
RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 24 DE ABRIL DE 2015 
 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 3/15, do 27 de marzo. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº  5.201 á 
nº 8.000, de 2015. 
 
3.-Proposición da Presidencia sobre cambio de data do Pleno ordinario do mes de 
maio. 
 
Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística 
 
4.-Aprobación do convenio coa Asociación de Dano Cerebral Sarela para financiar o 
proxecto de equipamento e obras (4ª fase) da planta alta do Centro Ocupacional, 
edificio para Centro de Día e ocupacional Sarela. 
 
5.-Aprobación do convenio coa Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de 
La Coruña (ALCER) para financiar o programa de exercicio físico e psicosocial para 
persoas con enfermidades crónicas e familiares. “Bule con Alcer 2015”. 
 
6.-Aprobación do convenio coa Fundación Amigos de Galicia para financiar o Plan de 
cobertura de necesidades básicas das persoas en situación de carencia de recursos 
económicos da provincia da Coruña. 
 
Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade 
 
7.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Academia Gallega de Gastronomía para financiar a adquisición de equipamento 
informático. 
 
8.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Fundación Luis Tilve para financiar o proxecto de investigación, recuperación, 
conservación e difusión do arquivo histórico da UGT e dos movementos sociais, no 
ano 2015. 
 
Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo 
 
9.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña para financiar o proxecto “Plan de 
competitividade turística. Ano 2015”. 
 
10.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Santiago de Compostela para financiar o proxecto “Plan de 
competitividade turística. Ano 2015”. 
 



11.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Asociación Cultural A Braña de 
Santiso para financiar o proxecto “Valoración do contorno da igrexa de Belmil e 
restauración do cruceiro da parroquia de Belmil”. 
 
Comisión de Persoal e Réxime Interior  
 
12.-Aprobación da segunda fase de promoción interna en desenvolvemento do Plan 
de emprego 2013-2015. Modificación da relación de postos de traballo 2015. 
 
13.-Aprobación da modificación do cadro de persoal para 2015. 
 
Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais 
 
14.-Aprobación inicial da segunda fase do Plan de travesías da anualidade 2015. 
 
15.-Aprobación do Plan de sendas peonís 2015, terceira fase. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
16.-Aprobación da rectificación do inventario de bens da Deputación da Coruña. 
 
Comisión de Cooperación e Asistencia aos concellos 
 
17.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ares para o financiamento das obras de “Reforma do edificio municipal 
para centro socio comunitario”. 
 
18.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Carral para o financiamento das obras de “Intersección con carril central 
na N-550 para acceso a IES (Carral). 
 
19.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Coirós para o financiamento das obras de “Mellora seguridade e 
eficiencia en iluminación pública”. 
 
20.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Frades para o financiamento das obras de “Camiño da Camposa ao Vilar 
e Cubelo (Ledoira) e outros”. 
 
21.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Narón para o financiamento das obras de “Centro de dinamización socio-
cultural en Pedroso”. 
 
22.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ordes para o financiamento das obras de “Mellora do firme na estrada de 
Ordes a Cerceda por Virís entre o P.Q. 6+500 e o límite municipal”. 
 
23.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Oza-Cesuras para o financiamento das obras de “Saneamento no lugar 
de Mondoi”. 
 



24.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello do Pino para o financiamento das obras de “Reforma de vestiarios e aseos 
de público en campo de fútbol de Reboredo”. 
 
25.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Porto do Son para o financiamento das obras de “Saneamento en 
Eiravedra, Puilla, Resúa e Loreto”. 
 
26.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Santa Comba para o financiamento das obras de “Pavimentación A 
Choupana-Fontecada-Alón”. 
 
27.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello das Somozas para o financiamento das obras de “Intersección AC-110 
entrada As Somozas”. 
 
28.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Toques para o financiamento das obras de “Interior en Prados (Paradela) 
e outros”. 
 
29.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Tordoia para o financiamento das obras de “Sobreanchos camiño da 
Balsa-Aboi e outros”. 
 
30.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Pluviais, auga e pavimentación 
camiño Fontán-Pazos”, do Concello de Sada, incluída no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2013. Código: 
13.2100.0136.0 
 
31.- Aprobación do proxecto modificado da obra “Pavimentación Praza Lavadoiro de 
Teaio”, do Concello de Dodro, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2015 co código 15.2100.0072.0 e 
aprobación definitiva da obra. 
 
32.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Cabanas para o financiamento das obras de “Mellora da accesibilidade 
na Travesía do Batán e no Camiño do Río”. 
 
33.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Cerdido para o financiamento das obras de “Melloras en instalacións 
deportivas e educativas municipais”. 
 
34.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Mesía para o financiamento das obras “Arranxo en polideportivo en 
Visantoña”. 
 
35.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Trazo para o financiamento das obras de “Conservación de camiños en 
Restande, Berreo, Vilouchada e outras”. 
 



36.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Vedra para o financiamento das obras de “Ampliación da rede de 
abastecemento á Susana, Nande, Cornado, Matelo e A Torre”. 
 
37.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Fundación Biblioteca da Casa Consulado para financiar o Programa de 
catalogación e informatización de fondos no ano 2015. 
 
38.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Universidade de Santiago de Compostela para financiar o proxecto ESTALMAT-
Galicia para estímulo do talento matemático na Comunidade Autónoma de Galicia no 
ano 2015. 
 
39.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Club Deportivo Coruña Sport Centre para financiar a realización do Open de Padel 
Voz de Galicia. 
 
40.-Aprobación do convenio de colaboración coa USC para o financiamento do 
traballo de investigación denominado: “Aplicación do ICS á actualización do sistema 
de indicadores de calidade dos servizos municipais e de vida en xeral nos concellos 
da provincia da Coruña e a análise dos complementos económicos dos índices de 
cobertura dos servizos municipais” (Fase 2015-2016). 
 
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas 
 
41.-Aprobación do Expediente de modificación de créditos núm. 3/2015. 
 
42.-Informe sobre o estado de execución presupostaria a 28.02.2015 e proxección a 
31.12.2015. 
 
43.-Ordenanza provincial reguladora do control financeiro de subvencións e dos 
procedementos de reintegro e sancionadores derivados. 
 
44.-Modificación das bases para a prestación dos servizos tributarios aos concellos da 
provincia. 
 
45.-Modificación da ordenanza fiscal nº 5 reguladora da taxa por prestación de 
servizos tributarios, apartado d.1) no artigo 6. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 



 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, Nº 3/15, DO 27 DE MARZO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, nº 3/15, do 27 de marzo. 



 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº  5.201 Á Nº 8.000 DE 2015. 
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, 
da nº 5.201 á nº 8.000 de 2015. 



 
3.-PROPOSICIÓN DA PRESIDENCIA SOBRE CAMBIO DE DATA DO PLENO 
ORDINARIO DO MES DE MAIO. 
 
Don Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña, 

 

Visto que o artigo 46.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local (LBRL), conforme á redacción introducida pola Lei 11/1999, do 21 de abril, 
ordena que o Pleno das Deputacións provinciais celebre sesión ordinaria como 
mínimo cada mes e que, por outra banda, o artigo 35 do Regulamento orgánico da 
deputación provincial da Coruña (RODC), concordante co artigo 58 do Regulamento 
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo 
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF), atribúelle ao Pleno a decisión 
sobre o réxime de sesións da Corporación provincial. 

Tendo en conta que a eleccións locais se celebrarán o día 24 de maio e que convén 
rematar, canto antes, as actividades da presente Corporación e preparar a 
constitución da nova Corporación; 

Polo tanto, e como excepción singular do réxime ordinario establecido na 
sesión do 29 de xullo de 2011, 

PROPÓN AO PLENO, previa ratificación da inclusión na orde do día consonte 
cos artigos 71.2 e 65.3 do Regulamento orgánico, a adopción do seguinte acordo: 

A sesión ordinaria do Pleno da Deputación provincial correspondente ao 
quinto mes de 2015 celebrarase o día 26 de maio, martes, a partir das doce 
horas”. 



 
4.-APROBACIÓN DO CONVENIO COA ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL 
SARELA PARA FINANCIAR O PROXECTO DE EQUIPAMENTO E OBRAS (4ª 
FASE) DA PLANTA ALTA DO CENTRO OCUPACIONAL, EDIFICIO PARA 
CENTRO DE DÍA E OCUPACIONAL SARELA. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 9 de abril de 2015. 
 
2.- Aprobar a formalización do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e a Asociación de dano cerebral SARELA para financiar o 
Equipamento e obras (4ª fase) da planta alta do Centro ocupacional. Edificio para 
Centro de día e ocupacional “SARELA”, cunha achega da Deputación de 125.000 €, 
que supón unha porcentaxe do 69,697% do orzamento subvencionado que é de 
179.345,72 €, importe que será aboado conforme ao previsto nas cláusulas VI e VIII 
do texto do convenio e con cargo á partida 0611/23121/781 do Orzamento vixente. 
 
3.- Aprobar o texto do convenio que se achega. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Asociación de dano cerebral SARELA para financiar o “Equipamento e obras (4ª 
fase) da planta alta do centro ocupacional. Edificio de día e ocupacional 
SARELA” 
 
A Coruña,  
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña. 
 
D. José Balboa Ayán, presidente da Asociación de dano cerebral SARELA. 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 
M A N I F E S T A N 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e da Asociación de dano cerebral 
SARELA, ambas as dúas partes 
 
A C O R D A N 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 



1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a Asociación de dano cerebral SARELA, (CIF G15775604), 
para o financiamento dos gastos do “Proxecto de equipamento e obras (4ª fase) da 
planta alta do centro ocupacional. Edificio para Centro de día e ocupacional SARELA”, 
tal como aparece definido no proxecto, redactado por D. José Luis Pereiro Alonso, 
arquitecto.  
 
2.- A Asociación de dano cerebral SARELA, na súa condición de promotora da obra, 
achega ao expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo 
órgano competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable. 
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da Lei de contratos do Sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez 
rematada e dentro do período de vixencia do convenio, a Asociación de dano cerebral 
SARELA comprométese a destinala ao uso público para o que está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO  
 
O orzamento total da execución da obra, segundo o proxecto técnico ao que se fai 
referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 
 
* Obra: 

Nº 
CAPÍTULO 

DESCRICIÓN IMPORTE 

01 Albanelería 8.740,71 € 

02 Enfoscados e xesos 6.144,17 € 

03 Teitos 16.822,08 € 

04 Pavimentos e revestimentos 23.075,46 € 

05 Carpintería 11.810,63 € 

06 Fontanería 4.305,56 € 

07 Aparatos sanitarios e accesorios 6.937,75 € 

08 Electricidade 17.476,58 € 

09 Contraincendios 1.772,82 € 

10 Climatizacion 12.197,85 € 

11 Voz de datos 1.679,83 € 



12 Pintura e vidros 3.466,90 € 

13 Xestión de residuos 917,23 € 

SUMA CAPÍTULOS 115.347,57 € 

I.V.E. 21% 24.222,99 € 

TOTAL PRESUPOSTO 139.570,56 € 

 
* Equipamento:  

Nº  DESCRICIÓN IMPORTE 

1. Planta soto: 
2.352,24 € 

1.1. Almacén: estante 

1.2. Aseos: dispensadores, dosificadores, contedores, papeleiras,.. 903,60 € 

2. Planta baixa:  
715,34 € 2.1. Acceso e vestíbulo:felpudo, percheiro, paragüeiro, papeleira,.. 

2.2. Aseos: dispensadores, dosificadores, contedores, papeleiras,.. 887,42 € 

2.3 Sala de curas: vitrina, carro, bandexas, padiolas, balanza, mesa, 
cadeiras,.. 

5.872,97 € 

2.4. Sala de atención específica: mesas, sillóns, estantes,.. 3.951,62 € 

2.5. Sala polivalente: mesas, sillóns, estantes, taquillas,.. 14.796.36 
€ 

2.6. Comedor: mesas, sillóns, aparador, carro,.. 5.832,01 € 

2.7. Varios: sillas, sillón, sofás,.. 4.463,60 € 

TOTAL PRESUPOSTO ( IVE 21% incluído) 
39.775,16 
€ 

 
O orzamento total subvencionado, obra máis equipamento, suma un importe de 
179.345,72 €. 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 

1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras e a adquisición do 
equipamento, tal como se define na cláusula anterior, cunha achega máxima de 
125.000 €, o que representa unha porcentaxe de 69,697%. A contía restante, ata 
acadar o importe total do orzamento de contrata, está financiado con cargo a recursos 
propios ou alleos acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o crédito 
adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 



2. 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 69,697%, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que 
a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobro. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos devengados pola obtención de licencias, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. A Deputación provincial tamén financiará 
exclusivamente os gastos derivados da adquisición do ben ou equipamento e, xa que 
logo, non serán subvencionables os gastos de transporte, nin os posibles honorarios 
derivados de informes periciais de valoración ou de carácter notarial ou rexistral. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/23121/781, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere, en ningún caso, o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto 
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para 
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
 
1. Na condición de promotor, corresponderalle á Asociación de dano cerebral 
SARELA o outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto 
ao que fai referencia a cláusula primeira. 
 
2. Na súa condición de adquirente, corresponderalle á Asociación de dano cerebral 
SARELA o outorgamento do correspondente contrato de compravenda. Non se 
poderá contratar a dita adquisición con persoas ou entidades vinculadas á entidade 
beneficiaria, nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás 
que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
3. Con carácter previo á contratación, a Asociación de dano cerebral SARELA deberá 
solicitar, polo menos, tres orzamentos a distintos construtores. 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. 
 



4. A contratación cos terceiros para a execución total ou parcial das obras realizarase 
garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non 
discriminación. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a Asociación de 
dano cerebral SARELA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible, polo 
menos, a unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, 
figure o anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
3. Nos acordos que se tomen para a adquisición do ben ou equipamento farase 
constar o importe do financiamento provincial. 
 
