DEPUTACIÓN PROVINCIAL

DA CORUÑA

Acta da sesión EXTRAORDINARIA
celebrada pola Excma. CORPORACIÓN PROVINCIAL
o 8 DE XUÑO DE 2018
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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria extraordinaria
que terá lugar o venres, 8 de xuño de 2018, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS

Comisión de Deportes e Mocidade
1.- Aprobación de convenio de colaboración entre a Deputación provincial da Coruña
e o Concello de Santiago de Compostela, sede da celebración da fase final de
Supercopa de Baloncesto
Comisión de Promoción Económica e Emprego
2.- Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e a Asociación Cultural
Festival de la Luz para financiar o proxecto Festival de la Luz 2016
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
3.- Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de abril de
2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 30 de
abril de 2018.
4.- Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 30/04/2018 e
proxección a 31/12/2018.
5.- Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 4/2018.
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DA EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL EN
PLENO DO 8 DE XUÑO DE 2018
No salón de sesións do pazo provincial da Coruña, o día 8 de xuño de 2018, reúnese
a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión extraordinaria.
CONCORRENTES
PRESIDE O ILMO. SR.:
DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO

PSOE

ASISTEN OS SRES. DEPUTADOS SEGUINTES:
D. JUAN ALONSO TEMBRÁS

PP

Dª PATRICIA BLANCO FIDALGO

PSOE

D. JOSÉ CARLOS CALVELO MARTÍNEZ

PP

Dª. CLAUDIA DELSO CARREIRA

MAREA ATLÁNTICO

D. DANIEL DÍAZ GRANDÍO

MAREA ATLÁNTICA

D. MANUEL DIOS DIZ

COMPOSTELA ABERTA

D. BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO

PSOE

Dª ROCÍO FRAGA SÁENZ

MAREA ATLÁNTICA

Dª. Mª ÁNGELA FRANCO POUSO

BNG

Dª ROSA GALLEGO NEIRA

PP

D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO

PP

D. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA

PSOE

Dª SUSANA GARCÍA GÓMEZ

PP

D. JOSÉ GARCÍA LIÑARES

PSOE

D. ÁNGEL GARCÍA SEOANE

AA.VV.

D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS

PP

D. ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

PSOE

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA

PP

Dª INÉS MONTEAGUDO ROMERO

PP

D. MANUEL MUIÑO ESPASANDIN

BNG

Dª MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ

PP

D. JUAN VICENTE PENABAD MURAS

PSOE

D. JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO

PSOE
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D. XOSÉ REGUEIRA VARELA

BNG

D. LUIS RUBIDO RAMONDE

PP

Dª. Mª GORETTI SANMARTIN REI

BNG

D. CARLOS VÁZQUEZ QUINTIÁN

PP

Dª. TERESA VILLAVERDE PAIS

PP

Escúsanse os Sres. Soto Vivero e Rivas Caridad.
Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da
Corporación, e está presente o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera.
Aberto o acto ás doce horas e nove minutos, o Sr. Secretario le os asuntos incluídos
na orde do día, en relación aos cales, por unanimidade, excepto nos casos en que se
indique, adoptáronse os seguintes acordos:
1.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
SEDE DA CELEBRACIÓN DA FASE FINAL DE SUPERCOPA DE BALONCESTO
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa, por importe de 121.000 €, ao
Concello de Santiago de Compostela para financiar a celebración da fase final da
Supercopa de Baloncesto que terá lugar no Concello de Santiago de Compostela, no
mes de setembro de 2018, cun orzamento subvencionado de 242.000 €, de acordo co
texto do convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 5 de xuño de 2018.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2019, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o
Concello de Santiago de Compostela para financiar a celebración da fase final
da Supercopa de Baloncesto que terá lugar no Concello de Santiago de
Compostela, no mes de setembro de 2018
A Coruña,
4

