está adxudicado,
para substituír a estrada de Frinle pola do lugar de Cabana, dado que a estrada de Frinle
tivera que ser reparada de urxencia dado o seu mal estado con risco tanto para peóns como
para vehículos, e tendo o proxecto modificado un orzamento de contrata superior ao do
proxecto inicial, incremento que asume integramente o concello tal e como se indica na
seguinte táboa:
“Mellora de estradas en Frinle, Rieiro,
Rebordelo e outros”
Concello de Cabana de Bergantiños
Código: 2019.2200.0315.0
Deputación
Concello
Total

Proxecto
Inicial
Contrata

Proxecto
modificado

174.754,23

174.754,23

0,00

7.950,69

9.014,05

1.063,36

182,704,92

183,768,28

1,063,36

DIFERENZA

Contrata

O préstamo provincial a este investimento financiarase con cargo á partida 0430/9436/82120
do vixente orzamento provincial.
13.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Saneamento
integral no lugar de Foxacos", do Concello de Rianxo, incluído no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2017 co código 2017.3290.0367.0, e aprobación definitiva da obra
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Rianxo do proxecto
modificado do investimento denominado “Saneamento integral no lugar de Foxacos” incluído
no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3290.0367.0, no que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 8 de xuño de 2017, en relación coa
Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017, que aprobou o Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2017 o seu Plan complementario, no que se inclúe este investimento
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Tendo en conta que mediante a Resolución da Presidencia desta corporación provincial
número 2017/40644, do 18 de decembro de 2017, considerouse cumprida a condición
establecida no último parágrafo do apartado 1 do dito acordo plenario do 8 de xuño de 2017,
por ter presentado o informe favorable da súa Intervención municipal para a solicitude de
préstamo provincial dentro do POS+ 2017
Tendo en conta que, de acordo co disposto no apartado 2 do citado acordo do 8 de xuño de
2017, a aprobación definitiva dos investimentos dalgúns concellos quedaba condicionada á
realización das condicións suspensivas que se detallan para cada un deles, entre os que
figura este investimento do Concello de Rianxo cos seguintes datos:

FINANCIAMENTO
Código

Concello

2017.3290.0367.0

Rianxo

Denominación

Préstamo
Deputación
Saneamento integral no lugar 172.253,95
de Foxacos

Achega
Concello
24.953,54

Orzamento
Total
197.207,49

Condición pendente
Autorización de Augas
de Galicia

Logo de presentar o Concello de Rianxo as Resolucións emitidas o 9 de xaneiro e o 21 de
decembro de 2018 por Augas de Galicia, onde autoriza a intervención solicitada, logo de que,
a requirimento deste organismo e por motivos de vertidos, o concello cambiara o
emprazamento inicialmente previsto para a instalación das estacións de depuración
Tendo en conta que este investimento está aínda sen adxudicar, logo de que mediante a
Resolución emitida o 17 de xuño de 2019 polo Alcalde do Concello de Rianxo, este decidira
desistir do expediente de contratación iniciado
Logo de aprobar o Concello de Rianxo un proxecto modificado deste investimento, que mantén
o mesmo orzamento total que o proxecto inicial, coa finalidade de realizar o cambio de
emprazamento das estacións de depuración por motivos de vertidos, e constando xa no
expediente, segundo informa a arquitecta municipal, todas as autorizacións necesarias para a
súa execución (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e Augas de Galicia)
Tendo en conta que este proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo Servizo de
Asistencia Técnica a Municipios desta deputación
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2017, aprobadas polo Pleno desta deputación o
25 de novembro de 2016 e publicadas no BOP número 226, do 29 de novembro de 2016
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra “Saneamento integral no lugar de Foxacos”, do
Concello de Rianxo, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3290.0367.0, cos
datos que se indican a continuación, sen variación do seu orzamento total, que aínda non está
adxudicada e que se aprobou polo concello para dar cumprimento aos condicionantes
impostos pola Dirección de Augas de Galicia por motivos de vertidos, que implican un cambio
do emprazamento inicial das estacións depuradoras:

FINANCIAMENTO
Código

Concello

2017.3290.0367.0

Rianxo

Denominación

Préstamo
Deputación
Saneamento integral no lugar 172.253,95
de Foxacos

Achega
Concello
24.953,54

Orzamento
Total
197.207,49

Condición pendente
Autorización de Augas
de Galicia
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O préstamo provincial a esta obra financiarase con cargo á partida 0430/9434/82120 do
vixente orzamento provincial.
2.- Considerar cumprida a condición á que foi sometida esta obra, segundo o apartado 2 do
acordo plenario desta deputación do 8 de xuño de 2017, polo que se aprobou o POS+ 2017,
consistente na obtención da autorización de Augas de Galicia, toda vez que o Concello de
Rianxo presentou un proxecto modificado coa finalidade de dar cumprimento aos
requirimentos feitos polo citado organismo, e en consecuencia, aprobar definitivamente este
investimento incluído no POS+ 2017.
14.- Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela polo que se instrumenta
unha subvención nominativa para o cofinanciamento das actividades do "Ficrural 201819"
1º Excepcionar para o presente convenio o cumprimento dos principios de concurrencia,
publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de causas excepcionais que
xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que se dan razóns suficientes
de interese público no outorgamento da subvención. Estos principios se encontran recollidos
nos artígos 22.2 da lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
2º.- Aprecianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva.
A actividade subvencionada ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA , relativa ao
proxecto “FICRURAL 2018-19” busca converter a Santiago de Compostela na capital da
economía e cultura rural e alternativa de Galicia integrando nun só programa de acción
municipal distintas políticas e eventos de apoio á cultura e economía do lugar, apostando pola
integración urbano-rural de Santiago co seu entorno rural.
3º Aprobar o texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con CIF
P1507900G, para financiar o" FICRURAL 2018-19” cun orzamento de 150.000,00 €
4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 120.000,00 euros, o que
supón porcentaxe de financiamento do 80,00 %.
5º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos fixados no
convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/4321/46201, onde existe crédito no exercicio
2019.
6º.- Facultar ao sr D. Xosé Regueira Varela, en representación da Deputación da Coruña en
virtude da R.P. 2019/24475 de 16/07/2019, para a firma do convenio.
O texto íntegro do convenio é o seguinte:
Convenio interadministrativo de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial de A
Coruña e o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA polo que se instrumenta unha
subvención nominativa para o financiamento do "FICRURAL 2018-19".
En A Coruña, a
REUNIDOS
Dunha parte......................, en representación da Deputación da Coruña
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Doutra parte ...................., en representación do CONCELLO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Ambos comparecentes recoñécense mutuamente capacidade, lexitimación e representación
suficientes para formalizar o presente convenio interadministrativo de cooperación, e reunidos
en presenza do Secretario Provincial.
EXPOÑEN

1.

Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e o CONCELLO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA consideran de gran interese a celebración do "FICRURAL 201819", xa que se trata dun evento que busca converter a Santiago de Compostela na
capital da economía e cultura rural e alternativa de Galicia integrando nun só programa
de acción municipal distintas políticas e eventos de apoio á cultura e economía lugar,
apostando pola integración urbano-rural de Santiago co seu entorno rural.

2.

Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do CONCELLO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, as dúas partes acordan subscribir un convenio
conforme ás seguintes.

CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha subvención
nominativa por esta Deputación a prol dep CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
con CIF P1507900G, fixando as condicións que se impoñen por esta administración
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o financiamento do
"FICRURAL 2018-19".
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR
O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA levará a cabo as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, cun orzamento total de 150.000,00 € co seguinte
desagregamento.

Xestión e organización
gastos xerais
Dirección comercial, de comunicación,
secretaría técnica e xestión económica
Xogo escola
visión escola
Páxina web
Exposición A Coruña rural
Promoción e comunicación
Produción de vídeos/fotografía
promoción
Deseño e produción de carteis,dípticos e
sinaléctica

33.630,00 €
18.150,00 €
2.420,00 €
2.420,00 €
1.452,00 €
9.188,00 €
20.207,00 €
6.050,00 €
3.872,00 €
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Xestión web, redes sociais e comunicaicón
Plan de medios
Instalación, loxística e actividade
Arrendamento de equipos de vídeo e son,
iluminación para as distintas accións
concerto Campás
Transporte para roteiros e visitas
colocación de carteis e sinaléctica de
evento e roteiro
Montaxe de carpas e acondicionamento
de instalacións
Concertos
Viaxes, aloxamentos e dietas
Honorarios poñentes/Xestores de
actividades
Honorarios moderadores
Viaxes, aloxamentos e dietas
Aloxamentos
Almorzo e ceas de poñentes
Refrixerios ponencias e roteiros
Varios
Imprevistos
Seguros
TOTAL

4.235,00 €
6.050,00 €
49.852,00 €
6.371,25 €
2.340,75 €
3.025,00 €
1.815,00 €
18.150,00 €
18.150,00 €
40.866,00 €
18.481,00 €
2.420,00 €
9.075,00 €
4.840,00 €
3.630,00 €
2.420,00 €
5.445,00 €
3.630,00 €
1.815,00 €
150.000,00 €

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN
OU APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE
1.

A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se define
na cláusula primeira, cunha achega máxima de 120.000,00 €, o que representa unha
porcentaxe do 80.00 %. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total
previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80.00
% da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do
orzamento da actividade, está financiado con cargo a recursos (propios ou alleos)
acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o crédito adecuado e suficiente
para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade.

2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento previsto
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e
perderase o dereito ao seu cobro.
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3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0510/4321/46201, onde existe crédito corrente suficiente para o financiamento do proxecto.
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA obteña para a
mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle
estrito cumprimento ao apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1.
O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións necesarios
para a execución da actividade corresponderalle ao CONCELLO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades
vinculadas ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, nin con calquera outra na que
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000,00 euros, con carácter previo á
contratación, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá solicitar polo menos
tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas
de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa economicamente.
3.
No caso de que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA tramite e aprobe
algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado,
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os
informes emitidos e a certificación do correspondente acordo.

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa por
medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
unha vez que se presente a seguinte documentación:

Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do CONCELLO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, xustificativa do cumprimento das condicións
impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.

Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os
acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e datas de pago.
Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
SEGUNDA. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente
compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto.
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Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, segundo o previsto na cláusula OITAVA.

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

Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA,
mediante a achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento
provincial.

Certificación da aprobación
xustificativos polo órgano competente.

das

facturas

e

demais

documentos

O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá acreditar previamente que está ao
corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de conformidade coa cláusula
OITAVA.
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na
cláusula SEGUNDA comenzaron en outubro do ano 2018 e desenvolveranse ata o mes de
outubro do ano 2019.
2. Unha vez rematadas as actividades, a xustificación documental á que se refire a cláusula
SEXTA deberá estar presentada como máximo DUN MES antes do vencemento do período de
vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao CONCELLO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao
respecto tal como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación da xustificación neste
prazo adicional non eximirá ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA da sanción
que, de conformidade con disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada polo CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA na documentación
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle
corresponda, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA terá dereito ao abono dos
xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se deveñan desde a finalización do prazo de catro
meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A
SÚA ACREDITACIÓN
1.
O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 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.
2.
A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a

RPT-6654235

presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña
telematicamente os correspondentes certificados.
3.
A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinaraa esta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de
débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data de
pago e da identidade do perceptor. Só excepcionalmente se poderá realizar o pago en
metálico para gastos de ata 150,00€, nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios
anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle poidan
impor, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá contar polo menos cun
rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos
gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta subvención.
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO.
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, 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, ó CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 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 interadministrativo de cooperación.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de
Galicia, a CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA queda sometida aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu
caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de
enxuiciamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de
control, nacional ou europeo.

XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
interadministrativo de cooperación poderá dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos
fondos recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se deveñan desde o día no que
se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O
procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o disposto nos
artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo
caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas
citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
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3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na presentación da
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable.
4. 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 VII.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 do
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA serán remitidas á Intervención xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista en dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de
carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións e
convenios da Comunidade autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións,
a concesión da subvención á CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA será publicada
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio interadministrativo de cooperación terá carácter retroactivo para os
efectos de imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de outubro de
2018 ata o 31 de outubro do 2019, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos
devengados con anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 31 de
decembro do 2019.
2. O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá ter presentada a xustificación en
todo caso antes do día 30 de novembro de 2019.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da Unidade
Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se poderá
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista
nominativamente por acordo plenario
XIV.NATURALEZA,
COMPETENTE

INTERPRETACIÓN,

MODIFICACIÓN

E

XURISDICCIÓN

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
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de seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións nomeados polo
Presidente da Deputación e o do CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de dita
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do
presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por
do día___de ___de___
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar cuadriplicado o
presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.