4. Adquirido o ben ou equipamento, a Asociación de dano cerebral SARELA deberá 
colocar un cartel no taboleiro de anuncios do local social ou en calquera outro lugar 
visible no que figure o anagrama provincial e no que se deixe constancia da data de 
adquisición e do financiamento provincial. O texto estará redactado en galego. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA DA 
DEPUTACIÓN  
 
1. A achega da Deputación seralle aboada á Asociación de dano cerebral SARELA a 
medida que se vaian expedindo as correspondentes certificacións de obra, 
aplicándose sobre o seu importe o coeficiente de financiamento provincial. Para tal 
efecto, a Asociación de dano cerebral SARELA deberá achegar a seguinte 
documentación (documentos orixinais ou, no seu caso, debidamente compulsados): 

 Copia do contrato formalizado. 
 Certificación de obra subscrita polo técnico colexiado competente e relación 

valorada. 
 Factura expedida polo contratista. No caso de que se presente unha fotocopia 

compulsada, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha 
dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada 
como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada pola 
Deputación da Coruña. 

 Certificación de aprobación desta polo órgano competente. 
 Coa última certificación de obra, deberase achegar acta de recepción e, se 

procede, a acreditación no Rexistro da Propiedade do ben inmoble con 
especificación do financiamento obtido e da adscrición do ben á finalidade 
para a que foi concedida a subvención, polo menos, por un prazo que non 
poderá ser inferior a cinco anos.  

 
2. Polo que se refire á adquisición do ben ou equipamento, a achega da Deputación 
seralle aboada á entidade beneficiaria unha vez que se presenten na Deputación os 
seguintes documentos: 

 Certificación do acordo polo que se aproba a adquisición do ben ou 
equipamento, expedida polo órgano competente. 



 Factura orixinal ou fotocopia compulsada. Sobre o orixinal deste documento 
deberase estender unha dilixencia na que se faga constar que esta foi 
presentada como xustificante de gasto para obter unha subvención provincial. 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
Asociación de dano cerebral SARELA e acreditación, se procede, da inscrición 
a prol da entidade no rexistro público correspondente, deixando constancia no 
asento de inscrición da afectación do ben á finalidade para a que foi 
concedida, polo menos, por un prazo de cinco anos. 

 
3. Achegaranse ademais os seguintes documentos: 

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

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

 Designación de conta bancaria no modelo aprobado pola Deputación 
provincial e debidamente certificado pola entidade financeira. 

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

 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial e a adquisición do ben ou 
equipamento, tal como se describe na cláusula PRIMEIRA, deberán estar rematadas 
e adquirido o equipamento antes do 30 de xuño de 2015. 
 
2. Unha vez rematadas as obras e realizada a adquisición, a Asociación de dano 
cerebral SARELA deberá presentar a xustificación documental á que se refire a 
cláusula SEXTA, antes do 30 xullo de 2015. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á 
Asociación de dano cerebral SARELA para que a presente no prazo improrrogable de 
QUINCE DÍAS. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará 
lugar á perda da subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e 
na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste 
prazo adicional non eximirá á Asociación de dano cerebral SARELA da sanción que, 
de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56ª.6º das de 
execución do orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Asociación de dano cerebral SARELA na 
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a 
adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado 
o importe que lle corresponda, a Asociación de dano cerebral SARELA 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. 
 
 



VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1. A Asociación de dano cerebral SARELA deberá estar ao día, con carácter previo á 
sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa comunidade 
autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. A acreditación do 
cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial determinaraa esta de 
oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A Asociación de dano cerebral SARELA destinará os fondos recibidos ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€, 
nos que non resulte imposíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Asociación de dano cerebral SARELA 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 de dano cerebral SARELA poderá ser 
escollida pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración e a lexislación citada anteriormente. 
 
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Asociación de dano cerebral SARELA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o disposto 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 dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu regulamento (R.D. 887/2006, do 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstas 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 obras dará lugar a unha sanción dun 10 por 
100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización das obras actividade excede de tres meses, a 
sanción será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 
4. E 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chega a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención 
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de 
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do 
importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da Asociación de dano cerebral SARELA serán remitidas á Intervención 
Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de 
Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto 
á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto 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 de dano cerebral SARELA 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de abril de 2014, 
sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con 
anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 30 de xullo de 2015, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 
2. Para o caso de que a Asociación de dano cerebral SARELA non poida ter 
rematadas as obras, realizada a adquisición do ben, e presentada a xustificación 
antes do día 30 de xullo de 2015, deberá solicitar antes desta data, a prórroga do 
prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa de traballo asinado polo 
director de obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito 
adecuado e suficiente para o pago que proceda, do importe correctamente 
xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga 
solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro de 2015. Con esta 
data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a Asociación de 
dano cerebral SARELA perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á 
contía non xustificada na dita data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E 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. A interpretación das dúbidas e lagoas que puideran xurdir na aplicación do 
presente convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, despois dos 
informes preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e 
da Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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.” 
 



5.-APROBACIÓN DO CONVENIO COA ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA 
ENFERMEDADES DEL RIÑÓN DE LA CORUÑA (ALCER) PARA FINANCIAR O 
PROGRAMA DE EXERCICIO FÍSICO E PSICOSOCIAL PARA PERSOAS CON 
ENFERMIDADES CRÓNICAS E FAMILIARES. “BULE CON ALCER 2015”. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 9 de abril de 2015. 
 
2.- Aprobar a formalización do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e a Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La 
Coruña ALCER (NIF: G15058647) para financiar o Programa de exercicio físico e 
psicosocial para persoas con enfermidades crónicas e familiares. “Bule con Alcer 
2015”, cunha achega da Deputación de 36.000 €, que supón unha porcentaxe do 72% 
do orzamento subvencionado que é de 50.000 €, importe que será aboado conforme 
ao previsto nas cláusulas VI e VIII do texto do convenio e con cargo á partida 
0611/23121/481 do Orzamento vixente. 
 
3.- Aprobar o texto do convenio que se achega. 
 
4.- Subordinar o presente acordo á incorporación do crédito correspondente ao 
Exercicio de 2016. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER para 
financiar o Programa de exercicio físico e psicosocial para persoas con 
enfermidades crónicas e familiares. “Bule con Alcer 2015” 
 
Na Coruña, o de de na sede da Deputación Provincial da Coruña, 
 
 
D. Diego Calvo Pose, presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña. 
 
D. Rafael Ramón Rodríguez Martínez, presidente da Asociación de lucha contra 
enfermedades del riñón de La Coruña ALCER  
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 
 
MANIFESTAN 
 
A Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER ten como 
fins a atención en procesos de rehabilitación psicosocial e inclusión laboral e social 
das persoas con discapacidade xerada por doenzas crónicas susceptibles de 
transplante, así como a execución de actividades culturais, de ocio e deportivas que 



faciliten a participación e a atención socio-sanitaria do colectivo. Esta asociación 
desenvolve as súas actividades no ámbito da provincia da Coruña. 
 
É competente a Deputación, para o previsto no convenio, conforme á Lei de bases de 
réxime Local 7/85, art. 36, e a de Admón. local de Galicia, 5/97, art. 109 a 119, para a 
colaboración no financiamento das actividades de fomento e administración dos 
intereses peculiares da provincia, sendo o convenio a fórmula adecuada para 
formalizar a colaboración. 
 
A Deputación ten competencia para colaborar no financiamento de actividades no 
ámbito socio-sanitario consistentes en aumentar a autonomía, paliar as limitacións ou 
sufrimentos e facilitar a inserción social de enfermos crónicos (Lei 8/2008 do 10 de 
xullo de saúde de Galicia), sempre que os ditos servizos os presten entidades de 
iniciativa social, (sen ánimo de lucro), como é o caso da Asociación de lucha contra 
enfermedades del riñón de La Coruña ALCER, e suplindo ou completando as 
competencias das administracións públicas. Neste caso consta a colaboración 
expresa de varios concellos que fan unha colaboración económica para o resto do 
cofinanciamento do programa. 
 
Segundo a Lei de servizos sociais 13/2008, art. 62 e 63, os concellos deben colaborar 
no fomento dos servizos que prestan as entidades de iniciativa social, e a Deputación 
é competente para dar apoio aos concellos nas prestacións dos servizos sociais. 
Neste caso está claro o interese provincial da actividade posto que do servizo 
poderanse beneficiar usuarios/as procedentes e derivados/as dos concellos sinalados 
no obxecto deste convenio. 
 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e da entidade, ambas as dúas partes 
 
ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 

 
I.- OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La 
Coruña ALCER, (NIF: G15058647), para o financiamento do “Programa de exercicio 
físico e psicosocial para persoas con enfermidades crónicas e familiares. Bule con 
Alcer 2015”, para promover a actividade física e a interacción social para persoas con 
enfermidade crónica, á espera de transplantes, transplantadas e aos seus familiares.  
 
O ámbito territorial é a provincia da Coruña e o programa xa se desenvolve en oito 
zonas: Ferrol, A Coruña, Boiro, Melide, Consorcio das Mariñas (Arteixo e Culleredo), 
Santiago de Compostela e Ortigueira, e as novas incorporacións de Ares/Mugardos 
(de forma mancomunada), Teo, Boimorto e Ames, abranguendo así un espazo 
xeográfico da provincia que vai dende a parte norte (Ortigueira), pasando polo centro 
(Santiago de Compostela) ata chegar o sur (Boiro). 
 



II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE VAI REALIZAR A 
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑÓN DE LA 
CORUÑA (ALCER) 
 
A Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER, levará a 
cabo as actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte 
ao seguinte orzamento: 
 

CONCEPTO UNIDADES IMPORTE 

I. Persoal 
 

1.1 Servizos Alcer (técnico psicosocial)  
1.2.Técnico Sup. Actividades físico-deportivas 
1.3. Monitores actividades físico-deportivas 

4.350,08 € 
17.400,32 
€ 
19.656,00 
€ 
 

II. Outros  2.1.Comunicacións (teléfono,envíos postais, mensaxería, 
etc.) 
2.2. Axudas de custe e desprazamentos de técnicos e 
monitores 
2.3. Gastos xestión  
2.4. Material de difusión  

1.800,75 € 
4.392,85 € 
400,00 € 
2.000,00 € 
 

TOTAL (IVE 
incluído) 

 50.000,00 
€  

 
III.-FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU 
ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 36.000 €, o que representa 
unha porcentaxe do 72%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe 
total establecido na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 72% da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata 
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a 
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o 
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 72%, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que 
a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/23121481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 de lucha contra enfermedades del 
riñón de La Coruña ALCER 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 de lucha 
contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER. Non se poderá contratar a 
realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á Asociación de lucha 
contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER, 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 os 18.000 euros, con carácter previo 
á contratación, a Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña 
ALCER 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. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos (dípticos, carteis, notas de prensa…), radiofónicos ou televisivos, 
audiovisuais ou internet (na súa páxina web...), carpa e accesorios, etc. deberase 
facer constar sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  
 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de 
La Coruña ALCER . 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada á Asociación de lucha contra enfermedades 
del riñón de La Coruña ALCER, unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Asociación de 
lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER, xustificativa do 
cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación das 
actividades realizadas, dos/as usuarios/as atendidos por concello e actividade, 
e dos resultados obtidos.  

 Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os/as 
acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu 



caso, datas de pagamento. Tamén se indicarán as desviacións con respecto 
ao orzamento detallado na cláusula segunda. 

 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 establecido 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. 

 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula PRIMEIRA, realizaranse entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 31 
de decembro do 2015. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, a Asociación de lucha contra enfermedades 
del riñón de La Coruña ALCER deberá presentar a xustificación documental antes do 
31 de maio de 2016.  
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á 
Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER para que a 
presente no prazo improrrogable de quince días. A falta de xustificación da 
subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. 
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á 
Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56ª.6 das de 
execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Asociación de lucha contra enfermedades del riñón 
de La Coruña ALCER 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 de lucha contra 
enfermedades del riñón de La Coruña ALCER 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. 
 
VIII.- ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA 
SEGURIDADE SOCIAL 



 
1. A Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER 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 responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER 
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 pagamento e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pagamento en metálico para gastos de ata 
150,00€, nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente 
indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña 
ALCER 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 de lucha contra enfermedades del 
riñón de La Coruña ALCER poderá ser escollida pola Intervención provincial para a 
realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a 
efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto 
financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e 
materiais que lle impón o presente convenio de colaboración. 
 
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña 
ALCER queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o 
Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto 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 dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pagamento dos xuros de mora que se devenguen desde o día 
no que se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do 
reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, 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 
sancións previsto nas normas citadas.  
 
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6º das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 por 
100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 
4. E 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña 
ALCER serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados 
á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito 
precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o 
disposto 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 de lucha contra enfermedades 



del riñón de La Coruña ALCER 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 Contratación da Deputación. 
 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación de gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de xaneiro do 2015, 
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 maio de 2016, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 
2. Para o caso de que a Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La 
Coruña ALCER non poida ter presentada a xustificación antes do día 31 de maio de 
2016, deberá solicitar polo menos dous meses 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. Acreditada esta circunstancia, a Deputación 
poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de 
outubro de 2016. Con esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de 
xeito que a Asociación de lucha contra enfermedades del riñón de La Coruña ALCER 
perderá o dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada na dita 
data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E 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. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes previos 
preceptivos da unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdicción contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias disposta 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 do día de de  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 



 
6.-APROBACIÓN DO CONVENIO COA FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA PARA 
FINANCIAR O PLAN DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DAS 
PERSOAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DA 
PROVINCIA DA CORUÑA. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 13 de abril de 2015. 
 
