RELACIÓN DE ACORDOS DA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 30 DE
SETEMBRO DE 2004
Toma de posesión do Sr. José Ferreiro Pardiñas como deputado provincial.
Central-Actas
1.- Aprobación da acta anterior, nº 10/04, correspondente á sesión celebrada o día 17
de setembro de 2004.
2.- Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 13.600 á nº
13.999.
3.- Proposición da Presidencia sobre informe ao expediente de segregación-agregación
entre os Concellos de Oroso e Santiago de Compostela.
Economía, Facenda e Especial de Contas
4.- Expediente de modificación de créditos nº 3/04, recoñecemento extraxudicial de
créditos e ampliación de subvencións nominativas recollidas na base 47ª de Execución
do orzamento provincial do exercicio 2004.
Plans Especiais, Contratación e Equipamento
5.- Aprobación definitiva do expediente de alteración da cualificación xurídica de parte
do edificio da Milagrosa e aprobación definitiva do expediente de ampliación da
cesión de uso ao U.D.P. da superficie desafectada para centro de día para enfermos de
Alzheimer, deterioración cognitiva e outros padecementos crónicos que xeran graves
dependencias.
6.- Aprobación do proxecto de terminación e delegación no Concello de Porto do Son
da contratación e execución da obra plurianual "Saneamento en Nebra-Xuño-Muro",
incluída no Plan 2000 de infraestruturas anualidades 1997-2001, Código
99.3400.0596.2.
7.- Rectificación da denominación da obra do Concello de Sobrado incluída na 1ª fase
da anualidade 2004 da primeira programación plurianual do IV Convenio de
cooperación subscrito entre a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña
2002-2006 para a reforma e construción de instalacións deportivas municipais.
8.- Aprobación inicial de cesión de uso de locais ao Concello de Santiago de
Compostela coa finalidade de os incorporar á Rede municipal de centros e locais
socioculturais.

9.- Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e a Asociación Sociedade Fisterra en América
(Argentina) para a posta en marcha dun proxecto de axuda solidaria.
10.- Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e a Asociación Benéfica da Provincia da Coruña de
Caracas (Venezuela) para a prestación dun servizo de atención médica.
11.- Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e a Asociación Civil de Beneficencia "Fogar
Español" (Montevideo-Uruguay).
12.- Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación da Coruña e a Sociedade Española de Beneficencia (Venezuela) para a
posta en marcha dun servizo médico de emerxencia.
13.- Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o Centro Galego de Xubilados e Pensionistas da
República Argentina para realizar as obras de mellora no centro social.
14.- Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o Fogar Galego para anciáns de Buenos Aires
(Arxentina) para o mantemento do fogar de acollida de persoas maiores.
15.- Aprobación do proxecto modificado do de reconstrución do pavillón polideportivo
Ponte do Porto-Camariñas.
Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais
16.- Aprobación do proxecto reformado da ampliación da plataforma e mellora do
trazado na E.P. 1909 Carballo a Caión e acceso a Lagoa dende o P.K. 1,7 e até o P.K. 6
Carballo, código 03.1110.0008.0 incluído no Proxecto de Vías Provinciais 2003-2ª
fase.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS

1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR, Nº 10/04, CORRESPONDENTE Á
SESIÓN CELEBRADA O DÍA 17 DE SETEMBRO DE 2004.
Apróbase a acta anterior, nº 10/04, correspondente á sesión celebrada o 17 de
setembro de 2004.

2.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA
PRESIDENCIA, DA Nº 13.600 Á Nº 13.999
A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da
nº 13.600 á nº 13.999.

3.- PROPOSICIÓN DA PRESIDENCIA SOBRE INFORME AO EXPEDIENTE
DE SEGREGACIÓN-AGREGACIÓN ENTRE OS CONCELLOS DE OROSO E
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
1º Ratificar a Resolución da Presidencia do 30 de agosto de 2004 do seguinte teor
literal:
Don SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA, Presidente desta Corporación resolveu:
Visto o expediente de segregación-agregación entre os Concellos de Oroso e
Santiago de Compostela, instado voluntariamente por ambas corporacións, estando de
acordo coa modificación dos respectivos termos municipais e tendo en conta que o
exercicio das competencias provinciais non quedarán afectadas pola resolución que
sobre o expediente recaia; de conformidade co disposto no artigo 36.b da Lei 5/1997,
do 22 de xullo da administración local de Galicia,
Que se informe favorabelmente sobre o mencionado expediente de
segregación-agregación entre os Concellos de Oroso e Santiago de Compostela.
2º.-En consecuencia, informar favorabelmente sobre o expediente
segregación-agregación entre os Concellos de Oroso e Santiago de Compostela.”

de

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/04,
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS E AMPLIACIÓN DE
SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS RECOLLIDAS NA BASE 47ª DE
EXECUCIÓN DO ORZAMENTO PROVINCIAL DO EXERCICIO 2004.
Despois de examinar o expediente e maila documentación que se presenta segundo o
artigo 37 do Real decreto 500/90, do 20 de abril
Esta comisión adopta o seguinte acordo:
1º.- Recoñecer as obrigas de pagamento por importe total de 20.142,60 €, a
favor das persoas físicas e xurídicas que a seguir se detallan, consonte co que
estabelece o artigo 26 do Real decreto 500/90, do 20 de abril:
A favor do CONCELLO DE BETANZOS, que corrresponde aos recibos nº 61
a 84 correspondentes aos meses de xullo 2001 a xuño 2003, relativos aos
arrendamentos da oficina de recadación de Betanzos.
2º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 3/04
de competencia do Pleno, que se tramita dentro do vixente orzamento xeral, por un
importe de 3.005.489,05 € e que ofrece o seguinte resumo:
Aumentos:
CE. Créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.479.439,65
SC. Suplementos de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.526.049,40
Total de aumentos: . . . . . 3.005.489.05
Baixas (financiamento):
BA. Baixas por anulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.632.699,65
RX. Remanente de tesourería para gastos xerais . . . . . . . 1.372.789,40
Total de baixas: . . . . . . . . 3.005.489,05
3ª.- Incorporar as subvencións nominativas recollidas na base 47ª do
Orzamento provincial do exercicio 2004, as que se enumeran a continuación, ao abeiro

do disposto nos apartados a) e c) do
subvencións.
APLIC. PRESUP. BENEFICIARIO

artigo 22.2.d da Lei 38/2003, xeral de

OBXECTO E FINALIDADE

IMPORTE

0103/463C/489.99 Fund.Galicia Emigración
Axudas emigrantes galegos
50.000,00
0103/463C/489.99 Museo Emigración Galega
Proxecto e equipo técnico
37.800,00
0202/454B/762.99 Concello de Rianxo
Centro sociocultural, xuv. e 3ª idade
180.000,00
0305/521A/462.00 Concello Santiago de Compostela Páx. web para Fomento e Promoción 57.740,00
0305/711E/789.99
Asoc. Gandeiros AXE
Prog. informático xestión agropecuaria 40.400,00
0601/451C/489.99 Museo Terra de Melide
Gastos de mantemento
30.000,00
0601/451H/489.99 APA I.E.S Puga Ramón
Actividades extraescolares
7.000,00
TOTAL NOVAS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS
402.940, 00

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

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN DA
CUALIFICACIÓN XURÍDICA DE PARTE DO EDIFICIO DA MILAGROSA E
APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DA
CESIÓN DE USO AO U.D.P. DA SUPERFICIE DESAFECTADA PARA
CENTRO DE DÍA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER, DETERIORACIÓN
COGNITIVA E OUTROS PADECEMENTOS CRÓNICOS QUE XERAN
GRAVES DEPENDENCIAS.
1.- Considerar aprobado definitivamente o expediente de alteración da cualificación
xurídica de parte do edificio da Milagrosa, cuxa aprobación inicial acordou o Pleno da
Corporación na sesión ordinaria celebrada o 30 de xullo de 2004, e expuxo para
información pública mediante o anuncio publicado no BOP nº 180 do 6 de agosto de
2004, sen que se formularan reclamacións.
A superficie total desafectada é de 653, 50 m2 co seguinte detalle:
Superficie construída na planta 2ª
Escaleira planta baixa
Escaleira planta 1ª
Escaleira planta 2ª

592,60 m2
19,60 m2
19,00 m2
22,30 m2

Consecuentemente a parte desafectada queda cualificada como ben patrimonial,
de acordo co estabelecido no art. 8 do Regulamento de bens das entidades locais.
2.- Aprobar definitivamente o expediente de ampliación da cesión do uso á
U.D.P da superficie á que se refire o apartado 1º, rexendo o mesmo prazo e demais
condicións estipuladas no acordo plenario do 11 de xuño de 1999, no convenio datado
o 17 de xuño de 1999 (nº 21/99), na acta de entrega con data do 26 de abril de 2002, e
na acta de entrega do 3 de xuño de 2003 (nº 57/2003)
3.- Facultar ao presidente da Corporación para a execución do presente acordo.

6.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE TERMINACIÓN E DELEGACIÓN NO
CONCELLO DE PORTO DO SON DA CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN DA
OBRA PLURIANUAL "SANEAMENTO EN NEBRA-XUÑO-MURO",
INCLUÍDA NO PLAN 2000 DE INFRAESTRUTURAS ANUALIDADES
1997-2001, CÓDIGO 99.3400.0596.2.
Tendo en conta que mediante Resolución de Presidencia nº 2.651 de 4 de marzo de
2004 se dispuxo declarar a resolución do contrato de excución da obra "Saneamento en
Nebra, Xuño, Muro, Pl." do concello de Porto do Son incluida no Plan 2000 de
Infraestructuras anualidades 1998, 1999, 2000 y 2001, Código: 98.3400.0596.0,
estando executada a totalidade da anualidade 1998 e parte da de 1999, e quedando un
resto pendente de executar por importe de 291.306,41 € por riba do presuposto de
contrata da obra.
Visto o acordo adoptado por esta Deputación o 3 de maio de 2002 relativo á
delegación nos respectivos concellos dos investimentos incluidos nas anualidades
1997, 1998 y 1999 do Plan 2000 de Infraestructuras cuxa contratación correspondía
inicialmente á Deputación e que estén pendentes de contratar, no que se indicaba que a
delegación podería afectar a aqueles investimentos que estaban adxudicados pola
Deputación e cuxo contrato poidera ser resolto nun futuro, de xeito que previa a
realización dos trámites administrativos e presupostarios necesarios poideran ser
contratadas e executadas polos respectivos concellos.
Dado que por parte do concello de Porto do Son se adoptou un acordo plenario de
solicitude da delegación da contratación e execución desta obra e prestouse aprobación
ao proxecto de terminación.
Considerando que existe consignación suficiente na partida 0501/519Z/76287 do
vixente presuposto provincial.
1.- Aprobar o proxecto de terminación da obra denominada “Terminación de
saneamento en Nebra, Xuño, San Pedro de Muro. Pl.” incluída no Plan 2000 de
infraestruturas 1997-2001, que non representa unha variación no seu orzamento total,
nin varía a finalidade ou o obxecto da obra, pero si implica internamente unha
modificación substancial en relación co proxecto inicial. Os seus datos son os
seguintes:

Código

Denominación

Porto do Son

99.3400.0596.2

Terminación saneamento en
Nebra, Xuño, San Pedro de Muro.
Pl

99.928,36

0,00

99.928,36

00.3400.0596.0

Terminación saneamento en
Nebra, Xuño, San Pedro de Muro,
2A

0,00

111.187,24

111.187,24

01.3400.0596.0

Terminación saneamento en
Nebra, Xuño, San Pedro de Muro,
3A

80.190,81

0,00

80.190,81

180.119,17

111.187,24

291.306,41

T O T A L

Deputación
fondos propios

Deputación
préstamo

Orzamento
total

Concello

2.- Delegar no Concello de Porto do Son a contratación e execución desta obra.
3.- O financiamento desta obra realizarase con cargo á partida 0501/519Z/76287 do
Plan 2000 de infraestruturas - obras contratadas polos concellos.