O Representante da Deputación da Coruña,

O representante do CONCELLO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

15.- Aprobación da formalización dun convenio administrativo de colaboración coa
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, para o cofinanciamento do Proxecto "Voz
Natura 2019"
1. Exceptuar para o presente convenio os principios de concurrencia, 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 recollidos nos arts. 22.2
da Lei 38/2003, Xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
2. Non ter en conta, con carácter excepcional, o principio de imputación temporal de gasto, de
conformidade co establecido no art. 176 do texto refundido da Lei de Facendas Locais.
3. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración coa Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre, Cif G15620651, para regular unha achega de 72.000 € para cofinanciar o
Proxecto "Voz Natura 2019”, cun orzamento subvencionado de 146.473,00 €, o que supón un
coeficiente de financiamento do 49,1558 %.
4 Imputar o gasto ao documento RC núm. de operación 220190015471, da Partida
0520/17221/481, do vixente Orzamento Xeral.
5. Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no el exercicio
2020 tendo en conta que a vixencia do convenio exténdese ate o 30 de xuño de 2020.
6. 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 EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E A ENTIDADE FUNDACIÓN SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE, PARA O
COFINANCIAMENTO DO PROXECTO “VOZ NATURA 2019”
Na Coruña, a …. de ……..………. de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, Don Valentín González Formoso, en representación da Excma. DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA,
Doutra parte, Don Santiago Pérez Otero, con DNI 32.431.250-P, como representante da
FUNDACIÓN SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE.
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Os comparecentes interveñen en uso das atribucións que, por razón dos seus cargos, teñen
conferidas, e
MANIF ESTAN
A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre foi constituída o 7 de novembro de 1997, e
refundada en 2001, para dar continuidade á propiedade e á liña editorial de La Voz de Galicia
e do seu grupo de empresas de comunicación.
Según recollen os seus estatutos, ten entre os seus obxectivos "fomentar o coñecemento e
difusión da cultura, especialmente a través dos medios de comunicación en calquera dos seus
soportes, e contribuír ao estudo, investigación, defensa e creación de medios de comunicación
en Galicia e promoción e desenvolvemento de actividades a favor da conservación e coidado
do medio ambiente e o fomento da investigación científica e técnica”.
As actividades da Fundación se encamiñan á posta en marcha de programas educativos e
formativos relacionados coa comunicación. Ese labor se realiza nos diversos niveis do ensino,
incluída a formación de calidade para profesionais dos medios e da educación, e se concreta
en iniciativas diversas que van desde a organización de foros e conferencias á edición de
publicacións especializadas.
Unha das actividades que destaca entre os seus cometidos é a execución do proxecto “VOZ
NATURA”, que é un programa de educación medioambiental posto en marcha pola Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre no curso 1997/1998, co obxectivo de implicar á comunidade
escolar de Galicia na recuperación e defensa da natureza da nosa Comunidade, e co que a
Deputación da Coruña ven colaborando dende hai anos.
CLÁUSULAS
I. OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación
da Coruña e a “Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre”, para o cofinanciamento do
proxecto “Voz Natura 2019”.
Aínda que o proxecto “Voz Natura” se desenvolve en toda a Comunidade Autónoma de Galicia
coincidindo coa duración de cada curso escolar, a achega provincial está referida ás
actividades que se desenvolven na Provincia da Coruña durante o presente ano 2019, dende o
1 de xaneiro ate o 31 de decembro, polo que abrangue parte das actividades xa realizadas
durante o curso escolar 2018-2019 e parte das que se realicen no curso escolar 2019-2020.
II. ORZAMENTO DE GASTOS
O orzamento subvencionado de gastos das actividades do proxecto correspondentes á
Provincia da Coruña ascende a 146.473,00 €, e ten o seguinte desglose:
CONCEPTO
Financiamento de actividades dos proxectos dos colexios
Material de oficina, mensaxería e promoción Voz Natura
Premios colexios e actos Voz Natura
Asistencia técnico-ambiental e informativa aos proxectos
Gastos de desprazamento a proxectos dos colexios
Coordinación e seguimento do proxecto
Plan de comunicación proxecto Voz Natura
TOTAL

IMPORTE
63.500,00 €
4.657,00 €
12.700,00 €
19.473,00 €
3.175,00 €
37.888,00 €
5.080,00 €
146.473,00 €

III. FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento dos gastos de funcionamento, tal
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como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 72.000,00 €, o que representa
unha porcentaxe de 49,1558 %. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe
total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o
49,1558 %, da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe
total do orzamento das actividades, está financiada con cargo a recursos da Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre, sexan propios ou alleos, para o que a entidade beneficiaria
acredita ter consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
imputable á entidade.
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento previsto na
cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e
perderase o dereito ao cobro da mesma.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0520/17221/481, na que a Intervención Provincial ten certificado que existe crédito dabondo
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
4. A subvención da Deputación é compatíble 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.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere importe do gasto
efectivamente xusticado, minorarase a aportación provincial no importe necesario para darlle
estricto cumprimento ao apartado anterior.
IV. CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios para a
execución do obxecto do convenio corresponderalle á entidade beneficiaria.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á
entidade beneficiaria, nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás
que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000 euros, con carácter previo á
contratación, a entidade beneficiaria deberá solicitar alomenos tres orzamentos a distintos
provedores. Entre as ofertas recibidas deberase elixir unha delas de acordo con criterios de
eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando
non recaia sobre a oferta máis vantaxosa económicamente.
3. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do proxecto
inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á Deputación un
exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes emitidos e a certificación
do correspondente acordo
V. PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se de a coñecer a realización das actividades, ben sexa por medios
escritos, radiofónicos, audivisuais ou internet, deberase facer constar sempre o financiamento
da Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento
desta obriga da entidade beneficiaria.
VI. A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega provincial seralle aboada á entidade beneficiaria despois da presentación da
seguinte documentación:
- Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio,
coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
RPT-6654235