2.- Aprobar a formalización do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e a Fundación Amigos de Galicia para financiar o Plan de 
cobertura de necesidades básicas das persoas en situación de carencia de recursos 
económicos da provincia da Coruña, cunha achega da Deputación de 28.267,05 €, 
que supón unha porcentaxe do 60% do orzamento subvencionado que é de 47.111,76 
€, importe que será aboado conforme ao previsto nas cláusulas VI e VIII do texto do 
convenio e con cargo á partida 0611/23121/481 do Orzamento vixente. 
 
3.- Aprobar o texto do convenio que se achega. 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Fundación Amigos de Galicia para financiar o Plan de cobertura de necesidades 
básicas das persoas en situación de carencia de recursos económicos da 
provincia da Coruña. 
 
 
Na Coruña, o de de na sede da Deputación Provincial da Coruña 
 
REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña. 
 
D. Miguel Villar Cortoyas, presidente da Fundación Amigos de Galicia. 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 
MANIFESTAN 
 
Que a Fundación Amigos de Galicia é unha entidade comprometida cos máis 
necesitados que promove mediante o desenvolvemento deste programa, garantir o 
estado de benestar relacionado coa protección social dos colectivos especialmente 
vulnerables. Enténdense por colectivos necesitados, as persoas físicas, individuais e 
familias, cuxa situación de dependencia social e financeira están constatadas. Para 
iso, facilítanse medios que permiten dar cobertura as súas necesidades básicas da 
vida cotiá, e os das persoas ao seu cargo. 



 
Que a Deputación da Coruña, é competente para a colaboración disposta no 
convenio, de conformidade coa Lei de bases de réxime local 7/85 do 2 de abril , art. 
36 e coa Lei de admón. local de Galicia 5/97, art. 109 e 119, así como co disposto na 
Lei de servizos sociais de Galicia 13/2008, art. 61 a 63. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da entidade Fundación 
Amigos de Galicia, ambas as dúas partes 
 
ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a Fundación Amigos de Galicia, (NIF: G15859911), para 
financiar o Plan de cobertura de necesidades básicas das persoas en situación 
de carencia de recursos económicos da provincia da Coruña. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 
 
A Fundación Amigos de Galicia levará a cabo as actividades programadas, segundo 
se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 
 

Concepto Importe 

Gastos de persoal: 
salarios e 
seguridade social 
 

1 técnico de emprego 
 

15.733,52 € 

1 traballador social 
 

17.753,92 € 

1 transportista 13.624,32 € 
 

Total  47.111,76 € 

 
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 anterior, cunha achega máxima de 28.267,05 €, o que representa 
unha porcentaxe de 60%. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento 
da actividade, está financiado con cargo a recursos (propios ou alleos) acreditando a 
Fundación Amigos de Galicia que ten consignado o crédito adecuado e suficiente 
para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 60%, da 



cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que 
a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobro. 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/23121/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
4. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a Fundación Amigos de Galicia 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 a Fundación Amigos de 
Galicia. Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou 
entidades vinculadas a Fundación Amigos de Galicia, 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 os 18.000 euros, con carácter previo 
á contratación, a Fundación Amigos de Galicia 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. 
 
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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Fundación Amigos de Galicia. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada á Fundación Amigos de Galicia unha vez que 
se presente a seguinte documentación: 
 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación 
Amigos de Galicia, 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, no seu caso, 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 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. 

VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira realizaranse entre o 1 de decembro de 2014 e o 31 de 
xullo de 2015. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, a Fundación Amigos de Galicia deberá 
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de 
agosto de 2015. 
 
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 
Fundación Amigos de Galicia para que a presente no prazo improrrogable de quince 
días. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á 
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 a Fundación Amigos de Galicia da sanción que, de 
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 56.6ª das de Execución 
do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Fundación Amigos de Galicia na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrara o importe que lle 
corresponda, a Fundación Amigos de Galicia terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento. 
 



VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1. A Fundación Amigos de Galicia 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 responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
será determinada por esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A Fundación Amigos de Galicia destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 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 contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Fundación Amigos de Galicia 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 Fundación Amigos de Galicia 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 disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Fundación Amigos de Galicia queda sometido aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o disposto 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 dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 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 
sancións previstas nas normas citadas. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6º das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción 
será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 
4. E 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chega a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención 
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de 
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do 
importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da Fundación Amigos de Galicia 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 disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención a Fundación Amigos de Galicia 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 Contratación da Deputación. 



 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de decembro de 
2014, 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 de 2015, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 
2. Para o caso de que a Fundación Amigos de Galicia non poida ter presentada a 
xustificación antes do día 31 de agosto de 2015, deberá solicitar antes do día 31 de 
xullo de 2015, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co 
fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente 
para o pago que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta 
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún 
caso poderá exceder do 31 de outubro de 2015. Con esta data, o convenio quedará 
definitivamente extinguido, de xeito que a Fundación Amigos de Galicia perderá o 
dereito ao cobro do importe correspondente á contía non xustificada na dita data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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 crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e a Fundación Amigos de 
Galicia, respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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.”  
 
 



7.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A ACADEMIA GALLEGA DE GASTRONOMÍA PARA 
FINANCIAR A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 
Así mesmo, exceptuar a limitación establecida na Base 50ª.-5, polo que se refire á 
porcentaxe de financiamento da actividade, que no presente expediente se fixa no 
100% dos gastos.  
 
2.- Concederlle á Academia Gallega de Gastronomía unha subvención nominativa por 
importe de 1.918,95 €, para financiar a adquisición de equipamento informático, cun 
orzamento de 1.918,95 €. 
 
3.- Aprobar o convenio correspondente á dita subvención, de acordo co texto que se 
achega. 
 
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio 2016 autorice o 
correspondente orzamento. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Academia Gallega de Gastronomía para financiar a adquisición de equipamento 
informático. 
 
A Coruña,   
 
REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña. 
 
D. José Antonio Quiroga y Pyñeiro, presidente da Academia Gallega de Gastronomía. 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 
MANIFESTAN 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e da Academia Gallega de Gastronomía 
en colaborar coas actividades desta, ambas as dúas partes acordan formalizar o 
presente convenio de colaboración conforme ás seguintes 
 
 
 
 



CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto.-  
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a Academia Gallega de Gastronomía (NIF: Q1500387D), 
para financiar a adquisición de equipamento informático.  
 
II.- Orzamento de gastos da adquisición.-  
O orzamento do equipamento informático subvencionado é o seguinte: 

Concepto  Prezo 

PC sobremesa 648,18 

Licenza Windows 8 117,52 

Impresora 92,68 

Sai 121,65 

Teclado, rato 29,75 

Portátil 576,13 

IVE 21% ( base:1.585,91) 333,04 

Total 1.918,95 € 

  
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade.- 
 
1.- A Deputación da Coruña contribuirá a financiar a adquisición do equipamento, tal 
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 1.918,95 € o que 
representa unha porcentaxe do 100% do orzamento de gastos. 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe equivalente á cantidade efectivamente 
xustificada.  
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/333.9/781, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
IV.- Contratación e execución.- 
Na súa condición de adquirente, corresponde á Academia Gallega de Gastronomía o 
outorgamento dos contratos de compravenda. 
Non se poderá contratar a dita adquisición con persoas ou entidades vinculadas á 
Academia Gallega de Gastronomía, 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.  
 
 



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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Academia Gallega de Gastronomía. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.- 
A achega da Deputación seralle aboada á Academia Gallega de Gastronomía unha 
vez que se presente a seguinte documentación: 
. Certificación do acordo polo que se aproba a adquisición do ben ou equipamento, 
expedida polo órgano competente. 
. Copia do contrato formalizado, do albará de entrega e da factura. Sobre o orixinal 
deste documento deberase estender unha dilixencia na que se faga constar que esta 
foi presentada como xustificante de gasto para obter unha subvención provincial. 
. Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da Academia 
Gallega de Gastronomía. 
. Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula oitava. 
. Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
. Designación de conta bancaria no modelo aprobado pola Deputación provincial e 
debidamente certificado pola entidade financeira. 
. Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a achega 
de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 
 
VII.- Termo para a adquisición e prazo de xustificación.-  
1.- A adquisición do equipamento obxecto de financiamento provincial realizarase no 
prazo máximo de dous meses a partir da data de sinatura do convenio. 
 
2.- Unha vez realizada a adquisición, a Academia Gallega de Gastronomía deberá 
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta no prazo máximo 
de dous meses. 
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 Academia Gallega de Gastronomía para que a presente no prazo 
improrrogable de quince días. 
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Academia Gallega de Gastronomía da sanción que, de conformidade co 
disposto na Lei de subvencións e na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, poida corresponderlle. 
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Academia Gallega de Gastronomía na 
documentación achegada. 
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a adecuada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a Academia Gallega de Gastronomía terá dereito ao aboamento dos 



xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo 
de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento. 
 
VIII.- Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación.-  
1.- A Academia Gallega de Gastronomía 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 e autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
3.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.- 
1.- A Academia Gallega de Gastronomía destinará os fondos recibidos ao pagamento 
dos xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 € 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Academia Gallega de Gastronomía 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 Academia Gallega de Gastronomía poderá ser 
escollida pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
2.- Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Academia Gallega de Gastronomía queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o disposto 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 dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende 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 
sancións previstas nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na dita Base, o atraso na realización das actividades 
dará lugar a unha sanción dun 10% do importe da subvención co límite de 75,00 € 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 
150,00 €. 
4.- E 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 75,00 € Se excede dun mes e non chega a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20% da subvención outorgada co 
límite de 400,00 €; 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 900,00 €. 
 
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida.-  
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da Academia Gallega de Gastronomía 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 disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á Academia Gallega de Gastronomía 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.-  
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará aos catro meses da súa 
sinatura e terá efectos retroactivos, polo que a adquisición poderá terse feita dende o 
1 de xaneiro de 2015. 
2.- Por acordo expreso de ambas as dúas partes, o convenio poderá ser obxecto de 
modificación, previos os informes preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de 
Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación. 
 
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.-  
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 



Lei 38/2003, 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias disposta 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.” 
 



 
8.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A FUNDACIÓN LUIS TILVE PARA FINANCIAR O 
PROXECTO DE INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN E 
DIFUSIÓN DO ARQUIVO HISTÓRICO DA UGT E DOS MOVEMENTOS SOCIAIS, 
NO ANO 2015. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 
2.- Aprobar o convenio coa Fundación Luís Tilve correspondente á subvención 
nominativa, por importe de 10.000 €, concedida para o Proxecto de investigación, 
recuperación, conservación e difusión do arquivo histórico da UGT e dos movementos 
sociais, no ano 2015, cun orzamento subvencionado de 12.500,54 €, de acordo co 
texto que se achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2016, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Fundación Luís Tilve para financiar o Proxecto de investigación, recuperación, 
conservación e difusión do arquivo histórico da UGT e dos movementos 
sociais, no ano 2015”.  
 
 
A Coruña,   
 
REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación da Coruña, actuando en virtude das 
facultades representativas que lle atribúe o art. 34.1.b) da Lei 7/1985, reguladora das 
bases de réxime local. 
 
D. Jesús Mosquera Sueiro, presidente da Fundación Luís Tilve. 
 
Ambas as dúas partes, no nome e na representación que teñen e coa capacidade 
legal para este acto 
 
EXPOÑEN 
 
1.- A Fundación Luís Tilve é unha institución co carácter de fundación cultural privada, 
constituída en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, que foi declarada 
de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991, da Xunta de Galicia. 
 



2.- A Fundación Luís Tilve é a depositaria do arquivo histórico e documental da UGT 
Galicia, que lle cedeu a xestión do arquivo, así como a custodia, ordenación e 
mantemento dos seus fondos. 
 
A Fundación creou o Arquivo Histórico do Movemento Obreiro, que forma parte da 
rede de Arquivos de Galicia e da Rede de Arquivos da UGT e a Biblioteca 
Especializada no Mundo do Traballo, integrada na rede de Bibliotecas de Galicia. 
 
3.- Ambas as dúas partes recoñecen o interese e valor histórico dos fondos 
documentais referentes aos movementos sociais en Galicia depositados nos arquivos 
de sindicatos e outros organismos públicos ou privados. 
 
4.- Que os art. 109.1.d) e 118.d) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia 
atribúelle ás deputacións competencias no fomento e administración dos intereses 
peculiares da provincia en materia de cultura. Asemade, a Lei 8/1995, do patrimonio 
cultural de Galicia establece a colaboración das administracións públicas na 
protección e defensa dos bens que integran o patrimonio cultural de Galicia. 
 
5.- En base ás razóns sinaladas, a Deputación da Coruña vén de financiar o proxecto, 
mediante os correspondentes convenios de colaboración asinados a partir do ano 
2004.  
 
Nestes anos, a Fundación organizou un arquivo que cumpre coas mellores condicións 
marcadas pola arquivística, organizou unha biblioteca especializada no mundo obreiro 
e laboral de gran calidade, compilou material documental en risco de desaparecer e 
unha gran cantidade de actividades de investigación que axudan a coñecer e 
comprender o noso pasado. 
 
6.- Neste ano continuarase co labor de clasificación e catalogación de novas obras 
monográficas e de revistas, xornais e folletos; tratamento de fondos arquivísticos; 
atención aos usuarios; difusión do material catalogado a través de programas 
informáticos; fomentar a formación de técnicos en arquivística e biblioteconomía, etc. 
 
7.- En relación ás bases indicadas subscríbese o presente convenio de colaboración, 
no que se determinan as actuacións que se levarán a cabo para recuperar e 
conservar o patrimonio documental referente aos movementos sociais en Galicia, de 
acordo coas seguintes  
 
 
CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Luís Tilve (NIF: G15169949) para 
financiar o Proxecto de investigación, recuperación, conservación e difusión do 
arquivo histórico da UGT e dos movementos sociais, no ano 2015, no que se 
desenvolverán os seguintes traballos: 
 
Traballos na Biblioteca Especializada: 
 



* Catalogación de obras monográficas e seriadas ingresadas durante o ano ou 
pendentes, introducindo a dita catalogación na base de datos de xestión de 
bibliotecas (Meiga), da Rede de Bibliotecas da Xunta de Galicia. 
 