REÚNENSE
D. José García Liñares, en nome e representación da Deputación Provincial da
Coruña
Don Martiño Noriega Sánchez en nome e representación do Concello de Santiago de
Compostela.
MANIFESTAN
1.- Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o
presente convenio.
2.- Que o Concello de Santiago de Compostela, será a sede da celebración da fase
final da Supercopa de Baloncesto que terá lugar no mes de setembro de 2018.
3.- Que as deputacións teñen entre os seus fins propios e específicos asegurar a
prestación dos servizos de competencia municipal, e os concellos teñen como
competencia propia a promoción do deporte; ademais, é competencia das
deputacións a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social.
4.- Que, neste contexto, a Deputación da Coruña está interesada en colaborar co
Concello de Santiago de Compostela na celebración do citado evento
5.- Que, en virtude das consideracións anteriores, a Deputación da Coruña e o
Concello de Santiago de Compostela, acordan subscribir o presente convenio de
colaboración de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I.-OBXECTO.
O obxecto do presente convenio é establecer as bases da colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña, o Concello de Santiago de Compostela
(CIF:P1507900G) para cooperar economicamente no desenvolvemento da
celebración da fase final da Supercopa de Baloncesto, que terá lugar no
Concello de Santiago de Compostela no mes de setembro do 2018.
Como contraprestación o Concello de Santiago de Compostela entregará á
Deputación provincial da Coruña 50 aboamentos gratuítos cunha antelación mínima
de 15 días ao comezo do evento.

II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
O Concello de Santiago de Compostela desenvolve as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
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CONCEPTO

IMPORTE

Patrocinio ACB SAU

242.000,00€

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento das actividades, tal como se
definen na cláusula primeira, cunha achega máxima de 121.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 50,00 %.
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está
financiado con cargo a recursos, propios ou alleos, acreditando o concello beneficiario
que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
imputable ao concello.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 50,00 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/3411/46201, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, ou ingresos derivados da actividade que o Concello de
Santiago de Compostela obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu
importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o
importe total do gasto efectivamente xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións ou ingresos supere o
importe do gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no
importe necesario para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación e execución.
1.- Corresponderalle ao Concello de Santiago de Compostela o outorgamento dos
contratos de subministración, servizos e asistencia para a completa realización das
actividades programadas.
2.- No procedemento de contratación, o Concello de Santiago de Compostela
axustará toda a súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector
público.
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V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- A imaxe corporativa do evento e todos os materiais promocionais deberán
incorporar a imaxe institucional da Deputación Provincial da Coruña como entidade
colaboradora, que deberán ser acordados coa Deputación e que poderán consistir en
publicidade activa mediante paneis fixos, paneis electrónicos ou calquera outros
medios que ao respecto sexan utilizados polas entidades colaboradoras”
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Concello de Santiago de Compostela

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
1.- A achega da Deputación seralle aboada ao Concello de Santiago de
Compostela do seguinte xeito:
Primeiro prazo, por importe máximo do 50% da subvención, co carácter de anticipo
prepagable a xustificar. Unha vez formalizado o presente convenio en documento
administrativo e previa acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, segundo o previsto na cláusula oitava.
Coa finalidade de xustificar este anticipo prepagable, o Concello de Santiago de
Compostela remitirá á Deputación Provincial da Coruña a certificación do Concello
do pago realizado, xustificante da transferencia bancaria efectuada á ACB SAU, e
copia da factura polo importe aboado.
Esta documentación deberá ser presentada no prazo de un mes dende o ingreso do
50% da subvención concedida.
Segundo prazo, por importe do 50 % restante, da subvención concedida, aboarase
despois da celebración da celebración da fase final da Supercopa de Baloncesto,
previa presentación da seguinte documentación:
* Factura expedida pola ACB SAU.
* Certificación do Concello do pago realizado.
* Xustificante da transferencia bancaria efectuada á ACB SAU
* Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da
subvención que conterá, como mínimo: a descrición das actividades realizadas, tanto
a propia competición, como as actividades paralelas deportivas/ culturais, estimación
de asistentes, estimación do retorno económico.
* Relación detallada doutras subvencións ou axudas, públicas ou privadas, ou
ingresos derivados da actividade para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración
de non ter outras subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto.
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* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula oitava.
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta.
2.- Se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrara o importe que lle
corresponda, o Concello de Santiago de Compostela terá dereito ao aboamento
dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen desde a finalización do
prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.

VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira, remataran o 31 de decembro de 2018.
2.- O Concello de Santiago de Compostela deberá presentar a xustificación
documental á que se refire a cláusula sexta antes do 30 de abril de 2019.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se recibise xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un
requirimento ao Concello de Santiago de Compostela para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto.
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao
Concello de Santiago de Compostela da sanción que, de conformidade co disposto
na Lei de subvencións e na Base 56ª 6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, lle poida corresponder.
VIII.- Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa
acreditación.
1.- O Concello de Santiago de Compostela deberá estar ao día, con carácter previo
á sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.
2.- A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsable expedida polo órgano competente, mediante a presentación
dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña
telematicamente os correspondentes certificados.
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3.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Concello de Santiago de Compostela destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte imposible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Concello de Santiago de Compostela poderá
ser escollido pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro
sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á
finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o
cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente
convenio de colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Concello de Santiago de Compostela queda sometido aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
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sancións previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do
Orzamento da Deputación.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª. 6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 %
do importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se
o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción será dun 20
% da subvención outorgada co límite de 150 €.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada co
límite de 400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención,
sen que poida superar o importe de 900 €.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Concello de Santiago de Compostela serán remitidos á
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Concello de Santiago de Compostela
será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web
dacoruna.gal
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2019 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse
realizado dende o 1 de xaneiro de 2018.
2.- Previa solicitude do Concello de Santiago de Compostela, realizada polo menos
dous meses antes da data do fin do prazo, o convenio poderá ser prorrogado por
acordo expreso de ambas as dúas partes, e previos os informes preceptivos da
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da
Intervención da Deputación.
10

3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio poderá crearse
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo presidente da Deputación e do Concello de Santiago de
Compostela, respectivamente.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por -----E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio,
no lugar e data indicados no encabezamento.”
2.- APROBACIÓN DO CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ PARA FINANCIAR O
PROXECTO FESTIVAL DE LA LUZ 2016
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1º.-Exceptuar para o presente convenio o cumprimento dos principios de
concorrencia, publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de
causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por
entender que se dan razóns suficientes de interese público no outorgamento da
subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei xeral de
subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
2º.- Aprécianse no presente expediente as seguintes razóns de interese público, que
dificultan a convocatoria de concorrencia competitiva:
A concesión da achega da Deputación fóra das convocatorias de concorrencia
competitiva, que en cada exercicio orzamentario se tramitan no Servizo de Promoción
Económica, Turismo e Emprego, segundo a memoria presentada pola citada
entidade, ten a súa causa en que o proxecto que se vai desenvolver, consiste
principalmente potenciar o desenvolvemento da zona rural. Un dos retos desta
entidade é incentivar os produtos autóctonos, a artesanía a gastronomía a través dos
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proxectos e iniciativas dos emprendedores o que supón un incremento na creación de
postos de traballo tanto directos como indirectos.
Por outra banda o servizo desenvolvido pola entidade ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ, non soamente posibilita, senón que incorpora
transversalmente as oportunidades no medio rural e a reactivación da súa economía.
Cabe considerar, ademais, que o proxecto, pola envergadura e importes que contén,
excede dos parámetros das subvencións que veñen a concederse nas convocatorias
de réxime de concorrencia competitiva do servizo.
O importe da axuda provincial vén determinado pola dimensión económica do
proxecto. Neste sentido, a porcentaxe de financiamento determinouse na
consideración de que a actividade non ten fin lucrativo.
3º.- Non ter en conta, con carácter excepcional, o principio de imputación temporal de
gasto, de conformidade co establecido no art. 176 do texto refundido da Lei de
facendas locais
4º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e a Asociación Cultural Festival de la Luz CIF G
70483425 para cofinanciar o proxecto “Festival de la Luz 2016” cunha achega
provincial de 40.000,00 euros con cargo á aplicación presupostaria 0510/3343/481,
que representa un coeficiente de financiamento do 10,35% con respecto a un
presuposto de 386.396,00 €
5º.- Facultar o Sr. presidente da Corporación para asinar o convenio.”
6º Condicionar a eficacia do presente acordo ao resultado final do expediente de
control financeiro PO1/Boimorto realizado pola Deputación respecto do proxecto
“Festival de la Luz 2016”.
7º.- O texto íntegro do convenio é o seguinte:
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ para cofinanciar el Festival de la
Luz 2016
Na Coruña o
REUNIDOS
Dunha parte D/Dna.
Provincial da Coruña

en representación da Deputación

Doutra parte Don/Dona
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
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en representación da