- Relación clasificada dos gastos realizados, na que se indiquen os acredores co seu NIF, os
documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago. Tamén se indicarán
as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula II.
- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas e demais xustificantes de gasto. No caso de que se presenten copias compulsadas,
con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que
se deixe constancia de que foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha
subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
- Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo órgano
competente da entidade beneficiaria.
- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e sociais, segundo o previsto na
cláusula VIII.
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma
finalidade.
- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula V, mediante a achega de
documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na
cláusula I, deberán estar realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019.
2. Unha vez rematadas as actividades, a entidade beneficiaria deberá presentar a xustificación
documental á que se refire a cláusula VI antes da finalización do prazo de vixencia indicado na
cláusula XIII.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requerimento á entidade beneficiaria
para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da
subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da subvención e demais
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicábel ao respecto. Aínda así, a
presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das de
execución do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada pola entidade beneficiaria. E se tiveran transcorrido máis de catro meses
desde a axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado
o importe que lle corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de
demora, ao tipo de interés legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro
meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A
SÚA ACREDITACIÓN
1. A entidade beneficiaria 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
determinarse 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. Só excepcionalmente se poderá realizar o pago en
metálico para gastos de ata 150,00 €, nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios
anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contabeis que as normas xerais ou sectoriais lle poidan
impor, a entidade beneficiaria deberá contar alomenos cun rexistro cronolóxico de cobros e
pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos gastos xustificados e aos
ingresos declarados con respecto a esta subvención.
X. CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, 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 escolleita pola Intervención Provincial para a
realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva
aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da
actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o
presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de
Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven
a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se fora o caso, segundo o previsto na Lei orgánica
2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de enxuiciamento 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 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 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 de desenvolvemento que resulte de aplicación.
3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou na presentación da
xustificación estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte de
aplicación.
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
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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 á entidade beneficiaria será publicada no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de imputación
dos gastos, e abranguerá os devengados desde o día 1 de xaneiro do 2019, sen que en
ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade a dita data, e
conservará a súa vixencia ata o día 30 de xuño do 2020.
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida presentar a xustificación antes do día
30 de xuño do 2020, poderá solicitar a prórroga do prazo inicial de xustificación cunha
antelación dun mes a esta data, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago que
proceda, do importe co-rrectamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación
poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro
do 2020. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a entidade
beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á cuantía non xustificada a
dita data.
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 el convenio variando sustancialmente el 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 aplicararanse as disposicións contidas na Lei 38/2003, de
18 de novembro, Xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de
Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha comisión
de seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións nomeados polo
Presidente da Deputación e o da entidade beneficiaria, respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdicción contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita
xurisdicción, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do
presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo de data
_________de________
E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio, no lugar
e data indicados no encabezamento.
O REPRESENTANTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA,

O REPRESENTANTE DA FUNDACIÓN
SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE

D. ….............................................

D. SANTIAGO PÉREZ OTERO”
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16.- Aprobación da proposta de formalización dun convenio de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a Asociación de Empresarios SEARA no marco do
Plan de Emprego Local 2016-2019, para financiar o Proxecto "PROEM", anualidade 2018.
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 suficientes de interese público no outorgamento da subvención. Estes principios
atópanse recollidos nos artigos 22.2 da Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu
regulamento.
2.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva.
- Atender as necesidades de información, formación, asesoramento, asistencia técnica,
investigación e perfeccionamento das empresas e os empresarios/as afiliados/as, estudando e
divulgando cantos temas poidan afectar á potenciación da pequena e mediana empresa.
- Implantar os servizos que poidan resultar de proveito para os seus asociados, sen
limitación algunha e sempre que respecten as normas legais reguladoras dos mesmos.
- Colaborar activamente no impulso da innovación, investigación e desenvolvemento
I+D+I, definida nun sentido amplo, como factor clave do crecemento económico e o progreso
rexional,
dirixidos cara o benestar social.
- Desenvolver actividades para a promoción, formación e asesoramento en materia de
Prevención de Riscos Laborais, Medio Ambiente, Seguridade e Saúde, Responsabilidade
Social Corporativa.
- Informar, formar e asesorar á cidadanía en xeral, sobre todos os temas relacionados
coa cultura emprendedora.
- Difundir a cultura emprendedora en todos os ámbitos, especialmente na educación.
- Proporcionar formación para a capacitación da cidadanía en xeral, para mellorar as
súas competencias e coñecementos en diversos ámbitos.
- Definir unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento tanto social
coma económico.
3.- Aprobar o convenio de colaboración coa Asociación SEARA, CIF G-15839491A para
financiar o proxecto PROEM por importe de 22.331,52€ de acordo co texto que se achega.
4.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos fixados no
convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/24100/481, quedando condicionado á
existencia de crédito adecuado e suficiente ao exercicio 2019
5.- Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SEARA NO MARCO DO PLAN DE
EMPREGO LOCAL 2016- 2019, POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DO PROXECTO “PROEM”, ANUALIDADE
2018
Na Coruña, a ……………..
REUNIDOS

Doutra parte o representante da Deputación da Coruña
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Doutra parte o representante da Asociación de Empresarios SEARA
Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e a Asociación de Empresarios SEARA
consideran de gran interese para a provincia potenciar a cultura emprendedora e o
desenvolvemento de novos proxectos empresariais, a través de formación e titorización das
persoas que os promovan. Ambas partes estiman necesario avanzar no desenvolvemento de
medidas de apoio e impulso que contribúan a promover o traballo por conta propia, o espíritu
emprendedor e a creación de empresas.
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da Asociación de Empresarios
SEARA, no marco dos seus fins e competencias, as dúas partes acordan subscribir un
convenio conforme ás seguintes

CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación
da Coruña e a Asociación de Empresarios SEARA, CIF G-15839491, para o financiamento do
proxecto “PROEM”, que nace para fomentar os valores do emprendemento entre a
comunidade educativa. O seu obxectivo consiste en incentivar a cultura emprendedora no
ámbito educativo e favorecer a aparición de novos proxectos, tanto empresariais como doutra
natureza.

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR
A Asociación de Empresarios SEARA levará a cabo as actividades do proxecto, segundo se
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:

ACTIVIDADES

IMPORTE

Labores de coordinación

3.800,00€
20.600,86€

Labores asesoramento (entidades)

2.331,52€

Material didáctico

900,00€

Gastos de transporte

3.070,26€

Outros gastos xerais (10%)
Total custo proxecto

30.702,64€

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE
A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se define na
cláusula primeira, cunha achega máxima de 22.331,52€, o que representa unha porcentaxe do
72,73% do custo do proxecto.
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula segunda,
a Deputación só achegará o importe que represente o 72,73% da cantidade efectivamente
xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento
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previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi
cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0510/24100/481 na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
A subvención da Deputación non é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que a Asociación de Empresarios SEARA obteña para a mesma
finalidade.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
Corresponderalle á Asociación de Empresarios SEARA o outorgamento dos contratos de
subministro, servizos e asistencia para a completa realización da actividade programada.
No caso de que a Asociación de Empresarios SEARA tramite e aprobe algunha modificación
do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes emitidos e a
certificación do correspondente acordo.