* Catalogación e descrición de audiovisuais. 
 
* Integración dos descritores nas TIC, a fin de facilitar o acceso dos investigadores, 
estudantes e cidadáns en xeral, aos fondos e servizos da Biblioteca. 
 
* Formación do alumnado universitario en base ao convenio asinado coa 
Universidade de Santiago de Compostela para a realización das Prácticas 
Académicas Externas, coas que adquirirán experiencia para ser futuros bibliotecarios. 
 
Traballos no Arquivo Histórico: 
 
* Recuperación de nova documentación ou material documental en calquera formato, 
que poida estar en mans particulares. 
 
* Realización de copia da documentación que non queira ser doada ou cedida, e que 
teña valor para o Arquivo. 
 
* Traballos administrativos diarios no arquivo, actualizar os seus servizos aos usuarios 
e integración da nova documentación dixital no Sistema de Xestión Documental 
Informatizada. 
 
* Formación de alumnos universitarios coa finalidade de que teñan experiencia para 
desenvolver futuras tarefas como arquiveiros e coñecementos técnicos adaptados aos 
sistemas utilizados polas administracións galegas, a través do programa de Prácticas 
Académicas Externas da Universidade de Santiago de Compostela. 
 
* Tratamento arquivístico dos fondos persoais doados ao longo do ano 2014: 
identificación do material, clasificación en base ao Cadro de Clasificación, descrición 
dos expedientes e localización dos expedientes no Depósito. 
 
Atención de usuarios: 
 
* Atención e servizo a investigadores, historiadores, estudantes e público en xeral que 
precisen de información, consulta ou copia dos materiais postos á súa disposición, no 
arquivo e na biblioteca. 
 
* Revisión diaria da páxina web. 
 
* Colaboración con outras entidades (asociacións, universidades, fundacións, 
administración, etc.) para unha mellor consecución dos obxectivos. 
 
* Realización de melloras técnicas e mecánicas para mellorar o servizo. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realiza a entidade beneficiaria.  
 
A Fundación Luís Tilve desenvolverá as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 



 
Persoal técnico e administrativo 11.355,54.- 
Materiais funxibles e específicos 545,00.- 
Gastos de desprazamento 600,00.- 
Total 12.500,54 € 
 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade. 
 
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal 
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 10.000 €, o que 
representa unha porcentaxe do 79,997 %. 
 
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 
 
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 79,997 % da 
cantidade efectivamente xustificada. 
 
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/334.1/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 Fundación Luís Tilve 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 da execución.-  
 
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Fundación Luís Tilve. 
 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades 
vinculadas á Fundación Luís Tilve, 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 euros, con carácter previo á 
contratación, a Fundación Luís Tilve 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. 
 
V.- Publicidade do financiamento provincial. 
 
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades 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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Fundación Luís Tilve. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
A achega da Deputación seralle aboada á Fundación Luís Tilve unha vez que se 
presente a seguinte documentación: 
 
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación Luís Tilve, 
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, no seu caso, 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. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2015. 
 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 
* Declaración da presidencia da entidade sobre outras subvencións solicitadas e/ou 
concedidas por entidades públicas e/ou privadas para o mesmo obxecto ou, no seu 
caso, declaración da inexistencia doutras subvencións. 
 
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
 



Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a 
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 
 
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación. 
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2015, 
como máximo. 
 
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Fundación Luís Tilve deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de maio de 
2016. 
 
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 Fundación Luís Tilve 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 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Fundación Luís Tilve 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. 
 
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Fundación Luís Tilve na documentación achegada. 
 
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 
Fundación Luís Tilve terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento 
no que se faga efectivo o pagamento. 
 
 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
1.- A Fundación Luís Tilve deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste 
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1.- A Fundación Luís Tilve destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 



 
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Fundación Luís Tilve 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 co 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 Fundación Luís Tilve poderá ser escolleita pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2.- Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Fundación Luís Tilve 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 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 dende 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, e 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 
sancións previstos nas normas citadas. 
 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª 6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o retraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % 
do importe da subvención co límite de 75 € se o retraso non excede de tres meses; se 



o retraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % 
da subvención outorgada co límite de 150 €. 
 
4.- Se o retraso 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 da Fundación Luís Tilve serán remitidos á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos 
datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á Fundación Luís Tilve 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2016 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2015. 
 
2.- Previa solicitude da Fundación Luís Tilve, realizada polo menos dous meses antes 
da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser prorrogado por acordo 
expreso de ambas as dúas partes, previos os informes preceptivos da Unidade 
xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación. 
 
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación. 
 
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente. 
 



1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, 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.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, 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.” 
 



 
9.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA PARA 
FINANCIAR O PROXECTO “PLAN DE COMPETITIVIDADE TURÍSTICA. ANO 
2015”. 
 
1º.- Excepcionar 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 queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 10 de abril de 2015. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 

3º Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 

Deputación Provincial da Coruña e O CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS 

DA CORUÑA, CIF Q6550029J para financiar o proxecto “Plan de Competitividade 

Turística. Ano 2015”. 

 
4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 105.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80%. 

 
5º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/432.1/467.01.                                    
. 
 
6º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
 

O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 

Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 
CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA 
 
A Coruña, 

REUNIDOS 
 
 
Dunha parte o Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como presidente da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, 
 
Doutra parte Dª. Mª Luisa Cid Castro, con DNI núm. 32815401J, en representación do 
CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA  
 



Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e o CONSORCIO DE TURISMO E 
CONGRESOS DA CORUÑA consideran de grande interese para a provincia 
promocionar e dinamizar campañas de comercialización en liña, para a Semana 
Santa, festas de San Xoán, concurso de tapas Picadillo…. Así como aquelas accións 
promocionais dirixidas a diferentes segmentos turísticos, que responden a un 
esquema de actuación de información e promoción da actividade turística, en 
beneficio do interese xeral e do desenvolvemento socio-económicos deste importante 
ámbito de actividade. A vinculación da cidade e a provincia a este plan e a súa 
execución, contribúe ao coñecemento e consolidación da cidade e a provincia, como 
destino de calidade.  
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do CONSORCIO DE 
TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA, 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 o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA 
CORUÑA, CIF Q6550029J, para o financiamento do proxecto “Plan de 
competitividade turística. Ano 2015”. 
 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE SE HA REALIZAR 
 
O CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA levará a cabo as 
actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao 
seguinte orzamento: 
 

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN 

Concurso de Tapas Picadillo 
Contratación mediante procedemento negociado con publicidade do 
servizo de deseño, execución e organización do XII Concurso de Tapas 
Picadillo 

50.000,00 € 

Campañas de comercialización en liña– Semana Santa 
Creación de oferta, publicidade en liña e posicionamento 

13.000,00 € 

Campañas de comercialización en liña – San Xoán 
Creación de oferta, publicidade en liña e posicionamento 

17.000,00 € 

Chocoruña, Cascarilla e Chocolate 
Organización de actividades e talleres gastronómicos relacionados co uso 
do chocolate e da cascarilla 

30.000,00 € 

Accións de promoción a segmentos de interese 
Contratación de desenvolvemento e xestión de campañas promocionais 

21.250,00 € 

TOTAL 131.250,00 
€ 

 
 



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 105.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 80,00%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 80,00% da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata 
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a 
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o 
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0510/432.1/467.01, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA 
CORUÑA obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co 
da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto 
efectivamente xustificado. 
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
 
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle ao CONSORCIO DE 
TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA. Non se poderá contratar a realización de 
prestacións con persoas o entidades vinculadas ao CONSORCIO DE TURISMO E 
CONGRESOS DA CORUÑA, 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, o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA 
deberá solicitar polo menos tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas 
recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, 
debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia 
sobre a oferta máis vantaxosa economicamente. 
3. No caso de que o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA 
tramite e aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como 
do contrato adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto 
modificado, achegando con el os informes emitidos e a certificación do 
correspondente acordo. 
 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 



 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA 
CORUÑA. 
 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao CONSORCIO DE TURISMO E 
CONGRESOS DA CORUÑA, unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 
Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do CONSORCIO DE 
TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA, 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. 
 
O CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA deberá acreditar 
previamente que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, de conformidade coa cláusula OITAVA. 
 
 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula PRIMEIRA deberán estar rematadas polo menos TRES MESES 
antes do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na 
cláusula DÉCIMO TERCEIRA. 
2. Unha vez rematadas as actividades, o CONSORCIO DE TURISMO E 
CONGRESOS DA CORUÑA deberá presentar a xustificación documental á que se 
refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a partir da finalización 



daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES antes do vencemento do período de 
vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA. 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que 
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento 
ao CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA para que a presente 
no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención 
neste prazo excepcional dará lugar á 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 
CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA da sanción que, de 
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das  de execución 
do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA 
CORUÑA na documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses 
desde a axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera 
cobrado o importe que lle corresponda, o CONSORCIO DE TURISMO E 
CONGRESOS DA CORUÑA 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. 
 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
O CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA deberá estar ao día, 
con carácter previo á sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da 
subvención, no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, 
coa comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade 
Social. 
A 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. 
A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. O CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA destinará os fondos 
recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€, 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais  lle 
poidan impor, o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA 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, o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA 
CORUÑA poderá ser escollida pola Intervención provincial para a realización dun 
control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación 
dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da 
actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle 
impón o presente convenio de colaboración. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA 
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 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 (R.D. 887/2006, do 21 de 
xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Base 55ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
4. E 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 



 
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 CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA serán 
remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de 
Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista en dito precepto e 
co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na 
Lei orgánica 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao CONSORCIO DE TURISMO E 
CONGRESOS DA CORUÑA 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 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 ata o 
31 de decembro do ano 2015, 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 marzo do ano 2016, sempre e cando exista crédito para tal fin. 
2. Para o caso de que o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA 
non poida ter rematadas as ACTIVIDADES e presentada a xustificación antes do día 
1 de febreiro de 2016, 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. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá 
conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro 
do ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de 
xeito que o CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA perderá o 
dereito ao cobro do importe corresponde á contía non xustificada na dita data. 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E 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 crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o da CONSORCIO DE 
TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA, respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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        do día___de ___de___ 
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar 
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN   O representante do CONSORCIO 
DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA 
DON DIEGO CALVO POUSO    
 



 
10.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA 
FINANCIAR O PROXECTO “PLAN DE COMPETITIVIDADE TURÍSTICA. ANO 
2015”. 
 
1º.- Excepcionar 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 queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 08 de abril de 2015. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 

3º Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 

Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela CIF 

P1507900G para financiar o proxecto “Plan de competitividade turística. Ano 2015”. 

 
4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 115.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80,00 %. 

 
5º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/432.1/462.01.                                      
. 
 
6º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio. 
 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 
 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
A Coruña   

REUNIDOS 
 
Dunha parte o Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como presidente da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, 
 
Doutra parte D.  , con DNI núm.   , en representación do CONCELLO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA  
 
Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e o CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA consideran de grande interese para a provincia promocionar a cidade 
de Santiago xa que é o destino final do Camiño de Santiago e o destino máis visitado 



da Comunidade Autónoma de Galicia. As accións recollidas dentro do Plan de 
competitividade turística engloba accións de promoción, accións de atención e 
acollida ao visitante, turismo gastronómico, accións de comunicación e espazo web e 
a realización de estudos de demanda turística, que se encadran dentro dos servizos 
mínimos a prestar polos municipios turísticos.  
 
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, as dúas partes acordan subscribir un convenio 
conforme ás seguintes  
 
 
CLÁUSULAS 
 
 
I.- OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CIF 
P1507900G, que actuará na súa xestión a través da empresa municipal de 
Información e Comunicación Local S.A. (INCOLSA) para o financiamento do "Plan de 
competitividade turística. Ano 2015". 
 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE SE HA REALIZAR 
 
O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA levará a cabo as actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte 
orzamento: 
 
 

ÁREA PROGRAMA IMPORTE 

PROMOCIÓN Feiras de turismo, presentación, 
workshops e outras accións de 
promoción 

24.550,00 € 

Redes de promoción 9.500,00 € 

ACOLLIDA E ATENCIÓN AO 
VISITANTE 

Reforzo de información turística 50.000,00 € 

SCFC I+P Ideas para producir 4.000,00 € 

CINEPOSIUM 1.300,00 € 

TURISMO GASTRONÓMICO Eventos gastronómicos 15.756,54 € 

ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN E 
ESPAZO WEB 

Portal web (Edición de contidos, 
aloxamento, mantemento…) 

26.500,00 € 

Outras accións de comunicación 3.500,00 € 

ESTUDOS DE DEMANDA 
TURÍSTICA 

Recollida, análise e tratamento de 
datos 

8.643,46 € 

TOTAL 143.750,00 
€ 

 
 
 



 
 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 115.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 80,00%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 80,00% da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata 
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a 
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o 
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0510/432.1/462.01, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da 
subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto 
efectivamente xustificado. 
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
 
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle ao CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Non se poderá contratar a realización de prestacións 
con persoas ou entidades vinculadas ao CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias 
ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións 
2. Se o importe dalgunha das  prestacións supera 18.000,00 euros, con carácter 
previo á contratación, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá 
solicitar polo menos tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas 
recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, 
debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia 
sobre a oferta máis vantaxosa economicamente. 
3. No caso de que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA tramite e aprobe 
algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato 
adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, 
achegando con el os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 



1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 
Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, xustificativa do cumprimento das condicións 
impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados 
obtidos.  
Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu 
NIF, os documentos xustificativos, os importes e datas de pago. Tamén se indicarán 
as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula SEGUNDA. Con 
esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das 
facturas e demais xustificantes de gasto. 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. 
 