7.- RECTIFICACIÓN DA DENOMINACIÓN DA OBRA DO CONCELLO DE
SOBRADO INCLUÍDA NA 1ª FASE DA ANUALIDADE 2004 DA PRIMEIRA
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DO IV CONVENIO DE COOPERACIÓN
SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E
CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.
Vistos os proxectos técnicos e demais documentación das obras que figuran no anexo a
este acordo, das previstas na primeira programación plurianual das obras que vai
contratar a deputación incluídas no Convenio de cooperación subscrito entre a Xunta
de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006 para a reforma e
construción de instalacións deportivas municipais, que aprobou o Pleno desta
deputación na sesión celebrada o 29.11.02 e publicou no BOP nº 277, con data do
3.12.2002.
Vista a solicitude de cambio relativa á tipoloxía do terreo de xogo do campo de fútbol
municipal, formulada polo Concello de Sobrado e xustificada no informe técnico
municipal, no senso de substituír a herba sintética que figuraba na programación por
herba natural:
1º) Rectificar a denominación da obra do Concello de Sobrado que pasa a denominarse
“Campo de fútbol de herba natural”, o que se recolle no anexo que se xunta a este
acordo.
2º) Con esta rectificación o resumo do financiamento da 1º fase da anualidade 2004 é o
mesmo que figura no acordo plenario provincial do 25 de xuño de 2004.
3º) Remitirlle este acordo á Xunta e á Comisión Galega de Cooperación Local polo
prazo de dez días para o seu coñecemento e informe e someter este acordo a
exposición pública polo prazo de dez días mediante a publicación dun anuncio no BOP
co obxecto de que se formulen as alegacións que se consideren oportunas. No caso de
non presentárense alegacións ou reclamacións no citado prazo entenderase
definitivamente aprobada esta fase

ANEXO CORRIXIDO AO EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DA 1ª FASE DA ANUALIDADE 2004 DA PRIMEIRA PROG
DAS OBRAS INCLUÍDAS NO CONVENIO DE COOPERACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A DEP
DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
Código

Concello/Denom inación/Módulos

04-7450.0006.0 CAMBRE
CAMP DE FÚTBOL DE HERBA SINTÉTICA

Presuposto total
Deputación
Achega concello
Total

2003

402.678,11
198.333,99
601.012,10

0,00
0,00
0,00

04-7450.0006.3 CONTROL DE CALIDADE

Deputación

6.010,12

0,00

04-7450.0006.5 DIRECCIÓN DE OBRA

Deputación

13.590,94

0,00

620.613,16

0,00

492.829,92
108.182,18
601.012,10

0,00
0,00
0,00

Total concello
04-7450.0021.0 SOBRADO
CAMP DE FÚTBOL DE HERBA NATURAL

Deputación
Achega concello
Total

04-7450.0021.3 CONTROL DE CALIDADE

Deputación

6.010,12

0,00

04-7450.0021.5 DIRECCIÓN DE OBRA

Deputación

13.590,94

0,00

620.613,16

0,00

Deputación

934.710,15

0,00

Achega concello

306.516,17

0,00

1.241.226,32

0,00

Total concello

RESUMO DA 1ª FASE DA
ANUALIDADE 2004

TOTAL

8.- APROBACIÓN INICIAL DE CESIÓN DE USO DE LOCAIS AO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA COA FINALIDADE DE OS
INCORPORAR Á REDE MUNICIPAL DE CENTROS E LOCAIS
SOCIOCULTURAIS.
1º) Aceptar a renuncia das Asociacións "A Unión de Villestro" e "Nosa Señora de
Belén" á cesión de uso dos locais
2º) Iniciar expediente de cesión de uso ao Concello de Santiago de Compostela dos
seguintes inmóbeis:
A.VV. "Nosa Señora de Belén", de Santa Cristina de Fecha".- CONCELLO: Santiago de Compostela.
- SITUACIÓN DO INMÓBEL: Trátase de tres pequenas parcelas (nº 5.031, 5.032 e
5.033) ben situadas pola localización céntrica na parroquia de Santa Cristina de Fecha,
no lugar de Gamil, nas inmediacións da igrexa. As parcelas 5.033 e 5.032 están unidas
entre si, separadas da parcela 5.031 polo camiño de acceso á igrexa.
- SUPERFICIE: As parcelas 5.033 e 5.032 reúnen entre as dúas unha superficie de 709
m² en terreo duro e con lixeira pendente, suficiente para acoller unha edificación. A
parcela 5.031 é terreo chan dedicado a arboredo e ten unha cabida superficial de 150
m², ideal para completar a urbanización do contorno. Superficie total 859 m² segundo
escritura e 838 m² segundo proxecto.
- REFERENCIA CATASTRAL:
Parcela 5.031: 150790000051405031ZR (150 m²)
Parcela 5.032: 150790000051405032ZA (467 m²)
Parcela 5.033: 150790000051405033ZK (242 m²)
- OBRA NOVA: Edificación composta de dous módulos ou edificacións conectadas
por medio dunha terraza cuberta por unha marquesiña, con destino de uso
sociocultural. O edificio principal consta de planta baixa e planta semisoto cunha
superficie construída de 225,57 m². O outro edificio consta dunha planta baixa de
superficie construída de 49,92 m². a estrutura combina estrutura metálica con muros de
contención de formigón. Os pechamentos están formados por zócolos de cachotería,
pechamentos de formigón visto e cuberta de zinc.
A.VV. "A Unión de Santa María de Villestro".- CONCELLO: Santiago de Compostela.
- SITUACIÓN DO INMÓBEL: Paraxe de Agro Novo, lugar de Tras Igrexa, parroquia
de Santa María de Villestro.
- SUPERFICIE: Terreo edificábel de 1.090 m² segundo escritura e 1.063 m² segundo
proxecto, que se segrega do predio matriz resultante da concentración parcelaria de
Santa María de Villestro, sinalada co número 447.

- REFERENCIA CATASTRAL:
150790000150200447ZZ
- OBRA NOVA: Edificación illada de forma triangular composta de planta soto, baixa
e primeira, destinada a uso sociocultural, cunha superficie total construída de 530,17
m². Estrutura mixta de formigón armado e piares metálicos. Pechamentos formados de
bloques cerámicos alixeirados e revestidos pola súa cara exterior con morteiro
monocapa. Particións interiores de ladrillo oco dobre e tabiques autoportantes de
cartón xeso. Cuberta ventilada rematada en zinc.
A.VV. da Rocha "Serafín Zas".- CONCELLO: Santiago de Compostela.
- SITUACIÓN DO INMÓBEL: Co nome de "A Rocha" - Rocha Vella, trátase da casa
nº 3 da Rúa do Veado, que consta de planta baixa e un piso alto con dúas paredes
medianeiras que a dividen en tres corpos ou departamentos.
- SUPERFICIE:
Terreo: 641,50 m².
Construción: 598,03 m².
- REFERENCIA CATASTRAL:
4754346NH3445F0001RI
- OBRA NOVA : Edificación illada de grao de protección non integral composto de
planta baixa, primeira e altiño cunha superficie total construída de 598,03 metros
cadrados. Destinado a uso sociocultural. Estrutura a base de muros mestres de perpiaño
e cachotería. Tabiques con pladur. Forxados de madeira con pontóns de madeira de
teca sobre perfís metálicos e cuberta de forxado de lousa de formigón con trabes
metálicas e rematado de zinc.
A.VV. "Ruta Xacobea".- CONCELLO: Santiago de Compostela.
- SITUACIÓN DO INMÓBEL: Co nome de "San Paio de Sabugueira", trátase da casa
sinalada co nº 33 (parcela 2282-A), composta de planta baixa, planta alta e espazo de
aproveitamento baixo cuberta, destinada a vivenda unifamiliar. Co terreo non edificado
que a rodea forma un só predio que ocupa unha extensión de 12 a 15 ca,
correspondéndolle á casa uns 131 m², cun total de 263 m² construídos.
- SUPERFICIE: Total, segundo escritura 1.215 m² e segundo proxecto 1.775 m².
- REFERENCIA CATASTRAL:002100800NH45B0001/PY
- OBRA NOVA: Edificación composta de planta baixa, planta primeira e planta
baixo-cuberta, destinada a uso sociocultural. Estrutura realizada con piares, trabes e
forxados de formigón armado e divisións e pechamentos realizados con fábrica de
ladrillo oco.

3ª) Aprobar o texto do convenio onde se concretan as condicións de cesión de
uso ao Concello de Santiago de Compostela, condicionado á aprobación definitiva do
expediente de cesión.
De conformidade co estabelecido na cláusula QUINTA do convenio a Deputación
aboaralle ao Concello de Santiago de Compostela a cantidade de 145.000 euros por
ano os tres primeiros anos de cesión, coa finalidade de contribuír á posta en
funcionamento e mantemento dos centros, a partir da anualidade 2005 e suxeito á
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente na anualidade
correspondente exceptuando a porcentaxe de anualidade para os efectos do disposto no
art.174 do Texto refundido da lei de facendas locais
4º) Someter o expediente a información pública polo prazo de 15 días, mediante
anuncio que se ha publicar no BOP, para oír reclamacións, que serán resolvidas polo
Pleno da Corporación.
5º) Dar conta da cesión de uso á Comunidade Autónoma de Galicia.
6º) Unha vez cumprido o trámite a que se refire o apartado 4º será sometido
novamente o expediente para a súa aprobación definitiva polo Pleno.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E O CONCELLO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A CESIÓN DOS LOCAIS DESTINADOS ÁS
ASOCIACIONS DE VECIÑOS “A UNIÓN DE VILLESTRO”, “SERAFÍN ZAS DA ROCHA”,
“NOSA SEÑORA DE BELÉN DE STA. CRISTINA DE FECHA” E “RUTA XACOBEA DE
LAVACOLLA”

Santiago de Compostela,

de 2004
REUNIDOS

Dunha parte o Ilmo. Sr. D. Salvador Fernández Moreda, que intervén neste
acto en nome e representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando
como presidente e conforme as competencias que ten atribuídas.
Doutra, o Ilmo. Sr. D. Xosé A. Sánchez Bugallo, Alcalde-presidente do Excmo.
Concello de Santiago de Compostela.
Ambos os dous facultados para subscribir o presente convenio en nome e
representación das devanditas entidades, en virtude das facultades que lles confiren
respectivamente os artigos 21 e 34 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de
réximen local, en relación cos artigos 61 e 105 da Lei 5/1997, do 22 de xullo de
administración local de Galicia.
EXPOÑEN