Na Coruña o
Que a Excma. Deputación Provincial da Coruña e ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ
1. Consideran de gran interese para a provincia a realización do proxecto
“Festival de la Luz” que ten como obxectivos promover as tradicións a través
da música, artesanía, gastronomía o que leva á creación de multitude de
postos de traballo directos e indirectos.
.
2. Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da ASOCIACIÓN
CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ as dúas partes acordan subscribir un
convenio conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ CIF
G70483425, para o financiamento do proxecto “Festival de la Luz 2016”.
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE SE VAI REALIZAR
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ levará a cabo as actividades
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte
orzamento:
GASTOS
IMPORTE
COMPRAS
9.163,00 €
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS
1.156,00 €
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES
19.541,00 €
PRIMAS DE SEGUROS
788,00 €
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
7.800,00 €
SUBMINISTRACIÓNS
29.332,00 €
COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS
287.856,00 €
SOLDOS E SALARIOS
18.596,00 €
SEGURIDADE SOCIAL
1.240,00 €
OUTROS GASTOS SUBVENCIONABLES
10.925,00 €
TOTAL SEN IVE
386.396,00 €
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 40.000,00 € o que representa
unha porcentaxe de 10,35%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o
importe total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que
represente o 10,35% da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade.
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2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0510/3343/481, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA
LUZ obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da
subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto
efectivamente xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á ASOCIACIÓN
CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ. Non se poderá contratar a realización de
prestacións con persoas ou entidades vinculadas á ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ nin con calquera outra na que concorra algunha das
circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións.
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000,00 euros, con carácter
previo á contratación, a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ deberá
solicitar polo menos tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas
recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía,
debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia
sobre a oferta máis vantaxosa economicamente.
3. No caso de que a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ tramite e
aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato
adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado,
achegando con el os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ.
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada á ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE
LA LUZ unha vez que se presente a seguinte documentación:
 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da ASOCIACIÓN
CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ.
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xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores
co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e datas de pago. Tamén
se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
SEGUNDA. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias
debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No
caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á
compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe
constancia de que foi presentada como xustificante de gasto para o cobro
dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA.
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento
provincial.
Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos
polo órgano competente.

A ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ deberá acreditar previamente
que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de
conformidade coa cláusula OITAVA.
VII. TERMO PARA REALIZAR A ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, realizaranse entre os
días 1 de xaneiro de 2016 ao 31 de decembro de 2016.
2. Unha vez rematadas as actividades, a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA
LUZ deberá presentar a conta xustificativa a partir da sinatura do convenio e ata o 31
de xullo de 2018.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que
se teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ para que a presente no prazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo
excepcional implicará a perda da subvención e demais responsabilidades previstas
neste convenio e na lexislación aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula
XIII. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá a
entidade beneficiaria da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de
subvencións e na Ordenanza provincial reguladora do control financeiro de
subvencións, e dos procedementos de reintegro e sancionadores derivados (BO núm.
116 de data luns, 27 de xuño de 2015), poida corresponderlle.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
na documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a
axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado
o importe que lle corresponda, a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se
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devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se
faga efectivo o pagamento.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL
E A SÚA ACREDITACIÓN
A ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ deberá estar ao día, con carácter
previo á sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención,
no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa
comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade
Social.
1. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinaraa esta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ destinará os fondos recibidos
ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€,
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ deberá contar polo
menos cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre
outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a
esta subvención.
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO.
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
poderá ser escollida pola Intervención provincial para a realizar un control financeiro
sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á
finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o
cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente
convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ queda
sometida aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas
de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de
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maio, aos procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de
Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o
disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (RD 887/2006, do 21 de
xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, este incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións previsto nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do control
financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores
derivados (BOP núm. 116 do luns, 22 de xuño do 2015)
3. Para os supostos de atrasos na realización das obras ou atraso na presentación da
xustificación estarase ao disposto na Ordenanza provincial reguladora do control
financeiro de subvencións e dos procedementos de reintegro e sancionadores
derivados (BOP núm. 116 do luns, 22 de xuño do 2015)
4. Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre
o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pago efectivo ao terceiro.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