O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá acreditar previamente que 
está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de 
conformidade coa cláusula OITAVA. 
 
 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula PRIMEIRA deberán estar rematadas polo menos TRES MESES 
antes do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na 
cláusula DÉCIMO TERCEIRA. 
2. Unha vez rematadas as actividades, o CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA deberá presentar a xustificación documental á que se refire a  
cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a partir da finalización daquelas 
e, en calquera caso, DOUS MESES antes do vencemento do período de vixencia do 
convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA. 



3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que 
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento 
ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA para que a presente no prazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo 
excepcional dará lugar á 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 55.6ª das  de execución do Orzamento da Deputación, poida 
corresponderlle. 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA na 
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a 
axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado 
o importe que lle corresponda, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA terá 
dereito ao 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. 
 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
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. 
A acreditación do cumprimento das 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. 
A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA destinará os fondos recibidos ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€, 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais  lle 
poidan impor, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá contar polo 
menos cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre 



outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a 
esta subvención. 
 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, 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 escollida pola Intervención provincial para a realización dun control 
financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos 
fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da 
actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle 
impón o presente convenio de colaboración. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA queda sometida 
aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia 
ou, no seu caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, 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 dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de 
xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
2. Sen prexuízo do anterior, 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 
sancións previstos nas normas citadas e na Base 55ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
4. E 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
 



XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación do CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA serán remitidas á 
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional 
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito 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 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 dicoruna.es 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación. 
 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro ata o 
31 de decembro do ano 2015, 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 marzo do ano 2016, sempre e cando exista crédito para tal fin. 
2. Para o caso de que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA non poida 
ter rematadas as ACTIVIDADES e presentada a xustificación antes do día 1 de 
febreiro de 2016, 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. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá 
conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro 
do ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de 
xeito que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA perderá o dereito ao 
cobro do importe corresponde á contía non xustificada na dita data. 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
  
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E 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 crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o do CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 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        do día___de ___de___ 
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar 
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN   O representante do 

CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

DON DIEGO CALVO POUSO 
 
 



 
11.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN 
CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO PARA FINANCIAR O PROXECTO 
“VALORACIÓN DO CONTORNO DA IGREXA DE BELMIL E RESTAURACIÓN DO 
CRUCEIRO DA PARROQUIA DE BELMIL”. 
 
1º.- Excepcionar 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 queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 10 de abril de 2015. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3º Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 

Deputación Provincial da Coruña e a Asociación Cultural A Braña de Santiso CIF 

G15976657  para financiar o proxecto “Valoración do contorno da igrexa de Belmil e 

restauración do cruceiro da parroquia de Belmil”. 

 
4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 19.485,67 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 30,986%. 

 
5.-º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/3339/781.                         .                                    
 
6.-º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 
 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 

 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a 
ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO 
 
A Coruña     

REUNIDOS 
 

Dunha parte o Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como presidente da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, 
 
Doutra parte Don Ovidio Leiva Pereiro, con DNI núm. 34556520D, en representación 
da ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO  
 
Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN CULTURAL A 
BRAÑA DE SANTISO consideran de grande interese para a provincia poñer en valor 
elementos patrimoniais importantes que se atopan nun estado deplorable e ruinoso, 



como é o caso do entorno da igrexa de Belmil, con risco de que os muros e o cruceiro 
acaben caendo, xa que neste último os seus elementos están torcidos. 
Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da ASOCIACIÓN 
CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO, 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 A BRAÑA DE SANTISO, CIF 
G15976657, para o financiamento da/do “Valoración do contorno da igrexa de Belmil 
e restauración do cruceiro da parroquia de Belmil”, tal como aparece definida esta no 
proxecto (básico ou de execución), redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don 
Javier López López. 
2. A ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO, na súa condición de 
promotora da obra, achega ao expediente un exemplar do proxecto, no que consta a 
súa aprobación polo órgano competente, así como a certificación de que conta con 
todas as autorizacións administrativas preceptiva e coa dispoñibilidade dos terreos 
necesarios para a execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos 
Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable. 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez 
rematada e dentro do período de vixencia do convenio, a ASOCIACIÓN CULTURAL 
A BRAÑA DE SANTISO, comprométese a destinala a uso público para o que está 
prevista. 
 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
 
O presuposto total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase do seguinte xeito: 
 
VALORIZACIÓN DO CONTORNO DA IGREXA DE BELMIL 
Presuposto de execución material          47.671,14 
Imposto sobre o valor engadido (21%)   10.010,94 
Presuposto 57.682,08 € 
RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DA PARROQUIA DE BELMIL 
 Presuposto de execución material          4.300,00 
 Imposto sobre o valor engadido (21%)   903,00 
Presuposto 5.203,00 € 
TOTAL  62.885,08 € 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 



 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de 19.485,67 €, o que representa unha 
porcentaxe de 30,986%. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento de 
contrata, está financiado con cargo a recursos (propios ou alleos) acreditando a 
entidade beneficiaria que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar 
a totalidade do gasto imputable á entidade. 
2. 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 30,986%, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que 
a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobro. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos devengados pola obtención de licencias, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0510/3339/781, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 A BRAÑA DE 
SANTISO 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. 
No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto 
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para 
darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
 
1. Na condición de promotor, corresponderalle á ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA 
DE SANTISO o outorgamento do contrato de execución das obras descritas no 
proxecto ao que fai referencia a cláusula primeira. 
2. A contratación cos terceiros para a execución total ou parcial das obras realizarase 
garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non 
discriminación. 
No procedemento de contratación deberá participar un funcionario provincial, 
designado polo presidente da Corporación, que formará parte da Comisión técnica 
que avalíe as ofertas dos licitadores. 
 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a ASOCIACIÓN 
CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO estará obrigada a colocar un cartel que sexa 



visible polo menos a unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras 
indicacións, figure o anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada á ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE 
SANTISO a medida que se vaian expedindo as correspondentes certificacións de 
obra, aplicándose sobre o seu importe o coeficiente de financiamento provincial. Para 
tal efecto, a ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO deberá achegar a 
seguinte documentación (documentos orixinais ou, no seu caso, debidamente 
compulsados): 
 
Copia do contrato e do expediente de contratación  
Certificación de obra subscrita polo técnico-director e polo contratista. 
Factura expedida polo contratista. No caso de que se presente unha fotocopia 
compulsada, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre 
o orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante de 
gasto para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña 
Certificación de aprobación desta polo órgano competente. 
Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA. 
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma 
finalidade. 
Designación de conta bancaria no modelo aprobado pola Deputación provincial e 
debidamente certificado pola entidade financeira. 
 
Asemade, coa derradeira certificación de obra, deberase aportar acta de recepción e 
acreditación, no seu caso, do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) e 
da inscrición de nota marxinal no Rexistro da propiedade na que se deixe constancia 
do financiamento provincial e da afectación do inmoble á finalidade para a que foi 
concedida a subvención polo menos por un prazo de DEZ anos. 
A ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO deberá acreditar previamente 
que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de 
conformidade coa cláusula OITAVA. 
 
 
VII. TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar rematadas polo 
menos TRES MESES antes do vencemento do período de vixencia do presente 
convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA.  
2. Unha vez rematadas as obras, a ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE 
SANTISO deberá presentar a xustificación documental á que se refire a  cláusula 
SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a partir da finalización daquelas e, en 



calquera caso, DOUS MESES antes do vencemento do período de vixencia do 
convenio establecido na cláusula DÉCIMO TERCEIRA. 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que 
se teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á 
ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO para que a presente no prazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo 
excepcional dará lugar á perda da subvención e demais responsabilidades previstas 
neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da 
xustificación neste prazo adicional non eximirá á ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA 
DE SANTISO da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e 
na Base 55.6ª das  de execución do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO 
na documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a 
adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado 
o importe que lle corresponda, a ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO 
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. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
A ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO deberá estar ao día, con 
carácter previo á sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da 
subvención, no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, 
coa comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade 
Social. 
 
A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 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 A BRAÑA DE SANTISO 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, a ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO 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 A BRAÑA DE 
SANTISO poderá ser escollida pola Intervención provincial para a realización dun 
control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación 
dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da 
actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle 
impón o presente convenio de colaboración e a lexislación citada anteriormente. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO 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 
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 á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de 
xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Base 55ª das de execución do orzamento 
da Deputación.  
3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
4. E 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
 



XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO serán remitidas á 
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional 
de subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido 
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei 
orgánica 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE 
SANTISO 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 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 abril de 2014 
ata o 31 de marzo de 2015, 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 
outubro do ano 2015. 
2. Para o caso de que a ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO non 
poida ter rematada a OBRA e presentada a xustificación antes do día 1 de setembro 
de 2015, 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. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga 
solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do ano seguinte. Con 
esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a 
ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO perderá o dereito ao cobro do 
importe corresponde á contía non xustificada na dita data. 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se 
poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E 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. A interpretación das dúbidas e lagoas que puideran xurdir na aplicación do 
presente convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, despois dos 
informes preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e 
da Intervención provincial. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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. 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN   O representante da 

ASOCIACIÓN CULTURAL A BRAÑA DE 
SANTISO 

DON DIEGO CALVO POUSO    
 



12.-APROBACIÓN DA SEGUNDA FASE DE PROMOCIÓN INTERNA EN 
DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE EMPREGO 2013-2015. MODIFICACIÓN DA 
RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 2015. 
 
Visto o expediente 2014/15093P, relativo á aprobación da 2ª Fase da Promoción 
Interna en desenvolvemento do Plan de Emprego 2013-2015, modificación da 
Relación de Postos de Traballo 2015, no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
I.1.- O Pleno da Corporación, na súa sesión do 31 de maio de 2013, aprobou o 
“Acordo de Planificación Estratéxica 2013-2015”, que, entre outros aspectos, aprobou 
o Plan de Emprego 2013-2015 que contén entre outras medidas de racionalización de 
efectivos a promoción interna,  como medida concreta de planificación dos recursos 
humanos e co obxectivo da consecución da eficacia na prestación dos servizos e da 
eficiencia na utilización dos recursos económicos dispoñibles para acadar así unha 
“modernización e maior rendibilización do potencial dos recursos humanos da 
deputación… nun marco de aforro e estabilidade orzamentaria”. 
 
I.2.- En execución do referido Plan de Emprego 2013-2015, e rematada a segunda 
fase da promoción interna e da consolidación de emprego temporal, de acordo co 
establecido no propio Plan de Emprego, procede realizar as creacións e 
transformacións necesarias para cubrir os postos obxecto das tales promoción e 
consolidación, levándoo a efecto mediante a Relación de Postos de Traballo, tal e 
como tamén se realizou coa primeira fase da execución do dito Plan de Emprego. 
 
I.3.- Aos efectos, terán que terse en conta, ademais dos postos dos que son titulares 
as persoas funcionarias aprobadas no proceso de promoción interna, as que tamén 
resultaron aprobadas e se encontran na situación de excedencia voluntaria e por 
incompatibilidade, toda vez que, de conformidade coa legalidade vixente, a súa toma 
de posesión non supón en ningún caso incorporación de persoal externo, nin, en 
consecuencia, incremento de efectivos. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
II.1.- Artigos 74 da Lei 7/2007, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), 
relativo aos obxectivos e instrumentos da planificación de recursos humanos, e 14 e 
18 en canto establecen o dereito á promoción interna dos funcionarios públicos, en 
relación cos artigos 31, 63 e 64 do Decreto Lexislativo 1/2008, Texto Refundido da Lei 
da Función Pública de Galicia (TRLFPG), que regulan a posibilidade de establecer 
medidas específicas de promoción interna nos plans de emprego e o dereito á tal 
promoción interna do persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
II.2.- Artigos 90 da Lei 7/1985, de Bases do Réxime Local, e 126 do Real Decreto 
Lexislativo 781/1986, Texto Refundido das disposicións legais vixentes do Réxime 
Local, referentes aos cadros de persoal e ás relacións de postos de traballo. 
 
II.3.- Artigos 89 da devandita Lei 7/2007 e 57 e 61 do tamén referido Decreto 
Lexislativo 1/2008 de Galicia, relativos ás situacións de excedencia e ao reingreso das 
persoas funcionarias que non teñan reserva de praza. 
 



II.4.- Artigo 63.3 do repetido Decreto Lexislativo 1/2008 de Galicia, en canto establece 
o dereito das persoas aspirantes que superen o proceso selectivo de promoción 
interna a ocupar os postos que viñesen desempeñando con carácter definitivo cando 
estean incluídos no intervalo de niveis e no grupo ao que accedan. 
 
II.5.- Artigo 20 da Lei 36/2014, de Orzamentos Xerais do Estado para 2015, en canto 
prohibe os incrementos retributivos do persoal do sector público (número Dous). 
Neste caso, non se produce incremento da suma agregada de todos os gastos de 
persoal ou masa salarial, ao tratarse de promoción interna e non incrementarse o 
número de efectivos, nin tampouco da suma agregada de todos os gastos de persoal 
ou masa salarial, tendo en conta que figura no Orzamento Xeral da Deputación do 
dito ano 2015 contía suficiente na aplicación orzamentaria específica para a finalidade 
da que se trata (0710/929/120.09). 
 
Vistos os informes emitidos e de conformidade coa normativa legal citada: 
 
1º.- Finalizar a execución da segunda fase da promoción interna dentro do Plan de 
Emprego 2013-2015, mediante a modificación na Relación de Postos de Traballo 
2015 pola creación e transformación necesarias dos postos que deseguido se indican: 
 

 Transformar 9 prazas de Técnico de Xestión de Administración Xeral (A2) en 9 
prazas de Técnico de Administración Xeral (A1) e transformar dous postos base 
de Técnico de Xestión de Administración Xeral (A2/21) (código 1.1.178.1 e 
1.1.178.2) en dous postos base de Técnico de Administración Xeral (A1/22). 