Primeiro:
Que a Excma. Deputación Provincial é titular dos seguintes inmóbeis sitos no
termo municipal do Concello de Santiago de Compostela:
* Parcela destinada a albergar a sede da “AA.VV Sta. María de Villestro” de 1.090
metros cadrados segundo escritura e de 1.063 metros cadrados segundo o proxecto de
superficie que linda con NORTE: confluencia de zona excluida con camiño de Rojos a
Reborido. SUR: resto do predio matriz que conserva Dna. Sara Pachón Suárez e D.
Antonio Liñares Pachón. LESTE: con camiño de Roxos a Reborido. OESTE: zona
excluída, e ten unha superficie construída de 530,17 m2 constando de soto, planta
baixa e primeira.
TÍTULO: Compravenda a Dna. Sara Pachón Suárez e D. Antonio Liñares Pachón,
segundo escritura autorizada polo notario D. Emilio López de Paz, con data do 10 de
xullo de 2001, nº de protocolo 569. O 27 de xullo de 2001 outorgouse outra escritura
reparadora da anterior con nº de protocolo 662.
REFERENCIA CATASTRAL: non consta.
DATOS REXISTRAIS: Rexistro da Propiedade nº 2 de Santiago. Tomo 1304. Libro
346. Folio 75. Predio nº 30.883 bis.
CARGAS: Afecta ao cumprimento das cargas urbanísticas que resulten da normativa e
plan urbanístico aplicábel.
VALORACIÓN:
Concepto
Aprobación
Importe
Adquisición do terreo
Resol. nº 7244, de 20.04.2001
60.101,21
Honorarios redacción
Resol. nº 11524, de
11.990,19
proxecto
29.06.2001
Obras
Resol. nº 12403, de
367.929
09.08.2002
Honorarios dirección obra e
Resol. nº 12771, de
11.795,3
seguridade e saúde
16.08.2002
Mobiliario
Resol. nº 7980, de 09.05.2003
66.944,46
Equipamento informático
Resol. nº 22523, de
15.548,07
20.12.2001
Total
537.848,09
*Parcela destinada a albergar a sede da “AA.VV Serafín Zas da Rocha” de 641,50
metros cadrados de superficie que linda con NORTE: resto do predio matriz. SUR:
casa dos herdeiros de Dolores Barral e terreo de Avelino Couselo. LESTE: resto do
predio matriz. OESTE: camiño público, hoxe Rúa do Veado, e ten unha superficie
construída de 598,03 M2.
TÍTULO: Compravenda a "Promociones Rox 98,S.L." segundo escritura autorizada
polo notario D. Rafael Souto Álvarez o 8 de agosto de 2002. Nº protocolo 266.
REFERENCIA CATASTRAL: 4754346NH3445F0001RI
DATOS REXISTRAIS: Rexistro da Propiedade nº 2 de Santiago. Tomo 1.338. Libro
380. Folio 203. Predio 33.466.

CARGAS: Afecta ao cumprimento das cargas urbanísticas que resulten da normativa e
plan urbanístico aplicábel.
VALORACIÓN:
Concepto
Aprobación
Importe
Adquisición do inmóbel
Resol. nº 7570, de 26.04.2001
165.879,34
Obras
Resol. nº 21324, de
478.561,1
23.12.2002
Honorarios dirección obra e
12.020,24
seguridade e saúde
Mobiliario
Exp. mod. créd. aprob
98.000
30.07.2004
Total
754.460,68
*Parcela destinada a albergar a sede da “AA.VV Nosa Señora de Belén de Sta. Cristina
de Fecha” de 859 metros cadrados de superficie segundo escritura e 838 metros
cadrados segundo proxecto, que linda con NORTE: predio nº 5.034 de Dna. Mercedes
García Noya e adro da igrexa, SUR: acaba en punta, LESTE: camiño e predio 5030 de
D. Salvador Quintela Codesido e OESTE: predios 144 e 145 de Dna. Carmen
González, e ten unha superficie construída de 275,49 M2.
TÍTULO: Compravenda á A.VV. "Nosa Señora de Belén", segundo escritura
autorizada polo notario D. Emilio López de Paz, con data do 10 de xullo de 2001. Nº
de protocolo 569.
REFERENCIA CATASTRAL: Predio 5031: 150790000051405031ZR. Predio 5032:
15079000001405032ZA. Predio 5033: 15079000001405033ZK.
DATOS REXISTRAIS: Non constan.
CARGAS: Afecta ó cumprimento das cargas urbanísticas que resulten da normativa e
plan urbanístico aplicábel.
VALORACIÓN:
Concepto
Aprobación
Importe
Adquisición do terreo
Resol. nº 7245, de 20.04.2001
9.015,18
Honorarios redacción
Resol. nº 11792, de
10.528,72
proxecto
05.06.2001
Obras
Resol. nº 12402, de
343.829,89
09.08.2002
Honorarios dirección obra e
Resol. nº 12771, de
9.651,33
seguridade e saúde
16.08.2002
Mobiliario
Resol. nº 7980, de 09.05.2003
35.517,09
408.542,21
Total
*Parcela destinada a albergar a sede da “AA.VV Ruta Xacobea de Lavacolla” de 1.215
metros cadrados de superficie segundo escritura e 1.775 Metros cadrados segundo
proxecto, que linda con NORTE: Antonio Iglesias Suárez (parcela 2.283). SUR:
parcela 2.282-B. LESTE: camiño. OESTE: parcelas 2.284 e 2.285 do Plan de
concentración parcelaria, e ten unha superficie construída de 551,54 M2 constando de
planta baixa, planta primeira e planta baixo-cuberta.

TÍTULO: Compravenda a D. Ramiro Oubel Freire e Dna. Mª del Carmen Cotón
García, segundo escritura autorizada polo notario D. Rafael Souto Álvarez, o 26 de
agosto de 2002, co nº 327 do seu protocolo.
REFERENCIA CATASTRAL: 002100800NH45B001/PY
DATOS REXISTRAIS: Non consta.
CARGAS: Afecta ao cumprimento das cargas urbanísticas que resulten da normativa e
plan urbanístico aplicábel.
VALORACIÓN:
Concepto
Aprobación
Importe
Adquisición do inmoble
Resol. nº 11226, de
213.503
10.07.2002
Honorarios redacción
9.137,66
proxecto
Obras
Resol. nº 6688, de 22.04.2003
175.126,07
Honorarios dirección obra e
6.260,1
seguridade e saúde
Equipamento informático
24.296,82
Mobiliario, instal. eléct.,
Exp. mod. créd. aprob
39.812,69
captación auga
30.07.2004
Total
468.136,34
SEGUNDO.- Que a Deputación provincial dispuxo a construción destes equipamentos
sociais no exercicio das competencias que lle confire a normativa vixente para a
cooperación no desenvolvemento económico e social dos municipios.
TERCEIRO.- Que ao coincidir o ámbito de actuación dos usuarios co termo municipal
o Concello de Santiago de Compostela solicita a cesión do uso das devanditas
instalacións por ser ademais da Administración Local máis próxima e destinataria da
actividade veciñal, a que conta cunha infraestrutura de xestión capaz de coordinar
adecuadamente a xestión dos centros coas asociacións interesadas.
Por todo iso e co fin de establecer as condicións de colaboración necesarias e acadar os
fins propostos, a Deputación e o Concello de Santiago de Compostela acordan
subcribir o presente convenio segundo as seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA. OBXECTO E ALCANCE DO CONVENIO.
Constitúe o obxecto deste convenio a cesión de uso a título gratuíto ao Concello de
Santiago de Compostela, dos terreos e edificacións de titularidade da Deputación
Provincial da Coruña, segundo aparecen descritos no expoñendo primeiro do presente
documento.
SEGUNDA: PRAZO.

A autorización de uso realízase por un período de TRINTA anos (30 anos). Este
período poderá ser prorrogado por períodos de CATRO (4 anos), por acordo da
Excma. Deputación Provincial, despois da petición do Concello de Santiago de
Compostela, na que se xustifiquen debidamente as razóns que motivan a necesidade ou
coveniencia da prórroga, a solicitude de prórroga deberá formalizarse perante a
Deputación provincial cunha antelación mínima de seis meses antes de que expire o
prazo da súa vixencia.
TERCEIRA: DESTINO.
Os bens obxecto da presente autorización de uso, destinataranse aos fins previstos ao
servizo dos veciños das respectivas zonas como centros socioculturais.
A Deputación provincial poderá realizar as inspeccións que estime necesarias para
comprobar que os citados inmóbeis se destinan ao fin que motiva a autorización. O
incumprimento desta obriga por parte do Concello de Santiago de Compostela dará
lugar á extinción do convenio.
CUARTA: UTILIZACIÓN.
A utilización dos bens obxecto da cesión entrará en vigor na data da súa entrega pola
Excma. Deputación Provincial, despois da formalización das oportunas actas de
recepción e o anexo do inventario que se xunta ao presente convenio.
QUINTA: ACHEGA
DA DEPUTACIÓN PARA A SÚA POSTA EN
FUNCIONAMENTO.
A Deputación aboaralle ao Concello de Santiago de Compostela a cantidade de
145.000 euros por ano os tres primerios anos de cesión, coa finalidade de contribuír á
posta en funcionamiento e mantemento dos centros, a partir da anualidade 2005 e
suxeito á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente na
anualidade correspondente.
O pago farase contra presentación de certificación expedida polo secretario do concello
no que se acrediten os gastos derivados do funcionamento e mantemento de cada un
dos centros polos seguintes conceptos: enerxía eléctrica, auga, teléfono, mantemento
das instalacións, persoal, reparacións, limpeza e outros gastos correntes derivados da
realización de actividades nos centros. No suposto de que os gastos xustificados fosen
inferiores minorarase a achega da Deputación.
SEXTA: OBRIGAS DO CONCELLO
A) Os centros cedidos integraranse na rede de centros socioculturais do Concello de
Santiago de Compostela.
B) O concello reservará en cada un dos centros, un local para uso exclusivo como
despacho para a asociación de veciños.
C) O Concello de Santiago de Compostela comprométese a facerse cargo de todos os
gastos relativos ao mantemento, reparación e conservación dos terreos e instalacións,

sen prexuízo das subvencións que poida outorgar a Deputación ou calquera outra
entidade para esta finalidade.
D) Manter os fins da cesión de acordo co disposto no presente convenio.
E) O Concello de Santiago de Compostela deberá presentar ao final de ano, unha
memoria xustificativa onde consten os gastos da xestión, derivados dos custos de
persoal e gastos correntes relativos ao funcionamento, mantemento, conservación e
reparación do recinto e instalacións.
F) Calquera obra que deba realizarse no inmóbel precisará da autorización previa da
Deputación salvo as propias de uso e mantemento.
G) A Deputación non asumirá o pago do IBI dos inmóbeis.
SÉTIMA: VENCEMENTO.
O presente convenio finalizará polas seguintes causas:
A) Vencemento do termo da cesión de uso ou de calquera das prórrogas que puideran
outorgarse de acordo co estabelecido na cláusula segunda deste convenio.
B) Mutuo acordo entre a Deputación e o Concello de Santiago de Compostela.
C) Denuncia da utorización por calquera das partes formulada cunha antelación
mínima de DOCE meses ( 12 meses).
D) Incumprimento da obriga referida nas claúsulas quinta e sexta.
E) Incumprimento polo Concello de Santiago de Compostela do obxecto ou fin da
autorización do inmóbel.
F) Inobservancia por parte do Concello de Santiago de Compostela aos requirimentos
da Excma. Deputación en relación co incumprimento por aquel das obrigas
estabelecidas no presente convenio.
Á finalización do presente convenio por calquera destas causas producirase a reversión
dos terreos e instalacións á Excma. Deputación Provincial, coas súas eventuais
melloras e accesorios, quedando extinguido automaticamente o dereito de ocupación
dos anteriores bens outorgados ao Concello de Santiago de Compostela por medio do
presente convenio.
A Excma. Deputación Provincial non asumirá, en ningún caso, os contratos de traballo
que puidera ter levado a cabo o Concello de Santiago para o cumprimento dos seus
fins, sen que polo tanto, poida de ningunha forma entenderse que a reversión implique
a sucesión de empresa prevista na lexislación.
A Deputación mediante ADENDAS a este convenio poderá formalizar a cesión de uso
do mobiliario.
OITAVA: XURISDICIÓN.
Conforme ao estabelecido no artigo 3º do Real decreto 2/2000, do 16 de xuño, polo
que se aproba o Texto refundio da lei de contratos das administracions públicas, o

presente convenio queda fóra de ámbito de aplicación da devandita lei, debendo
regularse polas súas propias normas. Non obstante aplicarase por analoxía os
principios da Lei de contratos das administracions públicas, e no seu defecto, os xerais
do dereito administrativo, para a resolución de dúbidas que puidera presentar o
cumprimento deste convenio.
As cuestións litixiosas que puidesen xurdir na interpretación ou incumprimento das
obrigas que deriven do presente convenio, resolveranse por vía administrativa e, no seu
caso, mediante a xurisdición contencioso-administrativa na materia regulada pola lei
da citada xurisdición.
Faise constar o presente convenio foi aprobado por
De conformidade con canto antecede, no exercicio das atribucións de que son titulares
os asinantes, e obrigando con todo isto ás administracións que representan, asinan en
exemplar cuadruplicado o presente convenio no lugar e data indicados no
encabezamento.