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa por medios
escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar sempre o financiamento
da Deputación Provincial da Coruña e se utilizará o logo oficial do Plan de Emprego Local,
dispoñible na web: www.emprego.dacoruna.gal
Coa memoria e conta xustificativa, a Asociación de Empresarios SEARA achegará os
documentos que acrediten o cumprimento desta obriga.

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
De acordo co disposto na Base 58ª das de execución do Orzamento para o ano 2019, ata o 50
por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito que se procederá a
expedir un primeiro pagamento a prol da Asociación de Empresarios SEARA, pola contía
resultante de aplicar a dita porcentaxe sobre o importe do presuposto subvencionable unha
vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:
1. Certificación do acordo ou acordos de contratación de persoal e de adxudicación
definitiva dos contratos de subministracións ou servizos necesarios para levar a
cabo a actividade, na que se fagan constar polo menos os seguintes datos:
empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de execución.
2. Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade social,
segundo o disposto na cláusula OITAVA.
3. Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
4. A Asociación de Empresarios SEARA estará obrigada a cumprir a cláusula de
publicidade e a acreditala mediante a presentación dos documentos que o
acrediten.
Rematada completamente a realización da actividade, procederase ao aboamento do 50 por
cento restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte
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documentación (en orixinal ou copia compulsada):

1. Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Asociación de
Empresarios SEARA, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
2. Certificación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co
seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de
pagamento. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
No caso de gastos de persoal contratado directamente pola asociación, indicarase para
cada traballador e mes: a data, o importe bruto da nómina e o importe da seguridade
social con cargo á entidade local.
3. Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
4. Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade social, segundo
o disposto na cláusula OITAVA
5. A asociación deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co
primeiro pago prepagable.
6. A Asociación de Empresarios SEARA estará obrigada a cumprir a cláusula de
publicidade e a acreditala mediante a presentación dos documentos correspondentes
7. Declaración de non ter solicitadas ou concedidas outras axudas ou subvencións para a
mesma finalidade.
O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso na conta
da entidade financeira indicada pola Asociación de Empresarios SEARA na documentación
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, a
asociación terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se
devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga
efectivo o pagamento.

VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, comprenden dende o 1 de
setembro de 2018 e ata o 31 de outubro de 2019.
2. Unha vez rematadas as actividades, a Asociación de Empresarios SEARA deberá presentar
a xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo de UN MES antes do
vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á Asociación de
Empresarios SEARA para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de
xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da subvención e
demáis responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto.
Aínda así, a presentación da xustificación nestre parzo adicional non eximirá á Asociación de
Empresarios SEARA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na
ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada pola Asociación de Empresarios SEARA na documentación achegada. Se
transcorresen máis de catro meses desde a correcta e acuada xustificación o cumprimento dos
compromisos adquiridos polo beneficiario sen que se lle aboane o importe da subvención
provincial que lle corresponda, o beneficiario terá dereito ao aboamento do xuro legar do
diñeiro, computado desde a finalización do prazo de catro meses antes indicado ata a dato do
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pago efectivo. Se a xustificación documental fose incompleta ou insuficiente o prazo de
cómputo dos xuros iniciarase cando o beneficiario emendase as deficiencias detectadas
perante a Administración provincial.

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A
SÚA ACREDITACIÓN
1. A Asociación de Empresarios SEARA 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.
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración
responsáble expedida autorizada polo órgano competente, mediante a presentación dos
correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña telemáticamente
os correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial serán
determinadas por ésta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A Asociación de Empresarios SEARA 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 Asociación de Empresarios SEARA poderá ser escollido 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 Asociación de Empresarios SEARA 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 dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago
dos xuros de mora que se devenguen desde o día no que se realizou o pago ata o momento
no que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de
oficio, na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do
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17 de novembro, xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu regulamento (R.D
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas
citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na presentación da
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais
normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da
Asociación de Empresarios SEARA serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade
prevista en dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal,
segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, de 5 decembro, de Protección de Datos Persoais e
garantía dos dereitos dixitais.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de
Economía e 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 á Asociación de Empresarios SEARA 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 Contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de imputación
dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de setembro de 2018 e ata o 31 de
outubro de 2019, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con
anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 31 de decembro de 2019,
sempre e cando exista crédito para tal fin.
2. A Asociación de Empresarios SEARA deberá ter presentada a xustificación en todo caso
antes do día 31 de decembro de 2019.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da unidade
xestora, do servizo de 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, MODIFICACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, de 18
de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de
Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.
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2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha comisión
de seguimento formada por dous representantes de cada unha das partes nomeados polo
presidente da Deputación e o da Asociación de Empresarios SEARA, respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de dita
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do
presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ______do día___de ___de___

E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar cuadriplicado o
presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.

O presidente da Deputación

O
representante
da
Asociación de Empresarios SEARA

Asdo:

Asdo:

17.- Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de
pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de agosto de 2019 e relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da
Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 31 de
agosto de 2019.
PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a provedores
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación Provincial da
Coruña, no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e na Fundación
Axencia Enerxética Provincial da Coruña do mes de agosto de 2019.
SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña no período
comprendido entre o 1 e o 31 de agosto de 2019.
TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda, acórdase
a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da Coruña.

18.- Dación de conta da acta da comisión de control interno das operacións de
recadación feitas polo Servizo de Recadación e as zonas de recadación nos anos 2017 e
2018 (RP 6729/2019)
Dáse conta ao Pleno do contido da acta da comisión conxunta de control intervenciónrecadación sobre as actuacións de investigación dos valores de xestión de cobro no Servizo
de Recadación e nas zonas de recadación correspondentes aos exercicios 2017 e 2018.