 

 Transformar 14 prazas de Técnico de Xestión Económico Financeiro (A2), 14 
prazas de Técnicos de Xestión Tributaria (A2), 2 prazas de Técnico de Xestión de 
Administración Especial (A2) e 1 praza de Asesor de Sistemas de Xestión 
Municipal (A2) en 31 prazas de Técnico de Xestión Financeiro Tributario (A1) da 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos 
Superiores.  

 

 Transformar 6 postos base de Técnico de Xestión Tributaria (A2/21), 1 posto base 
de Técnico de Xestión Económico financeira (A1/22), 1 posto de Técnico de 
Xestión de Administración Especial  e 1 posto de Asesor Técnico en 9 postos base 
de Técnico Financeiro Tributario (A1/22).  

 
 

 Transformar 3 prazas de Profesor de Música-Pianista (A2) en 3 prazas de 
Profesor de Música-Pianista (A1). 

 

 Transformar 5 prazas de Profesor de Danza (A2) en 5 prazas de Profesor de 
Danza (A1). 

 
As correspondentes adecuacións retributivas realizaranse con cargo á aplicación 
orzamentaria 0710/929/120.09, segundo recolle a Base 42.3  das de Execución do 
Orzamento vixente. 
 
2º.- Aprobar, en consecuencia, a seguinte modificación da Relación de Postos de 
Traballo 2015 desta Deputación provincial: 
 



MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 2015 
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SECRETARÍA XERAL                         

SERVIZO DE CONTRATACIÓN                         

Técnico administración xeral 22 A1   1 N C  

A

X 1   8.558,20 

Técnico de xestión de admón. xeral 21 A2   1 N C  

A

X  9   7.743,68 

INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO 

FINANCEIRA                         

SERVIZO DE CONTABILIDADE                         

Técnico financeiro tributario 22 A1   1 N C  

A

E 1   8.558,20 

SERVICIO DE ORZAMENTOS, ESTUDOS E 

ASISTENCIA ECONÓMICA                         

Técnico financeiro tributario 22 A1   1 N C  

A

E 1   8.558,20 

Técnico de xestión de admón. especial 21 A2   1 S C  

A

E 9   7.743,68 

TESOURERÍA E XESTIÓN DE TRIBUTOS                         

TESOURERÍA                         

INSPECCIÓN                         

Técnico financeiro tributario 22 A1   1 N C  

A

E 1   8.558,20 

Técnico de xestión tributaria 21 A2   2 N C  

A

E 2   7.743,68 

SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA                         

Técnico financeiro tributario 22 A1   4 N C  

A

E 1   8.558,20 

Técnico de xestión tributaria 21 A2   3 N C  

A

E 2   7.743,68 

ZONAS RECADATORIAS                         

ZONA 3                         

Técnico financeiro tributario 22 A1   1 N C  

A

E 1   8.558,20 

Técnico de xestión tributaria 21 A2   1 N C  

A

E 2   7.743,68 

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, 

TURISMO E MEDIO AMBIENTE                         

SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E 

MEDIO AMBIENTE                         

Técnico financeiro tributario 22 A1   1 N C  

A

E 1   8.558,20 

ÁREA DE SERVIZOS PROVINCIAIS                         

SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E 

DEPORTES                         

Técnico administración xeral 22 A1   1 N C  

A

X 1   8.558,20 

 

 
3º.- O presente acordo cumpre cos requisitos establecidos na vixente Lei de 
Orzamentos Xerais do Estado para 2014, arts. 20 e seguintes, en canto non supón 



ningún incremento retributivo nin de efectivos, en termos de homoxeneidade, así 
como tampouco en canto ás masas retributiva e salarial.” 



 
13.-APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL PARA 2015. 
 
Visto o expediente 2015/15093P-2, relativo á modificación do Cadro de Persoal desta 
Deputación para 2015, no que se acreditan os seguintes  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
I.1.- O Cadro de Persoal como a relación das prazas asignadas a cada unha das 
Escalas, Subescalas, Clases e Categorías, ten conexión e dependencia directa da 
Relación de Postos de Traballo. 
 
I.2.- As modificacións da Relación de Postos de Traballo, supoñen a necesidade de 
adecuar o Cadro de Persoal ás tales modificacións, aínda que non supoñan 
modificación orzamentaria. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
II.1.- Artigos 90 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, en relación 
cos 126 e 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, Texto Refundido das 
disposicións vixentes en materia de Réxime Local. 
 
II.2.- A xurisprudencia ten establecido a dependencia do Cadro de Persoal da 
correspondente Relación de Postos de Traballo, así como a non obrigatoriedade da 
negociación colectiva polo que se refire á aprobación e/ou modificación do Cadro de 
Persoal (por todas, a Sentenza do Tribunal Supremo do 9 de abril de 2014, Sala 3ª do 
Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, e as que nela se citan do dito Tribunal). 
 
Vistos os informes emitidos e de conformidade coa normativa legal e a xurisprudencia 
citada: 
 
Aprobar inicialmente a modificación do Cadro de Persoal para o ano 2015, para a súa 
adecuación coa relación de postos de traballo, dispoñendo a súa exposición ao 
público mediante o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os 
efectos de reclamacións, segundo o disposto no artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das Bases do Réxime Local e demais normativa complementaria e 
de desenvolvemento. De non producirse reclamacións durante o dito prazo, o Cadro 
de Persoal quedará definitivamente aprobado, de acordo co disposto no artigo 20.1 do 
Real Decreto 500/1986, en relación co 126.3 do Real Decreto Lexislativo 781/1986: 
 

  CADRO DE PERSOAL 2015       

  DENOMINACIÓN SUBGRUPO Nº PRAZAS OBSERV.  

ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN 

XERAL         

SUBESCALAS         

  Técnica A1 39 1 (*) 

  Xestión A2 16   

ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN         



ESPECIAL 

SUBESCALA 

TÉCNICA         

CLASE TÉCNICOS 

SUPERIORES         

  Profesor/a de música pianista A1 3   

  Profesor/a de danza A1 5   

 Técnico financeiro tributario A1 32  

CLASE TÉCNICOS 

DE GRAO MEDIO         

  Profesor/a de música pianista A2 2   

  Profesor/a de danza A2 1   

  Técnicos de xestión económico-financeira A2 3   

  Técnicos de xestión tributaria A2 16   

  Asesor de sistemas de xestión municipal A2 1   

  Técnico de xestión de administración especial A2 1   

*  = ocupada por persoal laboral” 

 

 



 

14.-APROBACIÓN INICIAL DA SEGUNDA FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS DA 
ANUALIDADE 2015. 
 
Vista a proposta de inclusión no Plan de travesías da anualidade 2015 dos proxectos 
de obra que máis abaixo se relacionan, no marco das Bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e os concellos para executar os proxectos que se 
incluirán nas distintas fases do Plan de travesías 2012-2015, aprobadas polo Pleno da 
Deputación na sesión celebrada o 26 de outubro de 2012 (BOP número 217 do 14 de 
novembro de 2012).  

1.- Aprobar inicialmente a segunda fase do Plan de travesías da anualidade 2015, 
integrada polas obras que se relacionan a continuación, con indicación da súa 
denominación e presuposto:  

 

CÓDIGO 

 

DENOMINACIÓN 

 

CONCELLO PRESUPOSTO 

2015.1130.0003.0 

Mellora da seguridade vial na DP 
3903 Tarreo do Blanco a 
Vilamateo por Ambroa, PK 6+69 
ao 7+17    

 

Vilarmaior 221.841,51 

2015.1130.0004.0 

Humanización travesía da Serra 
e San Cosme (DP 5604 e DP 
6203) 

Outes 249.980,81 

TOTAL 471.822,32 

 

O financiamento deste plan realizarase con cargo á partida 0410/4533/60900 do 
vixente presuposto provincial para o exercicio 2015. 

2.- Remitir un exemplar dos citados proxectos aos concellos correspondentes no 
prazo de 5 días contados desde a aprobación inicial da correspondente fase do Plan 
de travesías, co obxecto de que os concellos envíen á Deputación no prazo de  40 
días naturais contados desde a data de recepción do proxecto, a documentación 
sinalada na base 3.2 das de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
os concellos para executar os proxectos que se inclúan nas distintas fases do Plan de 
travesías 2012-2015”.  



 
15.-APROBACIÓN DO PLAN DE SENDAS PEONÍS 2015, TERCEIRA FASE. 
 

1.- Aprobar o Plan de sendas peonís 2015, terceira fase, integrado polas obras que se 
indican a continuación, co detalle da súa denominación e presuposto: 

 

 

CÓDIGO 

 

DENOMINACIÓN 

 

CONCELLO PRESUPOSTO 

15.1170.0004.0 
Senda peonil na DP 6601 
dende  Outeiro ata a N-634  

O Pino 254.426,02 

15.1170.0005.0 

Seguridade vial. Senda peonil 
na DP 3204 entre a Rúa 
Monolito e Fonte Camba 

Vilasantar 95.750,00 

TOTAL 350.176,02 

 

O  financiamento dos proxectos incluídos neste plan realizarase con cargo á partida 
0410/4535/60900 do vixente presuposto provincial para o exercicio 2015. 

2.- Dispoñer a exposición pública do plan mediante a publicación dun anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia (BOP) para os efectos de que durante o prazo de 10 días 
hábiles poidan presentarse as alegacións oportunas, podéndose proseguir as 
actuacións unha vez que transcorra o citado prazo sen que se presente ningunha 
alegación. 

3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da 
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos 
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local 
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de dez 
días sen que se emita ningún informe.” 



 
16.-APROBACIÓN DA RECTIFICACIÓN DO INVENTARIO DE BENS DA 
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 
 
1.  Aprobar a rectificación do inventario de bens da Deputación da Coruña.  
 
2.  Remitir unha copia á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma, en 
cumprimento do establecido no artigo 32.1 do Regulamento de Bens. 
 



 
17.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE ARES PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
DE “REFORMA DO EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO SOCIO 
COMUNITARIO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Ares para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Ares 

DENOMINACIÓN DA OBRA Reforma do edificio municipal para centro 
socio comunitario 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 105.846,73 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 84.677,38 € 

ACHEGA DO CONCELLO 21.169,35 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/337/76201 

 

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/337/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento. 

Dado que a vixencia deste convenio se estendes a exercicios futuros, a súa 
aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos 
exercicios orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE ARES PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“REFORMA DO EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO SOCIO COMUNITARIO” 

 
A Coruña,    
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Ares, Julio Iglesias Redondo 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Ares con CIF P1500400E, para o 
financiamento da obra de “REFORMA DO EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO 
SOCIO COMUNITARIO” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de 
execución redactado polos arquitectos NICOLÁS CASTELO PÉREZ e LUIS F. 
CABEZAS TORRELO 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 

II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 73.509,78 

Gastos xerais (13%)    9.556,27 

Beneficio industrial (6%)     4.410,59 

IVE (21%) 18.370,09 

Orzamento de contrata 105.846,73 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de 84.677,38 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 



2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  

3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/337/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 



2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 



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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un   requirimento á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 



2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 



4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estendes a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                       O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                                     CONCELLO DE ARES 

                 Diego Calvo Pouso                      Julio Iglesias Redondo 



 
18.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CARRAL PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “INTERSECCIÓN CON CARRIL CENTRAL NA N-550 PARA ACCESO 
A IES (CARRAL). 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Carral para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Carral 

DENOMINACIÓN DA OBRA Intersección con carril central na N-550 para 
acceso a Ies (Carral) 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 150.000,00 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 150.000,00 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/4532/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/4532/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CARRAL PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“INTERSECCIÓN CON CARRIL CENTRAL NA N-550 PARA ACCESO A IES 
(CARRAL)” 
 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello de Carral, José Luis Fernández 
Mouriño 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

 
 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Carral con CIF P1502100I, para o 
financiamento da obra de “INTERSECCIÓN CON CARRIL CENTRAL NA N-550 
PARA ACCESO A IES (CARRAL)”, tal como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo enxeñeiro de camiños JULIO C. ROJO 
MARTÍNEZ 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 104.173,90 

Gastos xerais (13%) 13.542,61 

Beneficio industrial (6%) 6.250,43 

IVE (21%) 26.033,06 

Orzamento de contrata 150.000,00 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 150.000,00 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000%.  A ENTIDADE BENEFICIARIA emitiu informe 
responsable da Intervención municipal acreditando que a Entidade non dispón doutras 
fontes de financiamento 



2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  

3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/4532/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 7/2014 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 



2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo seu director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 



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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 



2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban desde o día no que 
se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O 
procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, de 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 

2.- Sen prexuízo do anterior, o devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 



4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 

3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria  

E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                      O ALCALDE - PRESIDENTE 
   PROVINCIAL DA Coruña                              DO CONCELLO DE CARRAL      

                                                                             

             Diego Calvo Pouso                            José Luis Fernández Mouriño  
 



 
19.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE COIRÓS PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “MELLORA SEGURIDADE E EFICIENCIA EN ILUMINACIÓN 
PÚBLICA”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Coirós para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Coirós 

DENOMINACIÓN DA OBRA Mellora seguridade e eficiencia en iluminación 
pública 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 54.985,23 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 43.988,18 € 

ACHEGA DO CONCELLO 10.997,05 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/165.1/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/165.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento. 
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE COIRÓS PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“MELLORA SEGURIDADE E EFICIENCIA EN ILUMINACIÓN PÚBLICA” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Coirós, Francisco Quintela 
Requeijo 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 

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



ACORDAN 

Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 

I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Coirós con CIF P1502700F, para o 
financiamento da obra de “MELLORA SEGURIDADE E EFICIENCIA EN 
ILUMINACIÓN PÚBLICA” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de 
execución redactado polo enxeñeiro técnico Industrial JOSÉ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 38.186,84 

Gastos xerais (13%) 4.964,29 

Beneficio industrial (6%)     2.291,21 

IVE (21%) 9.542,89 

Orzamento de contrata 54.985,23 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 43.988,18 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  

3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 



por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430165.17/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento . Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 



que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 



mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento  á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 



1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na Lli imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN Ao REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 



Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 

3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria de  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                  O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                  CONCELLO DE COIRÓS 
 
 

                        Diego Calvo Pouso        Francisco Quintela Requeijo   
        



 

20.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE FRADES PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “CAMIÑO DA CAMPOSA AO VILAR E CUBELO (LEDOIRA) E 
OUTROS”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Frades para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Frades 

DENOMINACIÓN DA OBRA Camiño da camposa a Vilar e Cubelo 
(Ledoira) e outros 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 79.790,78 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 63.832,62 € 

ACHEGA DO CONCELLO 15.958,16 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/454.1/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/454.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento. 
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE FRADES PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“CAMIÑO DA CAMPOSA A VILAR E CUBELO (LEDORA) E OUTROS” 
 
A Coruña,    
 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Frades, Roberto Rey Martínez 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Frades con CIF P1503900A, para o 
financiamento da obra de “CAMIÑO DA CAMPOSA A VILAR E CUBELO (LEDORA) 
E OUTROS” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución 
redactado polo enxeñeiro de camiños JULIO C. ROJO MARTÍNEZ 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 55.414,11 

Gastos xerais (13%)    7.203,83 

Beneficio industrial (6%)     3.324,85 

IVE (21%) 13.847,99 

Orzamento de contrata 79.790,78 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 63.832,62 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 



2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,   tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/454.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  A 
aprobación deste Convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo.  

