seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes
do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de
17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas
normas citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na subministración 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 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, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, a Deputación
remitiralle a mesma información á Consellería de Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas,
subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, a concesión da subvención ao Concello
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
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 a subministración 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 unha solicitude motivada,
co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago que proceda, do importe
correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso
poderá exceder do 31 de outubro do 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 o Concello perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía
non xustificada a dita data.
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou no seu caso, o das prórrogas
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade xestora requirira a entidade beneficiaria para que
presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio quedará
definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e implicará a iniciación do expediente de
reintegro, no seu caso, do anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e
Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista nominativamente por acordo
plenario.
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na interpretación das súas cláusulas
aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio poderá crearse unha comisión de seguimento formada por dous
representantes de cada unha das institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o Concello, 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 polo Pleno da Corporación o día 29 de marzo de 2019
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data
indicados no encabezamento.
O PRESIDENTE, P.D.
O DEPUTADO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E EQUIPAMENTO

O ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CEDEIRA

Asdo.: Xesús Manuel Soto Vivero

Asdo.: Pablo Diego Moreda Gil
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Asdo.: M. Amparo C. Taboada Gil
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA E O CONCELLO DE CEDEIRA POLO QUE SE
INSTRUMENTA UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DA SUBMINISTRACIÓN PARA A REMODELACIÓN DA
ÁREA EXPOSITIVA DO CASTELO DA CONCEPCIÓN
En A Coruña a 16 de abril de 2.019
REUNIDOS
Dunha parte D. Xesús Manuel Soto Vivero, Deputado de Contratación, Patrimonio e Equipamento, da Excma. Deputación da Coruña en
virtude das resolucións da presidencia número 15671/2015 e 16642/2015 polas que se lle delega a competencia para asinar convenios
da súa área,
Doutra parte D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde Presidente do Concello de Cedeira.
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, estanlles atribuídas
MANIFESTAN
Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de
Bases do Réxime Local, a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor capacidade
económica e de xestión.
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal
e á maior eficacia e economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación municipal. Con esta finalidade, a
Deputación poderá outorgar subvencións e axudas con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros instrumentos específicos.
Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar os
servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos no artigo 25 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,
entre outras, as seguintes materias:
a) Urbanismo: plan, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do Patrimonio histórico. Promoción e xestión da
vivenda de protección pública con criterios de substentabilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación...
…b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos sólidos urbanos e protección contra a
contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas urbanas…
…h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local…
…m) Promoción da cultura e equipamentos culturais…
O Concello de Cedeira considera de primeira necesidade a adquisición e colocación de distintos elementos necesarios(expositores,
vitrinas, focos,mostrador de recepción…) coa finalidade de substituír os existentes para renovar e adaptar ao contexto arqueolóxico
patrimonial o centro expositivo ubicado no Castelo da Concepción, motivadas principalmente por razóns de interese público, social e
económico.
As razóns que levan a desenvolver o proxecto de remodelación do espazo expositivo do Castelo da Concepción son a súa posta en valor
e a necesidade de adaptalo aos restos descubertos no xacemento da Punta Sarridal e poder exhibir no mesmo os restos útiles
localizados durante o desenvolvemento das actuacións arqueolóxicas. A finalidade do proxecto e achegar a nosa historia a todo o
público en xeral e incrementar no caso do Castelo, o atractivo que xa ten de por si poñendo o lugar de exposición en relación directa co
achado nas súas inmediacións. Toda a poboación cedeiresa e o gran número de turistas que se achegan ao noso pobo deben poder
disfrutar e coñecer de primeira man o noso patrimonio histórico e o conxunto que ofrece a Punta Sarridal co Monumento con Forno do
Castro escavado e visitable e un pequeno centro de interpretación ao seu pé é un marco incomparable para facelo
O pobo de Cedeira ten no seu sector turístico unha destacable fonte de ingresos, sendo este tipo de actuacións o camiño para conseguir
un turismo sostible.
Unha das fundamentais razóns que xustifica estas actuacións é so seu interese social. As persoas beneficiarias dos cambios a realizar no
castelo cos novos subministros necesarios son todo o pobo de Cedeira e visitantes.
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do Concello de Cedeira, as dúas partes acordan subscribir un convenio
conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I. - OBXECTO
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha subvención nominativa por esta
Deputación a prol do Concello de Cedeira, con CIF P1502200G, fixando as condicións que se impoñen por esta administración
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o financiamento da subministración que se describe de
seguido: “Subministros de distintos materiais inmobles para a Remodelación da Área expositiva do Castelo da Concepción de Cedeira”,
tal e como aparece definida no prego de prescricións técnicas.
2.A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora achega ao expediente un exemplar do Prego de Prescricións, no que consta a
súa aprobación polo órgano competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións administrativas preceptivas.
O dito Prego de Prescricións Técnicas foi supervisado polos Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable.