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA

O ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Asdo.- Salvador Fernández Moreda

Asdo. Xosé A. Sánchez Bugallo

9.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E A ASOCIACIÓN SOCIEDADE FISTERRA EN AMÉRICA
(ARGENTINA) PARA A POSTA EN MARCHA DUN PROXECTO DE AXUDA
SOLIDARIA.
Aprobar o texto do convenio que figura como anexo entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña e a Asociación Sociedade Fisterra en América (Argentina) para a
posta en marcha dun plan de axudas solidaria, cunha achega provincial de 18.000 euros
que se aboará consonte a cláusula 2ª do convenio con cargo a aplicación presupostaria
0103/463C/48999, nº de rexistro 8.049 do 24/09/04.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E A ASOCIACIÓN FISTERRA EN AMÉRICA
(ARGENTINA) PARA A POSTA EN MARCHA DUN PROXECTO DE AXUDA
SOLIDARIA.
A Coruña,

de

de 2004
REUNIDOS

Dunha parte D. Salvador Fernández Moreda, que intervén neste acto en
nome e representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando como
presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas.
Doutra, D. José Trillo Ballón, que intervén neste acto en nome e
representación da Sociedade Civil "Asociación Fisterra en América", cuxo domicilio
social se acha na rúa 12 de outubro 629 da cidade de Avellaneda, provincia de Buenos
Aires (Argentina), entidade sen ánimo de lucro constituída en 1926 ao abeiro da
lexislación da República de Argentina, actuando como presidente e conforme ás
competencias que ten atribuídas de acordo co artigo 24 dos seus estatutos.
Ambos os dous comparecentes recoñécense mutuamente capacidade,
lexitimación e representación suficientes para formalizar o presente convenio de
colaboración.
EXPOÑEN
Primeiro:
A Deputación da Coruña, en adiante Deputación, é unha entidade pública local
de ámbito provincial que ten entre as súas fins propias e específicas garantir os

principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, sendo competencias propias,
entre outras, as de cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e,
en xeral, o fomento e administración dos intereses peculiares da provincia.
A Asociación Fisterra en América é unha institución privada sen fins de lucro de
carácter cultural, recreativo e deportivo, que tamén realiza actuacións asistenciais entre
as súas asociadas e a emigración galega en xeral.
Segundo
As asociacións de comunidades galegas no exterior son, en moitos casos, o único
vínculo de unión que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de orixe.
A provincia da Coruña, a súa cidadanía e as institucións que a representan teñen, e
deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que
por diversas circunstancias se encontran afastados da súa terra.
Terceiro
A problemática situación económica e social pola que están a atravesar a
maioría dos países latinoamericanos, incluída Argentina, trae consigo que moitos dos
cidadáns galegos que neles residen estean a vivir unha insostíbel situación de
precariedade económica e asistencial.
Cuarto
Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades procurar unha mellor
calidade de vida para aqueles que están máis necesitados, prestando especial atención
ao colectivo da terceira idade, xa que é este colectivo o que máis sofre as
consecuencias da crise económica e, en moitos casos, lle impide dispor dos medios
para garantir a súa cobertura asistencial mínima.
É por iso que ambas as dúas entidades, ao estimar conveniente a realización de
actuacións que impliquen garantir unha calidade de vida mínima para a comunidade
galega no exterior, acordan a celebración dun convenio de colaboración suxeito ás
seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA: OBXECTO DO CONVENIO
Pór en marcha un Plan de axuda solidaria, que cubra as necesidades básicas da
inmigración galega con máis dificultades socio-económicas na cidade de Avellaneda
(Buenos Aires, Argentina).
SEGUNDA: CONTIDO DA COLABORACIÓN
A Deputación da Coruña comprométese a achegar a cantidade de 18.000€ para
asegurar a posta en marcha do Plan de axuda solidaria, 100% do custo da actuación
que se ha financiar.

A Asociación Fisterra en América comprométese a realizar as actuacións
necesarias para que o Plan de axuda solidaria se desenvolva durante o período de 1
ano, atendendo adecuadamente ás persoas máis necesitadas e con menos posibilidades
económicas.O Plan de axuda solidaria comprende tres áreas de actuación:
a)
b)
c)

Administrativa: posta en coñecemento público do proxecto, análise de
solicitudes, confección de plans individuais e dun padrón (4.500€, 25%
orzamento).
Sanitaria: prestación de servizos de atención médica primaria (9.000€,
50% orzamento).
Social: seguimento individualizado dos beneficiarios do programa
(4.500€, 25% orzamento).

No suposto de que a prestación non a realice a propia asociación, esta
comprométese (de conformidade co disposto no art. 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións), con carácter previo á realización das obras, a
solicitar, polo menos, un mínimo de tres ofertas de diferentes provedores, escollendo
de entre as recibidas a que resulte máis adecuada conforme a criterios de eficiencia e
economía, e debendo xustificarse a elección cando non recaia na proposta económica
máis vantaxosa.
A achega da Deputación materializarase mediante as seguintes transferencias
bancarias á conta designada pola entidade:
1ª transferencia: 4.500€ (25% do total da achega) á sinatura do convenio. Previamente
á transferencia, a entidade remitiralle á Deputación garantía
suficiente equivalente ao importe anticipado.
2ª transferencia: 4.500€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados no PAS por importe superior a
4.500€.
3ª transferencia: 4.500€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados no PAS por importe superior a
9.000€.
4ª transferencia: 4.500€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados no PAS por importe superior a
13.500€.
En todo caso, a solicitude da 4ª e última transferencia realizarase antes do 31 de
outubro de 2005.
A última transferencia xustificaraa a Asociación Fisterra no prazo de 45 días
contados dende a recepción material daquela. Coa proposta de aprobación da última
xustificación poderá tramitarse a proposta de cancelación da garantía constituída.

Non obstante o indicado para o sistema de pagamentos, a entidade beneficiaria
poderá optar por remitir con carácter previo a cada pagamento a documentación
xustificativa correspondente, en cuxo caso non terá obriga de prestar a garantía
mencionada.
A Asociación Fisterra en América comprométese a remitir como
documentación xustificativa do desenvolvemento do Plan de axuda solidaria:
- Informe do presidente da entidade no que se identifiquen as actuacións
realizadas, persoas directamente beneficiadas pola axuda e os gastos efectuados.
- Facturas, nóminas, recibos e outras pezas xustificativas de gastos realizados
na prestación de servizos previsto no plan.
As transferencias bancarias correspondentes materializaranse tras os informes
previos do Servizo de Planificación e Control; Patrimonio e Contratación e da
Intervención de Fondos Provinciais.
Para os efectos de cuantificar o gasto da subvención xustificado na
documentación moeda distinta ao euro, aplicarase o tipo de cambio oficial estabelecido
no día de remisión de documentación xustificativa á Deputación. Todos os pagamentos
que realice a Deputación serán en moeda euro.
A Asociación Fisterra en América comprométese a comunicarlles a todos os
seus socios o financiamento do Plan de axuda solidaria con cargo aos orzamentos da
Deputación da Coruña.
A Asociación Fisterra en América comprométese a pór en coñecemento da
Deputación aquelas axudas que lle sexan concedidas para a mesma finalidade. A
achega provincial reducirase na medida en que a axuda percibida minore o custo do
proxecto financiado.
TERCEIRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DO CONVENIO.
A dirección técnica do presente convenio corresponderalle ao Servizo de
Planificación e Control.
CUARTA: VIXENCIA DO CONVENIO.
O presente convenio estará en vigor dende o día da súa sinatura até a
terminación da actividade obxecto de financiamento. En ningún caso o convenio
producirá efectos máis alá do 31 de decembro de 2005.
QUINTA: INTERPRETACIÓN.

As lagoas ou diverxencias que puidesen apreciarse na aplicación do presente
convenio integraranse, interpretarán e resolverán motivándoas a Deputación da
Coruña, de acordo co disposto no presente convenio e a normativa española aplicábel,
principalmente na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Non obstante o indicado no parágrafo anterior, calquera das partes poderá
iniciar as accións xurisdicionais que estimase oportunas, declarándose neste mesmo
convenio sometidas ambas as dúas ao foro xurisdicional dos órganos da
Administración de Xustiza que sexan competentes no ámbito da Coruña.
SEXTA: INCUMPRIMENTO
O incumprimento de calquera das estipulacións do presente convenio
constituirá causa suficiente de resolución deste.
A Asociación Fisterra en América deberá reintegrarlle ao erario provincial
aquelas cantidades que percibidas con carácter previo á realización da actividade
financiada, non fosen adecuadamente xustificadas. A aplicación dos xuros de mora
correspondentes non procederá cando o incumprimento obedecese a causa non
imputábel á entidade beneficiaria.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario con
data do
E en proba de conformidade asinan este convenio en exemplar cuadriplicado no
lugar e data expresados no encabezamento
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA
Asdo.- Salvador Fernández Moreda

O PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN
FISTERRA EN AMÉRICA
Asdo.- José Trillo Ballón

10.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO
COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
CORUÑA E A ASOCIACIÓN BENÉFICA DA PROVINCIA DA CORUÑA
CARACAS (VENEZUELA) PARA A PRESTACIÓN DUN SERVIZO
ATENCIÓN MÉDICA.