19.- Dación de conta das Resolucións de Presidencia números 25587 do 24/07/2019,
25588 do 24/07/2019 e 25603 do 26/07/2019, todas elas complementadas pola número
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26247 do 31/07/2019, e 26249 do 31/07/2019, 26250 do 31/07/2019, 27464 do 16/08/2019,
29481 do 3/09/2019 e 31593 do 18/09/2019 que modifica á 25588 do 24/07/2019
Dáse conta ao Pleno das Resolucións de Presidencia números 25587 do 24/07/2019, 25588
do 24/07/2019 e 25603 do 26/07/2019, todas elas complementadas pola número 26247 do
31/07/2019, e 26249 do 31/07/2019, 26250 do 31/07/2019, 27464 do 16/08/2019, 29481 do
3/09/2019 y 31593 do 18/09/2019 que modifica á 25588 do 24/07/2019, polas que se nomea
persoal eventual para realizar funcións sinaladas legalmente como de confianza e
asesoramento.
20.- Aprobación da modificación da relación de postos de traballo, cadro de persoal e
organigrama 2019.
I.- ANTECEDENTES.
No Boletín Oficial do Estado número 251 de 17 de outubro de 2018 publicouse a convocatoria
para proveer varias prazas polo sistema de promoción interna cuxas bases se publicaran no
Boletín Oficial da Provincia número 150 de 8 de agosto de 2018 (modificación no BOP nº 187
de 01/10/2018).
Finalizados os correspondientes procesos selectivos faise preciso transformar as prazas das
que son titulares os funcionarios aprobados, así como algúns dos postos que ocupan
actualmente, mediante a modificación dos vixentes Cadro de Persoal e Relación de Postos de
Traballo.
Asi mesmo, a Dirección do Fogar Infantil Emilio Romay, coa finalidade de adaptarse á
normativa vixente en materia de centros de protección de menores, solicita a transformación
de tres prazas e postos de auxiliar educador (subgrupo C2) que se encontran actualmente
vacantes en tres prazas e postos de Educador infantil (grupo B).
Tendo en conta a Resolución de Presidencia nº 1854/2018 de 18/01/2018 procede regularizar
a situación adscribindo á zona recadatoria 2 un analista técnico procedente do Servizo de
informática e administración electrónica, e á súa vez, transformar unha praza e posto de
administrativo da Tesourería provincial nun analista programador, adscrito ao dito Servizo de
informática.
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO
Artigos 90 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, en relación cos 126 e 127
do Real Decreto Lexislativo 781/1986, Texto Refundido das disposicións vixentes en materia
de Réxime Local.
III.- ACORDO
1. Aprobar a transformación das prazas e postos que se sinalan de seguido e modificar, en
consecuencia, a Relación de Postos de Traballo e o Cadro de Persoal vixentes.
-Transformar unha praza de ATS/DUE, subgrupo A2 e unha praza de ATS/DUE de empresa
subgrupo A2 en dúas prazas de ATS/DUE de empresa, subgrupo A1. Transformar o destino
dos postos de ATS/DUE de empresa do nivel 21 ao nivel 22, por ser este o nivel mínimo dos
postos base do subgrupo A1 nesta Corporación.
-Transformar unha praza e posto de subalterno nunha praza e posto de auxiliar de
administración xeral e adscribilas ao Parque móvil.
-Transformar un posto de subxefe de servizos internos nun posto de auxiliar de administración
xeral e adscribilo á Imprenta provincial.
-Transformar tres prazas de auxiliar técnico de infraestruturas e conservación (C1) e tres
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postos de auxiliar técnico de vías e obras (C1/B) en tres prazas e tres postos de Técnico/a en
infraestruturas, subgrupo A2, no Servizo de vías e obras.
-Transformar unha praza e posto de administrativo de administración xeral (C1) nunha praza e
posto de Axudante de arquivo e biblioteca (A2) adscrito ao Arquivo.
-Transformar unha praza de Técnico especialista en educación infantil (B) e un posto de
Especialista en Educación infantil (B) nunha praza e posto de Axudante de arquivo e biblioteca
(A2) adscrito á Biblioteca.
-Transformar dúas prazas de cociñeiro/a, subgrupo C2 en cociñeiro/a, subgrupo C1 (unha no
Fogar Infantil Emilio Romay e outra no IES Calvo Sotelo).
-Transformar catro prazas de conductor/a mecánico, subgrupo C2 en conductor/a, subgrupo
C1 (Parque Móbil).
-Transformar oito prazas de Oficial de imprenta, subgrupo C1, en oito prazas de Oficial de
imprenta, grupo B (Imprenta provincial).
-Transformar tres prazas de oficial operario de servizos, subgrupo C2 en tres prazas de oficial
de mantemento, subgrupo C1 no Servizo de arquitectura.
-Transformar tres prazas de administrativo de administración xeral, subgrupo C1, en tres
prazas de Técnico/a de xestión tributaria, subgrupo A2.
-Transformar seis prazas de administrativo/a de administración xeral, subgrupo C1, en seis
prazas de Técnico/a especialista en xestión, grupo B.
-Transformar cinco postos de administrativo/a de administración xeral, subgrupo C1, en cinco
postos de Técnico/a especialista en xestión, grupo B.
-Transformar unha praza de auxiliar técnico en infraestruturas e conservación, subgrupo C1,
nunha praza de auxiliar técnico en infraestruturas e conservación, grupo B no Servizo de vías
e obras.
-Engadir o subgrupo A2 para os postos de Oficial maior de recadación.
-Engadir o grupo B para os postos de Secretaría de Vicepresidencia.
Así mesmo:
-Transformar tres prazas e postos de auxiliar educador/a (subgrupo C2) en tres prazas e
postos de Educador/a infantil, grupo B.
-Adscribir unha praza e posto de Analista técnico, sugrupo A2, adscrito ao Servizo de
informática e administración electrónica á Zona recadatoria nº 2.
-Transformar unha praza e posto de administrativo, subgrupo C1, adscrito á Tesourería
Provincial nunha praza de Técnico/a especialista en informática, grupo B, e posto de analista
programador, adscritos ao Servizo de informática e administración electrónica.
2. Aprobar a matriz para a determinación do complemento específico do posto de nova
creación que figura como anexo I.
3. Aprobar as funcións do novo posto de traballo que figura como anexo II.
4. Aprobar inicialmente a modificación da relación de postos de traballo 2019 que figura como
Anexo III e dispor, de conformidade co disposto no artigo 202 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do
emprego público de Galicia, que esta modificación sexa sometida a información pública
mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia por un prazo de vinte días, a
efectos de que se formulen, no seu caso, as reclamacións, suxestións e alegacións que se
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estimen procedentes. De non producirse éstas a aprobación elevarase a definitiva.
5. Aprobar inicialmente a modificación do cadro de persoal para o ano 2019 que figura como
Anexo IV, dispoñendo a súa exposición ao público mediante o correspondente anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de reclamacións, segundo o disposto no artigo
112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e demais normativa
complementaria e de desenvolvemento. De non producirse reclamacións durante o citado
prazo o cadro de persoal quedará definitivamente aprobado, de acordo co disposto no artigo
20.1 do Real Decreto 500/1990, en relación co artigo 126.3 do Real Decreto Lexislativo
781/1986.
6.