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE SE HA REALIZAR
Segundo o orzamento que achega o Concello o orzamento máximo para a subministración ascende a 39.547,64 euros.
Importe (€)
Descrición
IVE non incluido
Reforma instalación eléctrica consistente en sustituir o cadro xeral de mando e protección, sustitución
3.280,00
de luminarias existentes polas que a continuación se describen, instalación de luminarias de emerxencia,
instalación de puntos de luz en vitrinas, instalación de puntos de audio para o centro de interpretación,
instalación de pantalla led,Instalación realizada con caixas universais, tubo forroplast, cableada
20 ml de carril negro suspendido con kit de suspensión cable inox
24 Led Lights 4000K para carril anterior
17 Downlights 6W 4000K para vitrinas expositoras
Carpintería:
Suministro e colocación de mostrador de recepción fabricado en laminado hidrófugo que inclúe módulo
de cristal para exposición de maqueta do castelo
Suministro e colocación de 5 uds. de vitrina con frente acristalado fabricadas en laminado hidrófugo

764,00
2.342,00
408,00
1.320,00
6.050,00

Suministro e colocación de 2 uds. de vitrina con frente e 1 lateral acristalado fabricadas en laminado
hidrófugo

4.940,00

Suministro e colocación de 2 uds. de vitrina con frente e 2 laterais
acristalados fabricadas en laminado hidrófugo

5.480,00

Suministro e colocación de paneis en laminado hidrófugo para revestimento de paredes, colocados con
rastrel macizo e remate superior laminado. 25ml aprox.

2.914,00

Mobiliario:
Sofá 3 plazas

970,00

Conxunto mesa con taburetes baixos para zona creativa “debuxa o
castelo”

1.240,00

Traballos gráficos
Vinilos adhesivos explicativos e fotomurais das distintas pezas ou obras que compoñen o museo

2.360,00

Outros: Led 49”

580,00

Soporte a parede para Led

36,00

Importe sen IVE:
Importe total (incluído o 21% do IVE)

32.684,00
39.547,64 (IVE
incluído)

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da subministración, tal como se define na cláusula primeira, cunha achega
máxima de 31.638,11 €, o que representa unha porcentaxe de 79,999999 %.
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 % 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.
A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da subministración e, polo tanto, non serán subvencionables os
gastos de redacción do Prego, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios por dirección, control de calidade etc.
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados da subministración.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0112/336.9/762.01 na que a Intervención
provincial ten certificado que existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito. Dado que
a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e
suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria.
4. A subvención da Deputación é compatible 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 o importe do gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega
provincial no importe necesario para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1.Na condición de adquirente, corresponderalle ao Concello o outorgamento dos correspondentes contratos de subministracións.
2. No procedemento de contratación o Concello axustará toda a súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
3.Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller o concepto “melloras”.
4.No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do Prego inicialmente aprobado, así como do contrato
adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do Prego modificado e achegar con el os informes emitidos e a certificación do
correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1.No contrato e nos anuncios de licitación para adquisición, farase constar o importe do financiamento provincial.
2. Adquirido o ben, o Concello,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.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
1. Coa posibilidade establecida no disposto na Base 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 do Concello, 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:

1.- 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
2.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade social, segundo o disposto na cláusula OITAVA.
3.- Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das axudas e outros ingresos afectados a mesma
finalidade ou obxecto desta subvención.
4.- O Concello estará obrigado a colocar un cartel que sexa visible no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o
disposto na cláusula V. de publicidade./Acreditación da colocación da publicidade da deputación mediante a remisión de
fotografías debidamente dilixenciadas pola dirección.
2. Formalizado en documento público ou contrato, procederase ao aboamento do 60 por cento restante, unha vez que se presente ou
conste na Deputación provincial a seguinte documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL):

Factura e certificación acreditativa do pago do ben.

Acta de recepción

Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens do Concello, 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 60% 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 o ingreso na conta da entidade financeira indicada polo
Concello 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, o Concello 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.
O Concello deberá acreditar previamente que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de conformidade
coa cláusula OITAVA.
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo máximo dun mes dende a recepción dos fondos que
constitúen o segundo pagamento.
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN
1. A subministración que é obxecto de financiamento provincial, , deberán estar rematadas e presentada a documentación
xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII.
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo),
transcorrido este prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á entidade
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da subvencións e demais responsabilidades previstas
neste convenio e na lexislación aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación da xustificación
neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na
ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financeira indicada polo Concello 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 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.
O Concello 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 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, o Concello 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 cooperación.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia, o Concello 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 axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano
de control, nacional ou europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 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