DE
DA
DE
DE

Aprobar o texto do convenio que figura como anexo entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña e a Asociación Benéfica da Provincia da Coruña de Caracas
(Venezuela) para a prestación dun servizo de atención médica, cunha achega
provincial de 24.000 euros, que se aboará consonte a cláusula 2ª do convenio con
cargo a aplicación presupostaria 0103/463C/48999, nº de rexistro 8.046 do 24/09/04
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E
ASOCIACIÓN BENÉFICA PROVINCIA DA CORUÑA DE CARACAS
(VENEZUELA) PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE ATENCIÓN
MÉDICA
A Coruña,

de

de 2004
REUNIDOS

Dunha parte D. Salvador Fernández Moreda, que intervén neste acto en nome e
representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando como presidente
e conforme ás competencias que ten atribuídas.
Doutra, D. Juan Antonio Oti Loza, que intervén neste acto en nome e
representación da Sociedade Civil "Asociación Benéfica Provincia da Coruña", cuxo
domicilio social se acha na Avenida de Urbaneta, La Candelaria, da cidade de Caracas
(Venezuela), entidade sen ánimo de lucro constituída ao abeiro da lexislación da
República de Venezuela, actuando como presidente e conforme ás competencias que
ten atribuídas de acordo co artigo 43 e 44 dos seus estatutos.
Ambos os dous comparecentes recoñécense mutuamente capacidade,
lexitimación e representación suficientes para formalizar o presente convenio de
colaboración.
EXPOÑEN
Primeiro:
A Deputación da Coruña, en adiante Deputación, é unha entidade pública local
de ámbito provincial que ten entre as súas fins propias e específicas garantir os
principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, sendo competencias propias,

entre outras, as de cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e,
en xeral, o fomento e administración dos intereses peculiares da provincia.
A Asociación Benéfica Provincia da Coruña é unha institución privada sen fins de
lucro de carácter benéfico, constituída para a protección e socorro mutuo entre os
asociados, entre cuxas fins figura o promover, fomentar e desenvolver actividades de
carácter cultural, deportivo, recreativo, coa finalidade de obter fondos que entón
deberán traducirse en beneficios asistenciais, de previsión e axuda en xeral para os
membros da asociación.
Segundo
As asociacións de comunidades galegas no exterior son, en moitos casos, o
único vínculo de unión que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de
orixe. A Provincia da Coruña, os seus cidadáns e as institucións que a representan
teñen, e deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus
concidadáns que por diversas circunstancias se encontran afastados da súa terra.
Terceiro
A problemática situación económica e social pola que están a atravesar a
maioría dos países latinoamericanos, en especial a de Venezuela, trae consigo que
moitos dos cidadáns galegos que neles residen estean a vivir unha insostíbel situación
de precariedade económica e asistencial.
Cuarta
Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades procurar unha mellor
calidade de vida para aqueles que están máis necesitados, prestando especial atención
ao colectivo da terceira idade, xa que é este colectivo o que máis sofre as
consecuencias da crise económica e, en moitos casos, impídelle dispor dos medios para
garantir a súa cobertura asistencial mínima.
É por iso que ambas as dúas entidades, estimando conveniente a realización de
actuacións que impliquen garantir unha calidade de vida mínima para a comunidade
galega no exterior, acordan a celebración dun convenio de colaboración suxeito ás
seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA: OBXECTO DO CONVENIO
Prestar asistencia médica aos socios da Asociación Benéfica Provincia da
Coruña que se encontren en situación de precariedade económica.
SEGUNDA: CONTIDO DA COLABORACIÓN

A Deputación da Coruña comprométese a achegar a cantidade de 24.000 € para
asegurar a asistencia médica aos socios da asociación que a necesiten, que supón o
100% do custo da actividade.
A Asociación Benéfica comprométese a realizar as actuacións necesarias para
que os servizos de asistencia médica se presten adecuadamente ás persoas máis
necesitadas e con menos posibilidades económicas, subscribindo no seu nome os
seguros médicos correspondentes durante un período de 12 meses.Estimándose o custo
mensual do seguro médico en 100€, beneficiaranse directamente desta axuda 240
persoas:
Período de cobertura
12

Cota seguro médico
100 €

Nº de Beneficiarios
240

TOTAL
24000,00 €

A entidade beneficiaria comprométese (de conformidade co disposto no art.
31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións), con carácter previo á
subscrición dos seguros médicos, a solicitar un mínimo de tres ofertas de diferentes
entidades aseguradoras, escollendo de entre as recibidas a que resulte máis adecuada
conforme a criterios de eficiencia e economía, e debendo xustificarse a elección cando
non recaia na proposta económica máis vantaxosa.
A achega da Deputación materializarase mediante as seguintes transferencias
bancarias á conta designada pola entidade:
1ª transferencia: 6.000€ (25% do total que se ha achegar) á sinatura do convenio.
Previamente á transferencia, a entidade remitiralle á Deputación
garantía suficiente equivalente ao importe anticipado.
2ª transferencia: 6.000€ (25% do total que se ha achegar) á recepción da xustificación
acreditativa da prestación dos servizos de atención médica no
período de referencia e gasto íntegro da cantidade anteriormente
percibida.
3ª transferencia: 6.000€ (25% do total que se ha achegar) á recepción da xustificación
acreditativa da prestación dos servizos de atención médica durante o
período de referencia e gasto íntegro das cantidades anteriormente
percibidas.
4ª transferencia: 6.000€ (25% do total que se ha achegar) á recepción da xustificación
acreditativa da prestación dos servizos de atención médica e gasto
íntegro das cantidades anteriormente percibidas.
En todo caso, a solicitude da 4ª e última transferencia realizarase antes do 31 de
outubro de 2005.

A última transferencia xustificaraa a Asociación Benéfica no prazo de 45 días
contados dende a recepción material daquela. Coa proposta de aprobación da última
xustificación poderá tramitarse a proposta de cancelación da garantía constituída.
Non obstante o indicado para o sistema de pagamentos, a entidade beneficiaria
poderá optar por remitir con carácter previo a cada pagamento a documentación
xustificativa correspondente, en cuxo caso non terá obriga de prestar a garantía
mencionada.
A Asociación Benéfica comprométese a remitir como documentación
xustificativa de prestación dos servizos de atención médica:
- Informe do presidente da entidade no que se detallen as actuacións realizadas
no período de referencia e se identifiquen as persoas beneficiadas pola axuda.
- Factura/s e/ou recibo/s de pólizas de seguros médicos emitidos pola entidade
ou as entidades que presten os servizos de atención médica correspondentes.
As correspondentes transferencias bancarias materializaranse despois dos
informes do Servizo de Planificación e Control; Patrimonio e Contratación e da
Intervención de Fondos Provinciais.
Para os efectos de cuantificar o gasto da subvención xustificado en moeda
distinta ao euro, aplicarase o tipo de cambio oficial estabelecido no día de remisión da
documentación xustificativa á Deputación. Todos os pagamentos que realice a
Deputación serán en moeda euro.
A Asociación Benéfica comprométese a comunicarlles a todos os seus socios o
financiamento da asistencia médica aos asociados con cargo aos orzamentos da
Deputación da Coruña.
A Asociación Benéfica comprométese a pór en coñecemento da Deputación
aquelas axudas que lle sexan concedidas para a mesma finalidade. A achega provincial
reducirase na medida que a axuda percibida minore o custo da asistencia financiada.
TERCEIRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DO CONVENIO.
A dirección técnica do presente convenio corresponderalle ao Servizo de
Planificación e Control.
CUARTA: VIXENCIA DO CONVENIO.
O presente convenio estará en vigor dende o día da súa sinatura até a
finalización da actividade obxecto de financiamento. En ningún caso o convenio
subministrará efectos máis alá do 31 de decembro de 2005.
QUINTA: INTERPRETACIÓN.

As lagoas ou diverxencias que puidesen apreciarse na aplicación do presente
convenio integraranse, interpretarán e resolverán motivándoas a Deputación da
Coruña, de acordo co disposto no presente convenio e na normativa española aplicábel,
principalmente na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Non obstante, calquera das partes poderá iniciar as accións xurisdicionais que
estimase oportunas, declarándose neste mesmo convenio sometidas ambas as dúas ao
foro xurisdicional dos órganos da Administración de Xustiza que sexan competentes
no ámbito da Coruña.
SEXTA: INCUMPRIMENTO
O incumprimento de calquera das estipulacións do presente convenio
constituirá causa suficiente de resolución deste.
A Asociación Benéfica deberá reintegrar ao erario provincial aquelas
cantidades que percibidas con carácter previo á realización da actividade financiada,
non fosen adecuadamente xustificadas. A aplicación dos xuros de mora
correspondentes non procederá cando o incumprimento obedecese a causa non
imputábel á entidade beneficiaria.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario con
data do
E en proba de conformidade asinan este convenio en exemplar cuadriplicado no
lugar e data expresados no encabezamento
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA

Asdo.- Salvador Fernández Moreda

O PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN
BENÉFICA PROVINCIA DA CORUÑA

Asdo.Juan Antonio Oti Louza

11.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E A ASOCIACIÓN CIVIL DE BENEFICENCIA "FOGAR
ESPAÑOL" (MONTEVIDEO-URUGUAY).
Aprobar o texto do convenio que figura como anexo entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña e a Asocación Civil de Beneficiencia “Fogar Español”
(Montevideo-Uruguay), cunha achega provincial de 60.000 euros que se aboará
consonte a cláusula 2ª do convenio con cargo a aplicación presupostaria
0103/463C/78999, nº de rexistro 8.045 do 24/09/04.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E
A ASOCIACIÓN CIVIL DE BENEFICENCIA "FOGAR ESPAÑOL" DE
MONTEVIDEO (URUGUAY) PARA REALIZAR UN CENTRO DE DÍA
A Coruña,

de

de 2004
REUNIDOS

Dunha parte D. Salvador Fernández Moreda, que intervén neste acto en nome e
representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando na súa calidade
de presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas.
Doutra, D. Benito Grande Quintana, que intervén neste acto en nome e
representación da Asociación Civil de Beneficencia "Fogar Español", cuxo domicilio
social áchase na Avenida das Instrucións 981, da cidade de Montevideo (Uruguay),
entidade sen ánimo de lucro constituída ao abeiro da lexislación da República Oriental
de Uruguay, actuando como presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas
de acordo co artigo 32 dos seus estatutos.
Ambos os dous comparecentes recoñécense mutuamente capacidade,
lexitimación e representación suficientes para formalizar o presente convenio de
colaboración.
EXPOÑEN
Primeiro:
A Deputación da Coruña, en adiante Deputación, é unha entidade pública local
de ámbito provincial que ten entre as súas fins propias e específicas garantir os
principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, sendo competencias propias,
entre outras, as de cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e,
en xeral, o fomento e administración dos intereses peculiares da provincia.

O Fogar Español de Montevideo (Uruguay) é unha institución privada sen fins
de lucro, constituída para atender aos españois nativos, anciáns e desamparados de
familiares. Entre as súas fins figura o asilar anciáns imposibilitados para o traballo e
carentes de medios de subsistencia e parentes que poidan mantelos; resolver os
problemas da ancianidade entre os españois nativos, prestando os servizos necesarios
que requira a súa atención.
Segundo
As asociacións de comunidades galegas no exterior son, en moitos casos, o
único vínculo de unión que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de
orixe. A provincia da Coruña, as súa cidadanía e as institucións que a representan
teñen, e deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus
concidadáns que por diversas circunstancias se encontran afastados da súa terra.
Terceiro
A problemática situación económica e social pola que están a atravesar a
maioría dos países latinoamericanos, trae consigo que moitos dos cidadáns galegos que
neles residen estean a vivir unha insostíbel situación persoal de precariedade
económica e asistencial.
Cuarto
Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades procurar unha mellor
calidade de vida para aqueles que están máis necesitados, prestando especial atención
ao colectivo da terceira idade, xa que é este colectivo o que máis sofre as
consecuencias da crise económica e, en moitos casos, lle impide dispor dos medios
para garantir a súa cobertura asistencial mínima.
É por iso que ambas as dúas entidades, ao estimar conveniente a realización de
actuacións que impliquen garantir unha calidade de vida mínima para a comunidade
galega no exterior, acordan a celebración dun convenio de colaboración suxeito ás
seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA: OBXECTO DO CONVENIO
Habilitar un centro de día no primeiro piso da Casona, sede do Fogar Español,
que dea prestacións asistenciais inmediatas aos socios desta entidade.
SEGUNDA: CONTIDO DA COLABORACIÓN
A Deputación da Coruña comprométese a achegar a cantidade de 60.000€ para
a creación dun centro de día no Fogar Español, 100% do custo da actuación que se ha
financiar.