Aprobar

o

organigrama

2019

que

figura

como

Anexo

V.

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

AnexoRPT-6654235
IV cadro

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

d

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

e

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

RPT-6654235

Moción do Grupo Provincial Popular sobre a candidatura a Patrimonio da Humanidade do
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En febreiro de 2018, a Xunta rexistraba ante a UNESCO a candidatura de Illas Cíes Parque Nacional
Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade. Dita candidatura presta atención singular ao indubidable
valor das Illas Cíes pero dentro do excepcional conxunto que conforma o Parque Nacional das Illas
Atlánticas.
Considerou a Xunta que os valores que deben promover a declaración como Patrimonio Mundial son
os mesmos que impulsaron a declaración conxunta destas illas como Parque Nacional. O proceso de
creación deste Parque Nacional contou co apoio unánime do Parlamento de Galicia na remisión ao
Congreso da súa lei de creación. De feito, as obxeccións dos grupos da oposición, lonxe de ir no
camiño de restrinxir a extensión do Parque ían, polo contrario, no camiño da súa ampliación, como
reflicte o feito de que na posterior tramitación no Congreso se engadise, a instancias do Grupo
Socialista, a illa de Cortegada.
Porén, a deriva actual do PSdeG, marcada polo localismo da súa principal figura institucional,
considera que aquilo que era bo para ser no seu conxunto Parque Nacional non o é para ser
Patrimonio Mundial, e pretende excluír aos arquipélagos que acompañan ás Cíes da dita
consideración, sen ter en conta que, de feito, todo os bens naturais españois incluídos na Lista do
Patrimonio Mundial da UNESCO son Parques Nacionais e non partes destes.
Recentemente, os esforzos da Xunta por avanzar na implantación do primeiro Plan Reitor de Usos e
Xestión (PRUX) deste parque (un plan que ten repercutido, por certo, moi positivamente, na
conservación das Cíes ao evitar a súa masificación) teñen sido boicoteados por determinados
dirixentes socialistas que pretenden aproveitar calquera cousa para avanzar na súa vontade de que
só as Cíes e non o resto de illas se vexan beneficiadas pola declaración outorgada pola UNESCO,
ignorando que as medidas impostas polo PRUX non están directamente vencelladas á declaración
como Patrimonio da Humanidade senón que van ligadas á especial protección derivada do seu
vixente status como Parque Nacional.
O Grupo Popular considera necesario que haxa un pronunciamento da Deputación de A Coruña sobre
o fondo do asunto: é dicir, se considera ou non esta Cámara que, tal e como solicitan insistentemente
algúns representantes institucionais do socialismo galego, debe excluírse aos arquipélagos de Ons,
Sálvora ou Cortegada da candidatura a Patrimonio da Humanidade.
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Provincial Popular presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
ACORDO
Instar á Deputación da Coruña a sumarse á iniciativa da Xunta de Galicia na defensa ante a UNESCO
dunha candidatura a Patrimonio da Humanidade que abarque a totalidade do territorio do actual
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia e que, por tanto, non exclúa aos arquipélagos de Ons
e Sálvora nin a illa de Cortegada.

Moción do Grupo Provincial Popular para reclamar ao Goberno de España a transferencia ás
entidades locais dos recursos derivados da participación en ingresos do Estado
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un dos grandes alicerces da organización política e administrativa en España está constituído polas
Entidades Locais, cuxas Administracións de proximidade garanten a provisión de servizos públicos
esenciais aos españois. Para poder desenvolver eficazmente as funcións que teñen encomendadas,
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é fundamental que se cumpran integramente os dous principios que constitucionalmente inspiran a
súa actuación: o principio de autonomía (artigo 140 da Constitución española) e o principio de
suficiencia financeira (artigo 142 da Constitución española).
Autonomía e suficiencia financeira son principios conmutativos, de modo que non hai autonomía sen
suficiencia nin suficiencia sen autonomía. En cambio, do mesmo xeito que ocorreu co financiamento
das Comunidades Autónomas, o Ministerio de Facenda veu invocando diferentes coartadas para
impedir facer efectivas as obrigacións económico-financeiras que ten contraídas lexislativamente coas
Entidades Locais. Unha vez máis, e de maneira completamente falaz, apélase polo Goberno de
Sánchez á concorrencia dun orzamento prorrogado e ás limitacións dun Goberno en funcións para
negar o que constitucionalmente é un dereito das Entidades Locais e, por conseguinte, dos cidadáns
que residen en cada unha delas.
Resulta un paradoxo dificilmente aceptable desde o punto de vista intelectual, que o libramento dos
recursos económicos por parte do Estado ás Entidades Locais, e que forman parte dun modelo de
actuación establecido legalmente e de raíz constitucional, sexa posto en cuestión polo Goberno de
Sánchez, sobre a base de opinións técnicas non contrastadas.
A cambio, ese mesmo Goberno non tivo ningún reparo en aprobar Reais Decretos Leis que crean
novos dereitos económicos, facendo estalar o teito de gasto non financeiro do Estado e crebando a
ordenación xurídica sobre estabilidade orzamentaria.
Fronte á disciplina e a corresponsabilidade política e administrativa que debe imperar entre o Estado
e as Entidades Locais, impúxose irresponsablemente polo Goberno de Sánchez a indisciplina fiscal e
un dos maiores ataques ao modelo constitucional de autonomía territorial dos últimos anos. Negar os
recursos das Entidades Locais sobre a base de espurias opinións sen fundamento técnico é negar a
base mesma do noso sistema de organización territorial.
Desde o punto de vista do financiamento local, a falta de actualización dos recursos derivados da
Participación en Ingresos do Estado e do Fondo Complementario de Financiamento, está a provocar
un prexuízo análogo ao que se está producindo coas entregas a conta ás Comunidades Autónomas,
e que podería situarse ao redor dos 1.000 millóns de euros.
Á súa vez, e da mesma maneira que en financiamento autonómico, o Goberno de Sánchez ampárase
indebidamente na concorrencia da existencia dun orzamento prorrogado e dun Goberno en funcións
para impedir que se abonen ás Entidades Locais as liquidacións definitivas na Participación en
Ingresos do Estado correspondentes a 2017 que o Estado debe abonar ás entidades locais en 2019.
Pero é que ademais, a conxelación á que está a abocar coa súa actuación o Goberno de Sánchez
non permite cubrir o esforzo orzamentario que están a facer as Entidades Locais para atender o
incremento das retribucións en materia de persoal derivadas da Real Decreto Lei 24/2018, do 21 de
decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector
público, que establece un incremento mínimo asegurado do 2,25 por cento respecto a as retribucións
vixentes en 2018, con efectos ao 1 de xaneiro de 2019, e que cobre tanto a funcionarios como a
persoal laboral do sector público local.
Por último, existen un conxunto de liñas de subvencións estatais destinadas a financiar determinados
servizos locais (por exemplo, transporte colectivo urbano), cuxo importe permanece inalterable ao
longo deste ano no crédito orzamentario de 2018, sen que responda directamente, por tanto, da
evolución dos custos do servizo en cada unha das liñas subvencionadas.
MOCIÓN
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e
ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Provincial Popular insta o Pleno da
Deputación da Coruña, a adoptar os seguintes acordos:
PRIMEIRO. Esixir ao Goberno de España faga efectivas as obrigacións económico financeiras que
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teñen contraídas legalmente coas Entidades Locais e que teñen o seu fundamento nun dereito
constitucionalmente recoñecido. E en base a iso efectúe a transferencia actualizada dos recursos
derivados da Participación en Ingresos do Estado e do resto de recursos financeiros que
corresponden á provincia da Coruña e, por conseguinte, aos cidadáns que residen na mesma.
SEGUNDO. Reclamar ao Goberno de España os recursos necesarios para apoiar o esforzo
orzamentario que están a facer as Entidades Locais para atender o incremento das retribucións dos
empregados públicos das Entidades Locais previsto na Real Decreto Lei 24/2018, do 21 de
decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector
público, no ámbito da provincia da Coruña.
TERCEIRO. Solicitar a convocatoria urxente da Comisión Nacional de Administración Local para dar
conta das razóns da situación creada e acordar solucións inmediatas.
CUARTO. Dar traslado destes acordos á Presidencia e Vicepresidencia do Goberno de España, aos
Portavoces dos Grupos Políticos do Congreso e Senado, así como ao Ministerio de Facenda.