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 



2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 



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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento  á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 



2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 



4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria de  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                   O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                      CONCELLO DE FRADES 
 

                 Diego Calvo Pouso                      Roberto Rey Martínez 



 
21.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE NARÓN PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL EN PEDROSO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Narón para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Narón 

DENOMINACIÓN DA OBRA   Centro de dinamización socio-cultural en 
Pedroso 

 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 360.948,69 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 288.758,95 € 

ACHEGA DO CONCELLO 72.189,74 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000% 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/337/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/337/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE NARÓN PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL EN PEDROSO” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Narón, Manuel Regos Boquete 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

 
 
 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Narón con CIF P1505500G, para o 
financiamento da obra de “CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL EN 
PEDROSO” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución 
redactado pola arquitecta PILAR GRANDE SEIJAS 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 250.676,22 

Gastos xerais (13%)   32.587,91 

Beneficio industrial (6%)   15.040,57 

IVE (21%)   62.643,99 

Orzamento de contrata 360.948,69 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 288.758,95 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/337/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación 
deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no que se 
consigne crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 



1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 



correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente  no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 



1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 



Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 

3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN        O ALCALDE PRESIDENTE DO 
     PROVINCIAL DA Coruña                                            CONCELLO DE NARÓN 
 
 

                             Diego Calvo Pouso                           Manuel Regos Boquete 



 
22.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE ORDES PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “MELLORA DO FIRME NA ESTRADA DE ORDES A CERCEDA POR 
VIRÍS ENTRE O P.Q. 6+500 E O LÍMITE MUNICIPAL”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Ordes para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Ordes 

DENOMINACIÓN DA OBRA Mellora do firme na estrada de Ordes a 
Cerceda por Virís entre o P.Q. 6+500 e o 
límite municipal 

 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 241.703,42 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 193.362,74 € 

ACHEGA DO CONCELLO 48.340,68 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/453.2/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/453.2/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE ORDES PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“MELLORA DO FIRME NA ESTRADA DE ORDES A CERCEDA POR VIRÍS ENTRE 
O P.Q. 6+500 E O LÍMITE MUNICIPAL” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Ordes, Manuel Regos Boquete 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Ordes con CIF P1506000G, para o 
financiamento da obra de “MELLORA DO FIRME NA ESTRADA DE ORDES A 
CERCEDA POR VIRÍS ENTRE O P.Q. 6+500 E O LÍMITE MUNICIPAL” tal como 
aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo enxeñeiro de 
camiños PABLO BLANCO FERREIRO 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 167.861,25 

Gastos xerais (13%) 21.821,96 

Beneficio industrial (6%) 10.071,68 

IVE (21%) 41.948,53 

Orzamento de contrata 241.703,42 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 193.362,74 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 



2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/453.2/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 



2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 



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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles  aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de 
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que 
se recibira xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento á 
ENTIDADE BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 



2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 



4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 

3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  

 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN               O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                                    CONCELLO DE ORDES 
 
 
           Diego Calvo Pouso                                            Manuel Regos Boquete   



 

23.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE OZA-CESURAS PARA O FINANCIAMENTO 
DAS OBRAS DE “SANEAMENTO NO LUGAR DE MONDOI”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Oza-Cesuras 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Oza-Cesuras 

DENOMINACIÓN DA OBRA Saneamento no lugar de Mondoi 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 78.203,17 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 62.562,54 € 

ACHEGA DO CONCELLO 15.640,63 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/1601/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/1601/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE OZA-CESURAS PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “SANEAMENTO NO LUGAR DE MONDOI” 
 
A Coruña,    
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde -presidente do Concello de Oza-Cesuras, Pablo González 
Cacheiro 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e o Concello de Oza-Cesuras ambas as 
dúas partes 
 

ACORDAN 



Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Oza-Cesuras a de Oza-Cesuras con CIF 
P1500029B, para o financiamento da obra de “SANEAMENTO NO LUGAR DE 
MONDOI” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado 
polo arquitecto técnico ANTONIO LÓPEZ PANETE 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 54.311,53 

Gastos xerais (13%)    7.060,50 

Beneficio industrial (6%)     3.258,69 

IVE (21%) 13.572,45 

Orzamento de contrata 78.203,17 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 62.562,54 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  

3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 



4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/1601/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  



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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 



VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibiu 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento   á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente  no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 



de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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, de 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 

2.- Sen prexuízo do anterior, o devandito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 



3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN              PRESIDENTE DA COMISIÓN 
PROVINCIAL DA Coruña                                    XESTORA DE OZA-CESURAS 
 
 
 

                       Diego Calvo Pouso                 Pablo González Cacheiro 



 

24.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DO PINO PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
DE “REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO EN CAMPO DE FÚTBOL 
DE REBOREDO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello do Pino para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO O Pino 

DENOMINACIÓN DA OBRA Reforma de vestiarios e aseos de público en 
campo de fútbol de Reboredo 

 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 263.527,58 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 210.822,06 € 

ACHEGA DO CONCELLO 52.705,52 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000% 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/342/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DO PINO PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO EN CAMPO DE FÚTBOL DE 
REBOREDO” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello do Pino, Manuel Taboada Vigo 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello do Pino con CIF P1506700B, para o 
financiamento da obra de “REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO EN 
CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO” tal como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo arquitecto ÓSCAR PIDRE MOSQUERA. 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 

II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 183.017,97 

Gastos xerais (13%) 23.792,34 

Beneficio industrial (6%) 10.981,08 

IVE (21%) 45.736,19 

Orzamento de contrata 263.527,58 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 210.822,06 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación 
deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no que se 
consigne crédito suficiente para o seu financiamento Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado,  minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 



1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 



correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento  á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 



1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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, devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 



Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN         O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA CORUÑA                                       CONCELLO DO PINO 
 
 
 

                            Diego Calvo Pouso                             Manuel Taboada Vigo 



 
25.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE PORTO DO SON PARA O FINANCIAMENTO 
DAS OBRAS DE “SANEAMENTO EN EIRAVEDRA, PUILLA, RESÚA E LORETO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Porto do Son 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Porto do Son 

DENOMINACIÓN DA OBRA    Saneamento en Eiravedra, Puilla, Resúa e 
Loreto 

 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 130.070,79 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 130.070,79 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00% 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/160.1/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE PORTO DO SON  PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “SANEAMENTO EN EIRAVEDRA, PUILLA, RESÚA E LORETO” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Porto do Son, José Luis Oujo 
Pouso 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 

 

 



MANIFESTAN 

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

ACORDAN 

Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 

I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Porto do Son con CIF P1507200B, para o 
financiamento da obra de “SANEAMENTO EN EIRAVEDRA, PUILLA, RESÚA E 
LORETO” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución 
redactado polo arquitecto técnico ALEJANDRO RODRÍGUEZ FREIRE 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material  90.333,21 

Gastos xerais (13%)  11.743,32 

Beneficio industrial (6%)     5.419,99 

IVE (21%)   22.574,27 

Orzamento de contrata 130.070,79 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 130.070,79 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000%. A ENTIDADE BENEFICIARIA emitiu informe responsable 
da Intervención municipal acreditando que a Entidade non dispón doutras fontes de 
financiamento  
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 



VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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



3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento  á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente  no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 



tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro.  



XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
Estabilidade Orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 



variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN           O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                                 CONCELLO DE PORTO DO SON 
 
 

                            Diego Calvo Pouso                            José Luis Oujo Pouso 



 
26.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE SANTA COMBA PARA O FINANCIAMENTO 
DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN A CHOUPANA-FONTECADA-ALÓN”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Santa 
Comba para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se 
indican a continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Santa Comba 

DENOMINACIÓN DA OBRA Pavimentación A Choupana-Fontecada- 
Alón 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 108.663,86 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 86.931,09 € 

ACHEGA DO CONCELLO 21.732,77 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/4541/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/4541/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE SANTA COMBA PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “PAVIMENTACIÓN A CHOUPANA-FONTECADA-ALÓN” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, a alcaldesa-presidenta do concello de Santa Comba, Maria José Pose 
Rodríguez 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 

MANIFESTAN 

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



ACORDAN 

Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 

I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Santa Comba con CIF P1507800I, para o 
financiamento da obra de “” PAVIMENTACIÓN A CHOUPANA-FONTECADA-ALÓN 
tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
enxeñeiro de camiños, canles e portos JUAN CARLOS CARBALLEIRA RIFÓN 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 

II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 

O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 75.466,25 

Gastos xerais (13%)   9.810,61 

Beneficio industrial (6%)   4.527,98 

IVE (21%) 18.859,02 

Orzamento de contrata 108.663,86 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de 86.931,09 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do concello, 
acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 %, da 
cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos, tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 



por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/4541/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado,  minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandito porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  



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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 



VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento   á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 



de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentou a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario.  
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
de 



 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN          A ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO 
PROVINCIAL DA Coruña                                                DE SANTA COMBA 
 
 
        Diego Calvo Pouso                                             Maria José Pose Rodríguez 

 



 
27.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DAS SOMOZAS PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “INTERSECCIÓN AC-110 ENTRADA AS SOMOZAS”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello das Somozas 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO As Somozas 

DENOMINACIÓN DA OBRA  Intersección AC-110 entrada As Somozas 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 199.950,46 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 159.960,37 € 

ACHEGA DO CONCELLO 39.990,09 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000% 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/453.2/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/453.2/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DAS SOMOZAS PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “INTERSECCIÓN AC-110 ENTRADA AS SOMOZAS” 
 
A Coruña,   
 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello das Somozas, Juan Alonso Tembrás 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello das Somozas ambas as 
dúas partes 



 
ACORDAN 

 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello das Somozas con CIF P1508200A, para o 
financiamento da obra de “INTERSECCIÓN AC-110 ENTRADA AS SOMOZAS” tal 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
enxeñeiro de camiños JULIO C. ROJO MARTÍNEZ 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 

II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 138.864,12 

Gastos xerais (13%)  18.052,34 

Beneficio industrial (6%)     8.331,85 

IVE (21%)   34.702,15 

Orzamento de contrata 199.950,46 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 159.960,37 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  

3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 



Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/453.2/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A 
aprobación deste Convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 



pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 



mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

 

 



X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 



1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 



XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN          O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                              CONCELLO DAS SOMOZAS 
 
 

                             Diego Calvo Pouso                                Juan Alonso Tembrás    



 
28.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE TOQUES PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “INTERIOR EN PRADOS (PARADELA) E OUTROS”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Toques para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Toques 

DENOMINACIÓN DA OBRA  Interior en Prados (Paradela) e outros  
  

PRESUPOSTO DO PROXECTO 227.972,26 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 182.377,81 € 

ACHEGA DO CONCELLO 45.594,45 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000% 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/454.1/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/454.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE TOQUES PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“INTERIOR EN PRADOS (PARADELA) E OUTROS” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Toques, José Antonio Castro 
Fraga 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

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



ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 

I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Toques con CIF P1508400G, para o 
financiamento da obra de “INTERIOR EN PRADOS (PARADELA) E OUTROS” tal 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
enxeñeiro de camiños JULIO C. ROJO MARTÍNEZ 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
 

3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 158.325,07 

Gastos xerais (13%)  20.582,26 

Beneficio industrial (6%)     9.499,50 

IVE (21%) 39.565,43 

Orzamento de contrata 227.972,26 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 182.377,81 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 

2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/454.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 



VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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



3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
 
4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 
 
VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
 
2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
 

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 



tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 

1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 



XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 



variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                O ALCALDE PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                        CONCELLO DE TOQUES 
 
 
 

                          Diego Calvo Pouso                                  José Antonio Castro Fraga 



 
29.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE TORDOIA PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “SOBREANCHOS CAMIÑO DA BALSA-ABOI E OUTROS”. 
 