O Fogar Español comprométese a realizar as obras necesarias para habilitar un
centro de día, orzadas en 60.000€. Para habilitar o centro de día realizaranse as
seguintes obras:
Conformación de tres salóns multiuso de 42m2, 51m2 e 29m2 con 31.000 €
demolición de tabiques e execución de pisos antiesvaradío
Adecuación e renovación total de 2 baños
7.500 €
Adecuación de 3 dormitorios cos seus baños ao uso do descanso 12.500 €
esporádico diúrno e atención individualizada
Acondicionamento de salón de estar que conecta con habitacións con 9.000 €
traballos illamento, reparación revocaduras, revestimentos e
carpinterías, pinturas, etc
A entidade beneficiaria comprométese (de conformidade co disposto no art.
31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións), con carácter previo á
realización das obras, a solicitar, polo menos, un mínimo de tres ofertas de diferentes
provedores, escollendo de entre as recibidas a que resulte máis adecuada conforme a
criterios de eficiencia e economía, e debendo xustificarse a elección cando non recaia
na proposta económica máis vantaxosa.
A achega da Deputación materializarase mediante as seguintes transferencias
bancarias á conta designada pola entidade:
1ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á sinatura do convenio.
Previamente á transferencia, a entidade remitiralle á Deputación
garantía suficiente equivalente ao importe anticipado.
2ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa da realización dun importe de obra equivalente ou
superior a 15.000€.
3ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa da realización dun importe de obra equivalente ou
superior a 30.000€.
4ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa de realización de obra por importe equivalente ou
superior a 45.000€.
En todo caso, a solicitude da 4ª e última transferencia realizarase antes do 31 de
outubro de 2005.
A derradeira transferencia xustificaraa o Fogar Español no prazo de 45 días
contados dende a recepción material daquela. Coa proposta de aprobación da última
xustificación poderá tramitarse a proposta de cancelación da garantía constituída.
Non obstante o indicado para o sistema de pagamentos, a entidade beneficiaria
poderá optar por remitir con carácter previo a cada pagamento a documentación

xustificativa correspondente, en cuxo caso non terá obriga de prestar a garantía
mencionada
O Fogar Español comprométese a remitir como documentación xustificativa da
realización da obra:
- Informe do presidente da entidade.
- Informe de arquitecto ou técnico equivalente que detalle as obras realizadas.
- Factura ou facturas, ou outros documentos de valor probatorio equivalente,
emitidas pola empresa ou empresas responsábeis da realización material da obra.
As correspondentes transferencias bancarias materializaranse tras os informes
previos do Servizo de Planificación e Control; Patrimonio e Contratación e da
Intervención de Fondos Provinciais.
Para os efectos de cuantificar o gasto da subvención xustificado en moeda
distinta ao euro, aplicarase o tipo de cambio oficial estabelecido no día de remisión da
documentación xustificativa á Deputación. Todos os pagamentos que realice a
Deputación serán en moeda euro.
O Fogar Español comprométese a comunicarlles a todos os seus socios o
financiamento da obra con cargo aos orzamentos da Deputación da Coruña, deixando
constancia pública disto á finalización dela.
O Fogar Español comprométese a pór en coñecemento da Deputación aquelas
axudas que lle sexan concedidas para a mesma finalidade. A achega provincial
reducirase na medida que a axuda percibida minore o custo da obra financiada.
O Fogar Español comprométese a destinar o ben á fin concreta para a que se
concedeu a subvención, que non poderá ser inferior a cinco anos. O incumprimento da
obriga de destino será causa de reintegro da subvención percibida nos termos
estabelecidos na lei.
TERCEIRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DO CONVENIO.
A dirección técnica do presente convenio corresponderalle ao Servizo de
Planificación e Control.
CUARTA: VIXENCIA DO CONVENIO.
O presente convenio estará en vigor dende o día da súa sinatura até a
terminación da obra que se ha financiar. En ningún caso o convenio subministrará
efectos máis alá do 31 de decembro de 2005.
QUINTA: INTERPRETACIÓN.
As lagoas ou diverxencias que puidesen apreciarse na aplicación do presente
convenio integraranse, interpretarán e resolverán motivándoas a Deputación da
Coruña, de acordo co disposto no presente convenio e a normativa española aplicábel,
principalmente na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Non obstante o indicado no parágrafo anterior, calquera das partes poderá
iniciar as accións xurisdicionais que estime oportunas, declarándose neste mesmo
convenio sometidas ambas as dúas ao foro xurisdicional dos órganos da
Administración de Xustiza que sexan competentes no ámbito da Coruña.
SEXTA: INCUMPRIMENTO
O incumprimento de calquera das estipulacións do presente convenio constituirá causa
suficiente de resolución deste.
O Fogar Español deberá reintegrar ao erario provincial aquelas cantidades que
percibidas con carácter previo á realización das obras, non fosen adecuadamente
xustificadas. Non procederá a aplicación dos xuros de mora correspondentes ás
cantidades que se han reintegrar, cando o incumprimento obedecese a causa non
imputábel á entidade beneficiaria.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario con
data do
E en proba de conformidade asinan este convenio en exemplar cuadriplicado no
lugar e data expresados no encabezamento

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.- Salvador Fernández Moreda

O PRESIDENTE DA
ASOCIACIÓN CIVIL DE BENEFICENCIA
FOGAR ESPAÑOL

Asdo.Benito Grande Quintana

12.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A
SOCIEDADE ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (VENEZUELA) PARA A
POSTA EN MARCHA DUN SERVIZO MÉDICO DE EMERXENCIA.
Aprobar o texto do convenio que figura como anexo entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña e a Sociedade Española de Beneficiencia (Venezuela) para a
posta en marcha dun servizo médico de emerxencia, cunha achega provincial de
60.000 euros que se aboará segundo a cláusula 2ª do convenio con cargo a aplicación
presupostaria 0103/463C/78999, nº de rexistro 8.045 do 24/09/04.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E
A SOCIEDADE ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (VENEZUELA) PARA A
POSTA EN MARCHA DUN SERVIZO MÉDICO DE EMERXENCIA
A Coruña,

de

de 2004
REUNIDOS

Dunha parte D.Salvador Fernández Moreda , que intervén neste acto en
nome e representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando como
presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas.
Doutra, D. José Luis Cerezo Baños , que intervén neste acto en nome e
representación da Fundación “Sociedade Española de Beneficencia”, cuxo domicilio
social se acha na Avenida Universidade, Centro Parque Carabobo Torre A, 3º da
Candelaria, da cidade de Caracas (Venezuela), entidade sen ánimo de lucro constituída
en 1999 ao abeiro da lexislación da República de Venezuela, actuando como residente
e conforme ás competencias que ten atribuídas de acordo co artigo 20 dos seus
estatutos.
Ambos os dous comparecentes recoñécense mutuamente capacidade,
lexitimación e representación suficientes para formalizar o presente convenio de
colaboración.
EXPOÑEN
Primeiro:
A Deputación da Coruña, en adiante Deputación, é unha entidade pública local
de ámbito provincial que ten entre as súas fins propias e específicas garantir os
principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, sendo competencias propias,
entre outras, as de cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e,
en xeral, o fomento e administración dos intereses peculiares da provincia.
A Sociedade Española de Beneficencia é unha fundación privada sen fins de lucro
cuxo obxecto fundacional é prestar atención, no seu amplo sentido, aos españois

residentes en Venezuela e aos seus familiares, mediante o outorgamento de axudas nas
circunstancias que así o requiran.
Segundo
As asociacións de comunidades galegas no exterior son, en moitos casos, o único
vínculo de unión que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de orixe.
A provincia da Coruña, a súa cidadanía e as institucións que a representan teñen, e
deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que
por diversas circunstancias se encontran afastados da súa terra.
Terceiro
A problemática situación económica e social pola que están a atravesar a
maioría dos países latinoamericanos, incluída Venezuela, trae consigo que moitos dos
cidadáns galegos que neles residen estean a vivir unha insostíbel situación de
precariedade económica e asistencial.
Cuarto
Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades procurar unha mellor
calidade de vida para aqueles que están máis necesitados, prestando especial atención
ao colectivo da emigración española, na que se inclúe a numerosa colectividade
galega, gravemente afectado polas continuas crises económicas que, en moitos casos,
lles impide dispor dos medios indispensábeis para garantir a súa cobertura asistencial
mínima.
É por iso que ambas as dúas entidades, ao estimar conveniente a realización de
actuacións que impliquen garantir unha calidade de vida mínima para a comunidade
galega no exterior, acordan a celebración dun convenio de colaboración suxeito ás
seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA: OBXECTO DO CONVENIO
Pór en marcha un servizo médico de emerxencia na sede da Sociedade Española de
Beneficencia coa adquisición do material mínimo imprescindíbel.
SEGUNDA: CONTIDO DA COLABORACIÓN
A Deputación da Coruña comprométese a achegar a cantidade de 60.000€ para a
dotación dun servizo médico de emerxencia, 100% do custo da actuación que se ha
financiar.

A Sociedade Española de Beneficencia comprométese a realizar as actuacións
necesarias para a adecuada dotación dun servizo médico de emerxencia. O Servizo
Médico de Emerxencia contará, polo menos, coa seguinte dotación:
1.
Mobiliario: padiolas, bancos, cadeiras, aparello aire acondicionado,
biombos, portasoros .................................19.100€
2.
Equipos médicos: tensiómetro, estetoscopio, báscula, negatoscopio,
nebulizador, equipo osixenoterapia, equipo de O.R.L. Riester,
laringoscopio de fibra óptica, lámpada de luz branca, equipo de succión,
equipo de cirurxía menor, ambú, táboa espiñal, resucitador
......................................................................15.600€
3.
Equipos adicionais: autoclave 21 l., electrocardiógrafo, desfibrilador,
carro de paro e monitor non invasor............25.300€
A entidade beneficiaria comprométese (de conformidade co disposto no art. 31.3 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións), con carácter previo á
realización das obras, a solicitar, polo menos, un mínimo de tres ofertas de diferentes
provedores, escollendo de entre as recibidas a que resulte máis adecuada conforme a
criterios de eficiencia e economía, e debendo xustificarse a elección cando non recaia
na proposta económica máis vantaxosa.
A achega da Deputación materializarase mediante as seguintes transferencias
bancarias á conta designada pola entidade:
1ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á sinatura do convenio.
Previamente á transferencia, a entidade remitiralle á Deputación
garantía suficiente equivalente ao importe anticipado.
2ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados na dotación do S.M.U. por
importe superior a 15.000€.
3ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados na dotación do S.M.U. por
importe superior a 30.000€.
4ª transferencia: 15.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados na dotación do S.M.U. por
importe superior a 45.000€.
En todo caso, a solicitude da 4ª e derradeira transferencia realizarase antes do 31 de
outubro de 2005.
A derradeira transferencia xustificaraa o Fogar Español no prazo de 45 días
contados dende a recepción material daquela. Coa proposta de aprobación da última
xustificación poderá tramitarse a proposta de cancelación da garantía constituída.
Non obstante o indicado para o sistema de pagamentos, a entidade beneficiaria
poderá optar por remitir con carácter previo a cada pagamento a documentación

xustificativa correspondente, en cuxo caso non terá obriga de prestar a garantía
mencionada.
A Sociedade Española o de Beneficencia comprométese a remitir como
documentación xustificativa da dotación do Servizo Médico de Urxencia:
- Informe do presidente da entidade no que se identifiquen as adquisicións
realizadas.
- Facturas, recibos e/ou outras pezas xustificativas de gastos realizados na
dotación.
As transferencias bancarias correspondentes materializaranse tras os informes
previos do Servizo de Planificación e Control; Patrimonio e Contratación e da
Intervención de Fondos Provinciais.
Para os efectos de cuantificargasto subvencionábel xustificado en moeda distinta ao
euro, aplicarase o tipo de cambio oficial estabelecido no día de remisión da
documentación xustificativa á Deputación. Todos os pagamentos que realice a
Deputación serán en moeda euro.
A Sociedade Española de Beneficencia comprométese a comunicarlles a todos os
seus socios a dotación do Servizo Médico de Urxencia con cargo aos orzamentos da
Deputación da Coruña.
A Sociedade Española de Beneficencia comprométese a pór en coñecemento da
Deputación aquelas axudas que lle sexan concedidas para a mesma finalidade. A
achega provincial reducirase na medida en que a axuda percibida minore o custo do
proxecto financiado.
A Sociedade Española de Beneficencia comprométese a manter o Servizo Médico
de Urxencia durante un período non inferior a cinco anos. O incumprimento da obriga
de destino, salvo causa de imposibilidade xustificada, será causa de reintegro da
subvención percibida nos termos estabelecidos na lei.
TERCEIRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DO CONVENIO.
A dirección técnica do presente convenio corresponderalle ao Servizo de
Planificación e Control.
CUARTA: VIXENCIA DO CONVENIO.
O presente convenio estará en vigor dende o día da súa sinatura até a realización das
adquisicións obxecto de financiamento. En ningún caso o convenio subministrará
efectos máis alá do 31 de decembro de 2005.
QUINTA: INTERPRETACIÓN.