Moción dos Grupos PSdeG_PSOE e BNG relativa á transferencia ás entidades locais dos
recursos derivados da participación en ingresos do Estado
Unha vez máis, o financiamento segue a ser unha cuestión pendente dentro do mundo local. Nun
período no que se aprobaron multitude de disposicións que tiveron unha gran incidencia na xestión
dos concellos, con especial relevancia da Lei de racionalización e sostibilidade da administración
local, estes cambios substanciais non se viron acompañados dun novo modelo de financiamento que
debería ter dado solución ao problema estrutural histórico das entidades locais, permitindo que
dispuxeran dos recursos suficientes para acometer as moitas e importantes competencias que
actualmente están a desenvolver.
Un piar imprescindible é a reforma da Participación nos Ingresos do Estado (PIE), na que deben
introducirse novos parámetros que resolvan as graves ineficiencias e defectos técnicos que
especialmente nos últimos anos se visualizaron co modelo actual e que crearon graves prexuízos ás
entidades locais galegas.
Este desequilibrio ponse de manifesto nun recente estudo realizado pola Fegamp no que que se
analizan os resultados do reparto da PIE no período 2004-2015, e no que se calcula que o diferencial
negativo das contías percibidas polos concellos galegos respecto da media estatal cuantificado en
euros por habitante situouse en torno aos 1.400 millóns de euros. Por iso, e en aras de lograr un
equilibrio económico xusto e adecuado, e no que se teña en conta dunha vez por todas o custo que
os concellos teñen que asumir na prestación de servizos, a Fegamp vén reiterando ano tras ano a
necesidade de introducir na fórmula de reparto os criterios de dispersión, extensión territorial e
envellecemento.
Esta reforma debe vir unida a un cambio no modelo de participación nos ingresos da Comunidade
Autónoma das entidades locais galegas, o chamado Fondo de Cooperación Local, co incremento da
súa dotación e a introdución de subvencións de concorrencia competitiva finalistas, reiterada
reivindicación do municipalismo galego.
En clave galega, o sistema debe ir enlazado por dous instrumentos que actuarían como piares
centrais do financiamento local: unha lei de facendas locais de Galicia e a regulación mediante Lei
específica da participación non ingresos da Comunidade Autónoma.
Por todo o anterior, os grupos asinantes instan ao Pleno da Deputación da Coruña a adoptar os
seguintes
ACORDOS:
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1.- Demandar o cambio do modelo actual de reparto da PIE de xeito que os criterios que se utilicen
doten dunha maior estabilidade ao financiamento dos concellos, corrixindo as múltiples ineficiencias
que se puxeron de manifesto nestes últimos anos.
2.- Singularmente, esixir que na fórmula de reparto da PIE se introduzan os criterios de Entidades
Singulares de Poboación, superficie e envellecemento, para paliar os desequilibrios que actualmente
se producen e incluso se incrementan entre as distintas áreas do Estado, e no que os concellos
galegos están resultando claramente prexudicados.
3.- Solicitar que se aprobe unha Lei de Facendas Locais de Galicia consensuada coa Fegamp, na
que se proceda á ordenación da situación económica e financeira das entidades locais galegas en
atención á súa diversidade dentro do Estado.
4.- Solicitar que a Participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma dos concellos galegos sexa
regulada mediante unha Lei autonómica específica consensuada coa Fegamp.
5.- Solicitar o incremento da porcentaxe das partidas non finalistas dentro do capítulo de
transferencias totais da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais, mediante a integración
paulatina no Fondo de Cooperación Local de determinadas subvencións que os concellos perciben
anualmente de xeito recorrente.
6.- Demandar da Xunta de Galicia a asunción dos servizos da súa competencia que actualmente
prestan os concellos ou, en todo caso, que se doten con carácter inmediato en cada exercicio
orzamentario as cantidades económicas precisas para que, de seguir sendo exercidas polas
entidades locais, cubran a totalidade do seu custo.
7.- Dar traslado destes acordos á Xunta de Galicia, ao Goberno Central e aos portavoces dos
distintos grupos parlamentarios na Cámara galega e no Congreso.
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