DE

SUBVENCIÓNS

E

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ serán remitidas á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista neste precepto e co debido
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de
Axudas, Subvencións e Convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE
LA LUZ será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web
dicoruna.es
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro de
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2016 ata o 31 de decembro do ano 2016, sen que en ningún caso sexan
subvencionables os gastos devengados con anterioridade á dita data e conservará a
súa vixencia ata o día 31 de agosto do ano 2018 .
2. Para o caso de que a ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ non poida
ter presentada a xustificación antes do día 31 de xullo de 2018, deberá solicitar antes
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de
que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o
pago que proceda, do importe correctamente xustificado.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da
unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da
Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En
ningún caso, se poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da
subvención concedida e prevista nominativamente por acordo plenario.
XIV.- NATUREZA,
COMPETENTE

INTERPRETACIÓN,

MODIFICACIÓN

E

XURISDICIÓN

1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o da ASOCIACIÓN
CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
desta xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por
do día___de ___de___
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.
O deputado

O representante da entidade
ASOCIACIÓN
CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ"

3.- APROBACIÓN DA INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A
PROVEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DO 25 DE
XULLO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 E RELACIÓN
DETALLADA DE TODAS AS FACTURAS PAGADAS POLA DEPUTACIÓN E
POLO CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA
CORUÑA ENTRE O 1 E O 30 DE ABRIL DE 2018.
O Pleno, por unanimidade, acorda:
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"1.- Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a provedores
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación
Provincial da Coruña e no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da
Coruña do mes de abril de 2018.
2.- Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación Provincial da Coruña e polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 30 de
abril de 2018.
3.- Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, acórdase a publicación desta na páxina de internet da
Deputación Provincial da Coruña."
4.- APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO
ORZAMENTARIA A 30/04/2018 E PROXECCIÓN A 31/12/2018.

DE

EXECUCIÓN

O Pleno, por unanimidade, acorda:
"1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 30 de abril de
2018, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos e Asistencia Económica a
Concellos, adscrito á Intervención provincial.
2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un
Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o
exercicio 2018 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das
normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que
excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.
4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa
vixente."
5.- APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
4/2018.
INTERVENCIÓNS
Sr. Leira Piñeiro
Bo día a todos e a todas, unha intervención moi breve para agradecer a
dispoñibilidade de todos os grupos para aprobar este expediente. Sabemos que é un
expediente no que imos atender distintas demandas de concellos, tamén dos servizos
propios da Deputación, como é achegas neste caso ao departamento de Vías e Obras
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e outros departamentos tamén da casa, e en calquera caso as necesidades que neste
momento nos permite a totalidade da contía do expediente o poder atender, tamén
coa esperanza e o compromiso de en próximos expedientes seguir atendendo as
demandas, tanto dos servizos, como tamén das peticións de entidades e tamén dos
propios concellos.
Pola miña parte, máis nada, e reitero o meu agradecemento.

ACORDO
O Pleno, por unanimidade, acorda:
"Despois de examinar o expediente e máis a documentación que se presenta
segundo o artigo 37 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, esta comisión adopta o
seguinte acordo:
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 4/2018 de
competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente Orzamento Xeral por un
importe de 11.491.069,55 euros e que ofrece o seguinte resumo:
A) NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO
A.1) Aumentos (necesidades de financiamento):

A.2) Baixas (fontes de financiamento):

CE. Créditos extraordinarios:

2.551.124,82

Remanente de tesourería:

10.586.510,03

SC. Suplementos de crédito:

8.939.944,73

Baixas por anulación:

904.559,52

Total aumentos:

11.491.069,55

Total financiamento:

11.491.069,55

B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
B.1 Resumo por capítulos do Estado de Gastos