As lagoas ou diverxencias que puidesen apreciarse na aplicación do presente
convenio integraranse, interpretarán e resolverán motivándoas a Deputación da
Coruña, de acordo co disposto no presente convenio e a normativa española aplicábel,
principalmente na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Non obstante o indicado no parágrafo anterior, calquera das partes poderá iniciar as
accións xurisdicionais que estimase oportunas, declarándose neste mesmo convenio
sometidas ambas as dúas ao foro xurisdicional dos órganos da Administración de
Xustiza que sexan competentes no ámbito da Coruña.
SEXTA: INCUMPRIMENTO
O incumprimento de calquera das estipulacións do presente convenio constituirá
causa suficiente de resolución deste.
A Sociedade Española de Beneficencia deberá reintegrarlle ao erario provincial
aquelas cantidades que percibidas con carácter previo á realización do equipamento,
non fosen adecuadamente xustificadas. A aplicación dos xuros de mora
correspondentes non procederá cando o incumprimento obedecese a causa non
imputábel á entidade beneficiaria.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario con data do
E en proba de conformidade asinan este convenio en exemplar cuadriplicado no
lugar e data expresados no encabezamento

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.- Salvador Fernández Moreda

O PRESIDENTE DA SOCIEDADE
ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA

Asdo. José Luis Cerdeira Baños

13.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E O CENTRO GALEGO DE XUBILADOS E PENSIONISTAS DA
REPÚBLICA ARGENTINA PARA REALIZAR AS OBRAS DE MELLORA NO
CENTRO SOCIAL.
Aprobar o texto do convenio que figura como anexo entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña e o Centro Galego de Xubilados e Pensionistas da República
Argentina para realizar as obras de mellora no centro social, cunha achega provincial
de 13.000 euros que se aboará segundo a cláusula 2ª do convenio con cargo a
aplicación presupostaria 0103/463C/78999, nº de rexistro 8.048 do data 24/09/04.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E
O CENTRO GALEGO DE PENSIONISTAS E XUBILADOS DA REPÚBLICA
ARGENTINA PARA REALIZAR OBRAS DE MELLORA NO CENTRO
SOCIAL
A Coruña,

de

de 2004
REUNIDOS

Dunha parte D.Salvador Fernández Moreda , que intervén neste acto en
nome e representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando como
presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas.
Doutra, D. Perfecto Marcote Marcote , que intervén neste acto en nome
e representación da Sociedade Civil “Centro Galego de Xubilados e Pensionistas da
República Argentina”, cuxo domicilio social se atopa na rúa 25 de maio número 462,
cidade de Avellaneda, provincia de Buenos Aires (Argentina), entidade sen ánimo de
lucro constituída como asociación civil en 1992 ao abeiro da lexislación da República
de Argentina, actuando como presidente e conforme ás competencias que ten
atribuídas de acordo co artigo 17 dos seus estatutos.
Ambos os dous comparecentes recoñécense mutuamente capacidade,
lexitimación e representación suficientes para formalizar o presente convenio de
colaboración.
EXPOÑEN
Primeiro:
A Deputación da Coruña, en adiante Deputación, é unha entidade pública local
de ámbito provincial que ten entre as súas fins propias e específicas garantir os

principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, sendo competencias propias,
entre outras, as de cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e,
en xeral, o fomento e administración dos intereses peculiares da provincia.
O Centro Galego de Xubilados e Pensionistas é unha asociación civil sen fins de
lucro de carácter benéfico, constituída para a mellora da calidade de vida dos
pensionistas e xubilados entre os asociados, entre cuxas actividades específicas figura
a de velar pola saúde dos seus asociados.
Segundo
As asociacións de comunidades galegas no exterior son, en moitos casos, o único
vínculo de unión que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de orixe.
A provincia da Coruña, a súa cidadanía e as institucións que a representan teñen, e
deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que
por diversas circunstancias se encontran afastados da súa terra.
Terceiro
A problemática situación económica e social pola que están a atravesar a
maioría dos países latinoamericanos, incluída Argentina, trae consigo que moitos dos
cidadáns galegos que neles residen estean a vivir unha insostíbel situación de
precariedade económica e asistencial.
Cuarto
Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades procurar unha mellor
calidade de vida para aqueles que están máis necesitados, prestando especial atención
ao colectivo da terceira idade, xa que é este colectivo o que máis sofre as
consecuencias da crise económica e, en moitos casos, impídelle dispor dos medios para
garantir a súa cobertura asistencial mínima.
É por iso que ambas as dúas entidades, ao estimar conveniente a realización de
actuacións que impliquen garantir unha calidade de vida mínima para a comunidade
galega no exterior, acordan a celebración dun convenio de colaboración suxeito ás
seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA: OBXECTO DO CONVENIO
Financiar a realización de obras de mellora no local social.
SEGUNDA: CONTIDO DA COLABORACIÓN
A Deputación da Coruña comprométese a achegar a cantidade de 13.000€ para
realizar obras de mellora no local social do Centro Galego, 100% do orzamento da
actuación que se ha financiar.

O Centro Galego de Xubilados e Pensionistas comprométese a realizar as actuacións
necesarias para que na sede do centro social sito na rúa 25 de maio 462 de Avellaneda
(Buenos Aires) se realicen as obras de mellora necesaria para a atención dos seus
asociados. As obras de mellora que importan un total de 13.000€, consistirán en:
Adaptacións en inmóbel para utilización de maiores
Pintura ao látex (1 man fixador e 3 mans pintura) de salas do centro
Reforma da instalación eléctrica
TOTAL

7.000€
1.500€
4.500€
13000 €

A entidade beneficiaria comprométese (de conformidade co disposto no art.
31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións), con carácter previo á
realización das obras, a solicitar, polo menos, un mínimo de tres ofertas de diferentes
provedores, escollendo de entre as recibidas a que resulte máis adecuada conforme a
criterios de eficiencia e economía, e debendo xustificarse a elección cando non recaia
na proposta económica máis vantaxosa.
A achega da Deputación, materializarase mediante a remisión á beneficiaria dos
seguintes cheques bancarios:
1 º pagamento: 3.250€ (25% do total da achega) á sinatura do convenio. Previamente á
remisión do cheque, a entidade remitiralle á Deputación garantía
suficiente equivalente ao importe anticipado.
2º pagamento: 3.250€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados no centro social por importe
superior a 3.250€.
3º pagamento: 3.250€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados no centro social por importe
superior a 6.500€.
4º pagamento: 3.250€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados no centro social por importe
superior a 9.750€.
En todo caso, a solicitude do 4º e derradeiro pagamento realizarase antes do 31 de
outubro de 2005.
O derradeiro pagamento xustificarao o centro galego no prazo de 45 días contados
dende a recepción material de cheque bancario. Coa proposta de aprobación da última
xustificación poderá tramitarse a proposta de cancelación da garantía constituída.
Non obstante o indicado para o sistema de pagamentos, a entidade beneficiaria
poderá optar por remitir con carácter previo a cada pagamento a documentación
xustificativa correspondente, en cuxo caso non terá obriga de prestar a garantía
mencionada.

O Centro Galego de Xubilados e Pensionistas comprométese a remitir como
documentación xustificativa da realización das obras:
- Informe do presidente da entidade no que se identifiquen os gastos realizados.
- Factura, recibos e outras pezas xustificativas de gastos realizados na
realización das obras.
- Informe do profesional técnico correspondente: arquitecto ou arquitecto
técnico.
Os pagamentos materializaranse mediante remisión de cheque nominativo a
favor da entidade beneficiaria. O cheque será conformado pola entidade bancaria que
determine a Tesourería Provincial. A entrega do cheque realizaráselle ao presidente da
entidade beneficiaria ou, se é o caso, persoa legalmente autorizada para a recepción. O
cheque acompañarase de escrito “xustificante de entrega” que deberá ser asinado polo
receptor. O escrito de comprobación de recepción será elaborado pola Tesourería
Provincial con base aos datos que figuren no correspondente mandamento de
pagamento e no cheque emitido pola entidade bancaria.
As correspondentes remisións de cheques materializaranse despois dos
informes do Servizo de Planificación e Control; Patrimonio e Contratación e da
Intervención de Fondos Provinciais.
Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionábel xustificado en moeda
distinta ao euro, aplicarase o tipo de cambio oficial estabelecido no día de remisión da
documentación xustificativa á Deputación. Todos os pagamentos que realice a
Deputación serán en moeda euro.
O Centro Galego de Xubilados e Pensionistas comprométese a comunicarlles a
todos os seus socios o financiamento das reformas e adaptacións realizadas no centro
social con cargo aos orzamentos da Deputación da Coruña.
O Centro Galego de Xubilados e Pensionistas comprométese a pór en coñecemento
da Deputación aquelas axudas que lle sexan concedidas para a mesma finalidade. A
achega provincial reducirase na medida en que a axuda percibida minore o custo da
reforma financiada.
O Fogar Español comprométese a destinar o ben á fin concreta para a que se
concedeu a subvención, que non poderá ser inferior a cinco anos. O incumprimento da
obriga de destino será causa de reintegro da subvención percibida nos termos
estabelecidos na lei.
TERCEIRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DO CONVENIO.
A dirección técnica do presente convenio corresponderalle ao Servizo de
Planificación e Control.
CUARTA: VIXENCIA DO CONVENIO.

O presente convenio estará en vigor para o ano 2004 até a terminación da obra que
se ha financiar. En ningún caso o convenio subministrará efectos máis alá do 31 de
decembro de 2005.
QUINTA: INTERPRETACIÓN.
As lagoas ou diverxencias que puidesen apreciarse na aplicación do presente
convenio integraranse, interpretarán e resolverán motivándoas a Deputación da
Coruña, de acordo co disposto no presente convenio e a normativa española aplicábel,
principalmente na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Non obstante o indicado no parágrafo anterior, calquera das partes poderá iniciar as
accións xurisdicionais que estimase oportunas, declarándose neste mesmo convenio
sometidas ambas as dúas ao foro xurisdicional dos órganos da Administración de
Xustiza que sexan competentes no ámbito da Coruña.
SEXTA: INCUMPRIMENTO
O incumprimento de calquera das estipulacións do presente convenio constituirá
causa suficiente de resolución deste.
O Centro Galego de Pensionistas e Xubilados deberá reintegrarlle ao erario
provincial aquelas cantidades que percibidas con carácter previo á realización da
actividade financiada, non fosen adecuadamente xustificadas. A aplicación dos xuros
de mora correspondentes non procederá cando o incumprimento obedecese a causa non
imputábel á entidade beneficiaria.
Faise constar que o presente

convenio foi aprobado por acordo plenario con

data do
E en proba de conformidade asinan este convenio en exemplar cuadriplicado no
lugar e data expresados no encabezamento

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.- Salvador Fernández Moreda

O PRESIDENTE DO CENTRO GALEGO DE
PENSIONISTAS
E XUBILADOS DA REPÚBLICA ARGENTINA

Asdo. Perfecto Marcote Marcote

14.- APROBACIÓN DA FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E O FOGAR GALEGO PARA ANCIÁNS DE BUENOS AIRES
(ARXENTINA) PARA O MANTEMENTO DO FOGAR DE ACOLLIDA DE
PERSOAS MAIORES.
Aprobar o texto do convenio que figura como anexo entre a Excma. Deputación
Provincial da Coruña e o Fogar Galego para anciáns de Buenos Aires (Argentina) para
o mantemento do fogar de acollida de persoas maiores, cunha achega provincial de
124.000 euros que se aboará segundo a cláusula 2ª do convenio con cargo a aplicación
presupostaria, 0103/463C/48999, nº de rexistro 8.047 do 24/09/04
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E
O FOGAR GALEGO PARA ANCIÁNS DE BOS AIRES (ARXENTINA) PARA
O MANTEMENTO DE FOGAR DE ACOLLIDA DE PERSOAS MAIORES
A Coruña,

de

de 2004
REUNIDOS

Dunha parte D. Salvador Fernández Moreda, que intervén neste acto en
nome e representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando como
presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas.
Doutra, D. Rafael Gil Malvido, que intervén neste acto en nome e
representación da Sociedade Civil "Fogar Galego para Anciáns", cuxo domicilio social
áchase na Avenida Moreno 1270 da cidade de Buenos Aires (Argentina), entidade sen
ánimo de lucro constituída en 1943 ao amparo da lexislación da República de
Arxentina, actuando como presidente e conforme ás competencias que ten atribuídas
de acordo co artigo dos seus estatutos.
Ambos os dous comparecentes recoñécense mutuamente capacidade,
lexitimación e representación suficientes para formalizar o presente convenio de
colaboración.
EXPOÑEN
Primeiro:
A Deputación da Coruña, en adiante Deputación, é unha entidade pública local
de ámbito provincial que ten entre as súas fins propias e específicas garantir os
principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, sendo competencias propias,
entre outras, as de cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e,
en xeral, o fomento e administración dos intereses peculiares da provincia.

O Fogar Galego para Anciáns é unha institución privada sen fins de lucro de carácter
benéfico, constituída para a protección e socorro mutuo entre os asociados, entre cuxas
fins figura a de prestar labor asistencial, de previsión e axuda en xeral para as persoas
maiores.
Segundo
As asociacións de comunidades galegas no exterior son, en moitos casos, o
único vínculo de unión que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de
orixe. A provincia da Coruña, os seus cidadáns e as institucións que a representan
teñen, e deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus
concidadáns que por diversas circunstancias se encontran afastados da súa terra.
Terceiro
A problemática situación económica e social pola que están a atravesar a
maioría dos países latinoamericanos, incluída Arxentina, trae consigo que moitos dos
cidadáns galegos que neles residen estean a vivir unha insostíbel situación de
precariedade económica e asistencial.
Cuarta
Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades procurar unha mellor
calidade de vida para aqueles que están máis necesitados, prestando especial atención
ao colectivo da terceira idade, xa que é este colectivo o que máis sofre as
consecuencias da crise económica e, en moitos casos, impídelle dispor dos medios para
garantir a súa cobertura asistencial mínima.
É por iso que ambas as dúas entidades, ao estimar conveniente a realización de
actuacións que impliquen garantir unha calidade de vida mínima para a comunidade
galega no exterior, acordan a celebración dun convenio de colaboración suxeito ás
seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA: OBXECTO DO CONVENIO
Mantemento do fogar de acollida Domselaar de persoas maiores que se
encontran en situación de precariedade económica.
SEGUNDA: CONTIDO DA COLABORACIÓN
A Deputación da Coruña comprométese a achegar a cantidade de 124.000€ para
asegurar o mantemento do servizo de acollida da residencia Domselaar, 100% do custo
da actuación que se ha financiar.

O Fogar Galego para Anciáns comprométese a realizar as actuacións necesarias
para que a residencia de acollida Domselaar realice a súa actividade durante 1 ano
atendendo adecuadamente ás persoas máis necesitadas e con menos posibilidades
económicas.O orzamento estimado desta actividade é o seguinte:
Gastos de alimentación........................
Soldos de persoal.............................
Honorarios profesionais.....................
Gastos de medicamentos e cueiros.....
Total....................................................

27.500€
77.500€
10.500€
8.500€
124.000€

No suposto de que a prestación non a realice a propia asociación, esta
comprométese (de conformidade co disposto no art. 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións), con carácter previo á realización das obras, a
solicitar, polo menos, un mínimo de tres ofertas de diferentes provedores, escollendo
de entre as recibidas a que resulte máis adecuada conforme a criterios de eficiencia e
economía, e debendo xustificarse a elección cando non recaia na proposta económica
máis vantaxosa.
A achega da Deputación materializarase mediante as seguintes transferencias
bancarias á conta designada pola entidade:
1ª transferencia: 31.000€ (25% do total da achega) á sinatura do convenio.
Previamente á transferencia, a entidade remitiralle á Deputación
garantía suficiente equivalente ao importe anticipado.
2ª transferencia: 31.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados na casa de acollida por importe
superior a 31.000€.
3ª transferencia: 31.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados na casa de acollida por importe
superior a 62.000€.
4ª transferencia: 31.000€ (25% do total da achega) á recepción da xustificación
acreditativa dos gastos realizados na casa de acollida por importe
superior a 93.000€.
En todo caso, a solicitude da 4ª e última transferencia realizarase antes do 31 de
outubro de 2005.
A última transferencia xustificaraa o Fogar Galego para Anciáns no prazo de 45
días contados da recepción material daquela. Coa proposta de aprobación da última
xustificación poderá tramitarse a proposta de cancelación da garantía constituída.
Non obstante o indicado para o sistema de pagamentos, a entidade beneficiaria
poderá optar por remitir con carácter previo a cada pagamento a documentación

xustificativa correspondente, en cuxo caso non terá obriga de prestar a garantía
mencionada.
Fogar Galego para Anciáns comprométese a remitir como documentación
xustificativa de prestación dos servizos:
- Informe do presidente da entidade no que se identifiquen as persoas
beneficiadas pola axuda e os gastos realizados.
- Facturas, recibos e outras pezas xustificativas de gastos realizados na
prestación de servizos na casa de acollida.
As transferencias bancarias correspondentes materializaranse tras os informes
previos do Servizo de Planificación e Control; Patrimonio e Contratación e da
Intervención de Fondos Provinciais.
Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionábel xustificado en moeda
distinta ao euro, aplicarase o tipo de cambio oficial estabelecido no día de remisión da
documentación xustificativa á Deputación. Todos os pagamentos que realice a
Deputación serán en moeda euro.
O Fogar Galego comprométese a comunicarlles a todos os seus socios o
financiamento do funcionamento da casa de acollida con cargo aos orzamentos da
Deputación da Coruña.
O Fogar Galego comprométese a pór en coñecemento da Deputación aquelas
axudas que lle sexan concedidas para a mesma finalidade. A achega provincial
reducirase na medida en que a axuda percibida minore o custo da asistencia financiada.
TERCEIRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DO CONVENIO.
A dirección técnica do presente convenio corresponderalle ao servizo de
Planificación e Control.
CUARTA: VIXENCIA DO CONVENIO.
O presente convenio estará en vigor para o ano 2004 até a terminación da
actividade obxecto de financiamento. En ningún caso o convenio subministrará efectos
máis alá do 31 de decembro de 2005.
QUINTA: INTERPRETACIÓN .
As lagoas ou diverxencias que puidesen apreciarse na aplicación do presente
convenio integraranse, interpretarán e resolverán motivándoas a Deputación da
Coruña, de acordo co disposto no presente convenio e a normativa española aplicábel,
principalmente na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Non obstante o indicado no parágrafo anterior, calquera das partes poderá
iniciar as accións xurisdicionais que estime oportunas, declarándose neste mesmo
convenio sometidas ambas as dúas ao foro xurisdicional dos órganos da
Administración de Xustiza que foran competentes no ámbito da Coruña.
SEXTA: INCUMPRIMENTO
O incumprimento de calquera das estipulacións do presente convenio
constituirá causa suficiente de resolución deste.
O Fogar Galego para Anciáns deberá reintegrar ao erario provincial aquelas
cantidades que percibidas con carácter previo á realización da actividade financiada,
non fosen adecuadamente xustificadas. A aplicación dos xuros de mora
correspondentes non procederá cando o incumprimento obedecese a causa non
imputábel á entidade beneficiaria.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario con
data do
E en proba de conformidade asinan este convenio en exemplar cuadriplicado no
lugar e data expresados no encabezamento

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.- Salvador Fernández Moreda

O PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN BENÉFICA
PROVINCIA DA CORUÑA

Asdo.Rafael Gil Malvido

15.APROBACIÓN
DO
PROXECTO
MODIFICADO
DO
RECONSTRUCIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO PONTE
PORTO-CAMARIÑAS.

DE
DO

1.- Aprobar o proxecto MODIFICADO DO DE RECONSTRUCIÓN DO PAVILLÓN
POLIDEPORTIVO PONTE DO PORTO (CAMARIÑAS), código 04.7490.0002.1,
cun presuposto de contrata de 493.268,80 euros que supón un incremento con respecto
ao inicial de 119.211,29 euros.
2.- Formalizar en documento administrativo co adxudicatario do contrato inicial
DIVICOTEL, S.L. , CIF B32181307 as modificacions do contrato que aplicando a
baixa da adxudicación supón un novo prezo de adxudicación de 433.237,99 euros, que
supón un incremento con respecto ao inicial de 104.703,28 euros, debendo depositar
unha garantía definitiva por importe de 4.188,13 euros, correspondendo o 4% do prezo
da adxudicación.
O citado importe aboarase con cargo a aplicación 0501/519Z/60187, nº de
rexistro 8.077 do 27/09/04.
3.- Denegar a aprobación dos incrementos dos honorarios correspondentes a redacción
do proxecto modificado e dirección e coordinación da seguridade e saúde das obras, en
base as razóns expostas no informe do Servizo de Arquitectura.
Todo iso condicionado a aprobación da transferencia de crédito correspondente e a
ratificación do proxecto por parte do Concello de Camariñas.

16.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA AMPLIACIÓN DA
PLATAFORMA E MELLORA DO TRAZADO NA E.P. 1909 CARBALLO A
CAIÓN E ACCESO A LAGOA DENDE O P.K. 1,7 E ATÉ O P.K. 6
CARBALLO, CÓDIGO 03.1110.0008.0 INCLUÍDO NO PROXECTO DE VÍAS
PROVINCIAIS 2003-2ª FASE.
1.- Aprobar o proxecto REFORMADO DE AMPLIACIÓN DA PLATAFORMA E
MELLORA DO TRAZADO NA E.P. 1909 CARBALLO A CAIÓN E ACCESO A
LAGOA dende o P.K. 1,7 até o P.K. 6 co código 03.1110.0008.1, polo seu orzamento
de contrata de 1.427.359,73 euros, que representan un incremento respecto ao
primitivo de 234.141,66 euros.
2.- Formalizar en documento administrativo, co adxudicatario do contrato primitivo
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A. (co CIF A32100521), as
modificacións do contrato, que aplicando a baixa de adxudicacion supón un novo
presuposto de adxudicación de 1.046.682,89 euros, que representan un incremento
respecto ao primitivo de 171.696,08 euros.
3.- Modificar a contía da garantía definitiva que queda incrementada na cantidade de
6.867,84 euros que deberá ingresar o contratista na Caixa da Corporación dentro do
prazo máximo de 15 días unha vez aprobada a modificación do contrato, quedando por
tanto fixada a garantía co citado incremento na cantidade de 41.867,31 euros.