B.2 Resumo por capítulos do Estado de Ingresos

Capítulo

Altas

Baixas

Capítulo

Altas

1. Gastos de persoal

10.000,00

0,00

1. Impostos directos

0,00

2. Gastos correntes

286.378,34

0,00

2. Impostos indirectos

0,00

3. Gastos financeiros

0,00

0,00

3. Taxas e outros ingresos

0,00

4. Trans. Correntes

1.416.980,91

0,00

4. Transferencias correntes

0,00

5. Fondo continx. e o. i. 0,00

0,00

5. Ingresos patrimoniais

0,00

6. Investimentos reais

5.142.559,52

904.559,52

6. Alleamento investimentos reais

0,00

7. Trans. de capital

4.635.150,78

0,00

7. Transferencias de capital

0,00

8. Activos financeiros

0,00

0,00

8. Act. Finan. (Reman. Tesourería)

10.586.510,03

9. Pasivos financeiros

0,00

0,00

9. Pasivos financeiros

0,00

TOTAL:

11.491.069,55 904.559,52

TOTAL:

10.586.510,03
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2.- 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 establecido 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 presenten reclamacións, o Pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.
3.- 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.
Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia á Consellería de Economía
e Facenda da Xunta de Galicia e a Delegación do Ministerio de Economía, en
cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
4.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e adoptar as
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
5.- Se as obrigacións efectivamente recoñecidas ao finalizar o exercicio 2018,
exceden do límite establecido na regra de gasto deberán levarse a cabo as
actuacións descritas nos artigos 21 a 23 da Lei orgánica de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, nos prazos, condicións e polo procedemento
estabelecido neles. Coidamos que tendo en conta a resposta do Ministerio de
Facenda e Función Pública a unha consulta sobre un posible incumprimento desta
regra posta de manifesto nunha avaliación trimestral e o sinalado na páxina 1 do
manual da aplicación PEFEL2 para a elaboración e remisión do plan económico
financeiro publicada por ese Ministerio, non haberá que adoptar medidas correctoras
xa que o incumprimento vén explicado pola utilización de remanente de tesourería
para financiar as incorporacións de remanentes de crédito e outras modificacións
orzamentarias que non teñen carácter estrutural nin se teñen que reproducir no futuro.
6.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando proceda, as propostas correspondentes que
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa
vixente.
7.- No que atinxe á dotación económica prevista neste expediente de modificación de
créditos para subvencións nominativas, que non xera ningún dereito cara ós posibles
beneficiarios, resaltar que a xustificación da presenza de causas excepcionais e de
interese público resulta extemporánea neste intre, segundo mostra a práctica habitual
desta institución nas últimas décadas; deixando tamén constancia de que en ningún
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caso se dará trámite a expediente algún que incumpra as prescricións legais,
recordando neste senso ás unidades xestoras, e os órganos de ditame e resolutorios
do procedemento, que en ningún caso asignarase recurso algún a través de convenio
administrativo que non incorpore a debida xustificación de excepcionalidade, interese
público, que non permitan a aplicación dos principios de concorrencia, igualdade e
non discriminación, tal e como informa a Intervención Xeral, que reitera a necesidade
de facelo na tramitación do expediente, e, en todo caso, previamente á firma do
convenio de achega provincial á obra ou á actividade de que se trate.
A maior abundamento, é de salientar a posibilidade de asignación de fondos
provinciais con carácter excepcional, tal e como sinala o Informe de Asesoría Xurídica
desta institución (nº 45/2018 sobre "Cuestións relativas ao procedemento de
concesión de subvencións nominativas", do 23 de marzo do presente), cando se
xustifiquen no expediente administrativo a tramitar, debendo resaltar neste senso a
asignación a todos e cada un dos Concellos da provincia do maior Plan de Obras e
Servizos de todo o estado, que esta Corporación provincial pasou, dunha asignación
de 25 millóns de euros, a unha asignación de 74 millóns de euros.
Coa motivación incorporada neste parágrafo, queda resolta a nota de reparos emitida
pola Intervención da Deputación no Informe que consta no expediente."

Sen máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e trece
minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Ilmo. Sr.
presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe.
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