 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Tordoia para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Tordoia 

DENOMINACIÓN DA OBRA Sobreanchos camiño da Balsa-Aboi e outros 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 161.633,29 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 129.306,63 € 

ACHEGA DO CONCELLO 32.326,66 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/4541/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/337/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE TORDOIA PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
DE “SOBREANCHOS CAMIÑO DA BALSA-ABOI E OUTROS” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Tordoia, Antonio Pereiro Liñares 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

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



 
ACORDAN 

 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Tordoia con CIF P1508500D, para o 
financiamento da obra de “SOBREANCHOS CAMÑO DA BALSA-ABOI E OUTROS” 
tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
enxeñeiro de camiños JULIO C. ROJO MARTÍNEZ 

2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 

II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 

O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 112.253,13 

Gastos xerais (13%)   14.592,91 

Beneficio industrial (6%)   6.735,19 

IVE (21%)   28.052,06 

Orzamento de contrata 161.633,29 

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

1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 129.306,63 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 

2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,   tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 

4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/4541/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 

6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 

2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 

4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 



1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

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

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de Recepción da Obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 

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

- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 



correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  

4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 

2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un  requirimento  á ENTIDIDE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  

Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza para Deputación a que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 

X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 



1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 

2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se prodúcese no prazo de xustificación e non excede dun 
mes, a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do 
importe da subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non 
chegase a tres, a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do 
importe da subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 

4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 



Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 

2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
 
1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
 

3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                O ALCALDE PRESIDENTE  
PROVINCIAL DA Coruña                                                    DO CONCELLO DE TORDOIA 
 
 
 

                           Diego Calvo Pouso                                         Antonio Pereiro Liñares 

 



 
30.-APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA “PLUVIAIS, AUGA E 
PAVIMENTACIÓN CAMIÑO FONTÁN-PAZOS”, DO CONCELLO DE SADA, 
INCLUÍDA NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS 
DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2013. CÓDIGO: 13.2100.0136.0 
 
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta Deputación, na sesión ordinaria do 
22 de febreiro de 2013, polo que se aprobou a primeira fase do Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2013 na que se 
inclúe a obra do Concello de Sada que máis adiante se indica. 

Logo de aprobar o Concello de Sada un proxecto modificado desta obra, e logo de 
presentalo ante esta Deputación, así como os correspondentes informes favorables 
xurídicos e técnicos e a conformidade da empresa adxudicataria 

Logo de ver as bases reguladoras deste plan, aprobadas polo Pleno desta Deputación 
o 26 de outubro de 2012 e publicadas no BOP nº 207 do 30 de outubro  de 2012, 
modificadas mediante acordo plenario do 21 de decembro de 2012 e publicadas no 
BOP número 248, do 31 de decembro de 2012 

De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 

Aprobar a modificación do proxecto da obra “Pluviais, auga e pavimentación camiño 
Fontán-Pazos” do Concello de Sada, que deseguido se indica, incluída na 1ª fase do 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 
2013, co código: 13.2100.0136.0, que non representa variación no seu orzamento 
total nin do seu contido, pero supón unha alteración do seu trazado inicialmente 
previsto. 

 

Código 
Denominación  

Concello  
Deputación  Concello Total 

13.2100.0136.0 
Pluviais, auga e pavimentación  
camiño Fontán-Pazos”  
Concello  de Sada 

66.854,82 3.857,92     70.712,74 

 



 
31.- APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA “PAVIMENTACIÓN 
PRAZA LAVADOIRO DE TEAIO”, DO CONCELLO DE DODRO, INCLUÍDA NO 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2015 CO CÓDIGO 15.2100.0072.0 E 
APROBACIÓN DEFINITIVA DA OBRA. 
 
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta Deputación, na sesión ordinaria do 
27 de febreiro de 2015, polo que se aprobou o Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (POS) 2015 e o seu Plan complementario 

Tendo en conta que no apartado 2 do citado acordo do 27 de febreiro de 2015 se 
indica que a aprobación definitiva das obras dalgúns concellos quedaba condicionada 
á realización das condicións suspensivas que se detallan para cada obra, entre as 
que figura a obra do Concello de Dodro que se indica na seguinte táboa: 

 

Concello 

Código da obra 

Denominación 
Deputación 

F. propios 
Concello 

Orzamento 

Total 

Condicións  que se han 
realizar 

 Dodro 

15.2100.0072.0 

Pavimentación Praza 
Lavadoiro de Teaio 

37.811,08 4.473,76 42.284,84 
 Autorización da Dirección Xeral 
Patrimonio, C.Cultura 

 

Logo de presentar o Concello de Dodro a autorización da Dirección Xeral Patrimonio 
da Consellería de Cultura, así como un proxecto modificado desta obra para dar 
cumprimento aos condicionantes impostos nesta autorización polo dito organismo 

Logo de ver as Bases reguladoras do POS 2015, aprobadas polo Pleno desta 
Deputación o 12 de setembro de 2014 (BOP número 177, do 17 de setembro de 
2014)  

De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 

1.- Aprobar o proxecto modificado da obra "Pavimentación Praza Lavadoiro de Teaio”, 
do Concello de Dodro,  que deseguido se indica, incluída no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2015 co código 
15.2100.0072.0 e cun orzamento de contrata de 42.284,84 €, que nin supón unha 
modificación do presuposto total da obra, nin unha alteración substancial do contido 
do proxecto nin unha variación da finalidade, situación ou  do obxecto da obra, pero si 
unha variación nas partidas internas do seu orzamento respecto ao proxecto 
inicialmente aprobado superiores a un 30% do presuposto de execución material 

   FINANCIAMENTO 

Código da 
obra 

Concello Denominación Deputación 

F. propios 

Concello Orzamento 

Total 



15.2100.0072.0 Dodro 
Pavimentación Praza 
Lavadoiro de Teaio 

37.811,08 4.473,76 42.284,84 

  

2.-  Considerar cumprida a condición á que foi sometida esta obra, segundo o 
acordo plenario desta Deputación do 27 de febreiro de 2015, e aprobala 
definitivamente, toda vez que o Concello de Dodro presentou a documentación 
xustificativa do seu cumprimento. 

3.- Notificar esta resolución ao Concello de Dodro para os efectos de que poida iniciar 
a contratación e a execución desta obra incluída no POS 2015. 



 
32.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CABANAS PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA TRAVESÍA DO BATÁN E NO 
CAMIÑO DO RÍO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Cabanas 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Cabanas 

DENOMINACIÓN DA OBRA Mellora da accesibilidade na Travesía do 
Batán e no Camiño do Río 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 38.768,86 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 38.768,86 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/160.1/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento. 
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CABANAS PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA TRAVESÍA DO BATÁN E NO CAMIÑO DO 
RÍO” 
 
A Coruña,    
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Cabanas, Germán Castrillón 
Permuy 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 



 
MANIFESTAN 

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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Cabanas con CIF P 1501500A, para o 
financiamento da obra de “MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA TRAVESÍA DO 
BATÁN E NO CAMIÑO DO RÍO” tal como aparece definida esta no proxecto técnico 
de execución redactado polo enxeñeiro de camiños MIGUEL NIETO MATAMOROS 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 26.924,69 

Gastos xerais (13%) 3.500,21 

Beneficio industrial (6%) 1.615,48 

IVE (21%) 6.728,48 

Orzamento de contrata 38.768,86 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 38.768,86 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000%. A ENTIDADE BENEFICIARIA emitiu informe responsable 
da Intervención municipal acreditando que a entidade non dispón doutras fontes de 
financiamento. 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento . Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  



- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren polo 
menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de 
execución 
- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 
2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 
- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 
- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 
VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento  á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  



A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en 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 ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 



improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
 O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN               O ALCALDE PRESIDENTE DO 
         PROVINCIAL DA Coruña                                             CONCELLO DE CABANAS 
 
 

                           Diego Calvo Pouso                                      Germán Castrillón Permuy 

 



 
33.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CERDIDO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E EDUCATIVAS 
MUNICIPAIS”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Cerdido para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Cerdido 

DENOMINACIÓN DA OBRA Melloras en instalación deportivas e 
educativas municipais 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 137.541,39 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 137.541,39 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00000 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/342/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento. 
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CERDIDO PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E EDUCATIVAS MUNICIPAIS” 
 
A Coruña,    
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, a alcaldesa-presidenta do Concello de Cerdido, Ana Rodríguez 
Montero 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 



 
MANIFESTAN 

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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Cerdido con CIF P1502500J, para o 
financiamento da obra de “MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E 
EDUCATIVAS MUNICIPAIS” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de 
execución redactado pola arquitecta MARÍA CARMEN NOVOA SÍO 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 95.521,49 

Gastos xerais (13%) 12.417,79 

Beneficio industrial (6%)     5.731,29 

IVE (21%) 23.870,82 

Orzamento de contrata 137.541,39 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 137.541,39 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000%. A ENTIDADE BENEFICIARIA emitiu informe responsable 
da Intervención municipal acreditando que a Entidade non dispón doutras fontes de 
financiamento. 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2015.  A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  



- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren polo 
menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de 
execución 
- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 
2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 
- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 
- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 
VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  



A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 



improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
  O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                      A ALCALDESA PRESIDENTA DO 
              PROVINCIAL DA Coruña                                           CONCELLO DE CERDIDO 
  
 

                                      Diego Calvo Pouso    Ana Rodríguez Montero 



 
34.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE MESÍA PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“ARRANXO EN POLIDEPORTIVO EN VISANTOÑA”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Mesía para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Mesía 

DENOMINACIÓN DA OBRA      Arranxo en Polideportivo en Visantoña  

PRESUPOSTO DO PROXECTO 100.021,30 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 80.017,04 € 

ACHEGA DO CONCELLO 20.004,26 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00 % 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/342/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE MESÍA PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“ARRANXO EN POLIDEPORTIVO EN VISANTOÑA” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Mesía, Mariano Iglesias Castro 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Mesía con CIF P1504800B, para o 
financiamento da obra de “ARRANXO EN POLIDEPORTIVO EN VISANTOÑA” tal 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
arquitecto ÓSCAR PIDRE MOSQUERA 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material  69.464,06 

Gastos xerais (13%)     9.030,33 

Beneficio industrial (6%)    4.167,84 

IVE (21%)   17.359,07 

Orzamento de contrata 100.021,30 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 80.017,04 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do concello, 
acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 %, da 
cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 



por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación 
deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no que se 
consigne crédito suficiente para o seu financiamento Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  
- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren polo 
menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de 
execución 
- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 



- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 
2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 
- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 
- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 
VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  



VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 



a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en 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 ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 



variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E 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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado exemplar o presente 
convenio, no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
       O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                     O ALCALDE PRESIDENTE DO 
             PROVINCIAL DA Coruña                                  CONCELLO DE MESÍA 
 
 
 

                                Diego Calvo Pouso                        Mariano Iglesias Castro 



 
35.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE TRAZO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE CAMIÑOS EN RESTANDE, BERREO, 
VILOUCHADA E OUTRAS”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Trazo para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Trazo 

DENOMINACIÓN DA OBRA  Conservación de camiños en Restande, 
Berreo, Vilouchada e outras 

  

PRESUPOSTO DO PROXECTO 177.425,74 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 141.940,59 € 

ACHEGA DO CONCELLO 35.485,15 € 

COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO 79,99999% 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/454.1/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/454.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE TRAZO PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“CONSERVACIÓN DE CAMIÑOS EN RESTANDE, BERREO, VILOUCHADA E 
OUTRAS” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Trazo, José Dafonte Varela 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Trazo con CIF P1508700J, para o 
financiamento da obra de “CONSERVACIÓN DE CAMIÑOS EN RESTANDE, 
BERREO, VILOUCHADA E OUTRAS” tal como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo enxeñeiro técnico de Obras Públicas JOSÉ 
JUAN TARRÍO GONZALEZ 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 123.220,88 

Gastos xerais (13%)    16.018,71 

Beneficio industrial (6%)       7.393,25 

IVE (21%)     30.792,90 

Orzamento de contrata  177.425,74 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 141.940,59 €, o que representa unha 
porcentaxe de 79,99999 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,99999 %, 
da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/454.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A 
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no 
que se consigne crédito suficiente para o seu financiamento Dado que a vixencia 
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  



- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren polo 
menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de 
execución 
- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 
2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 
- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 
- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 
VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento  á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  



A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación. 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 



improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE. 
1.-  O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
2.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
         O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                    O ALCALDE PRESIDENTE DO 
              PROVINCIAL DA Coruña                                      CONCELLO DE TRAZO 
 
 

                                        Diego Calvo Pouso                    José Dafonte Varela 



 
36.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE VEDRA PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO Á SUSANA, NANDE, 
CORNADO, MATELO E A TORRE”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Vedra para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Vedra 

DENOMINACIÓN DA OBRA Ampliación da rede de abastecemento á 
Susana, Nande, Cornado, Matelo e A Torre 

 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 166.739,95 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 133.391,96 € 

ACHEGA DO CONCELLO 33.347,99 € 

COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO 80,00000% 

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/161/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/161/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación deste 
convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 2/2015 no que se consigne 
crédito suficiente para o seu financiamento.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE VEDRA PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO A SUSANA, NANDE,CORNADO, 
MATELO E A TORRE” 
 
A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Vedra, Carlos Martínez Carrillo 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Vedra con CIF P1509000D, para o 
financiamento da obra de “AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO A 
SUSANA, NANDE,CORNADO, MATELO E A TORRE” tal como aparece definida 
esta no proxecto técnico de execución redactado pola arquitecta técnica municipal 
CLARA LEMA RODRÍGUEZ 
2.- A ENTIDADE BENEFICIARIA, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O devandito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos 
da Deputación e conta con informe favorable.  
3.- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala a uso público para o cal está prevista. 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
O orzamento total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 115.799,67 

Gastos xerais (13%)   15.053,96 

Beneficio industrial (6%)     6.947,98 

IVE (21%)   28.938,34 

Orzamento de contrata 166.739,95 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1.- A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 133.391,96 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, acreditando a ENTIDADE BENEFICIARIA que consignou o crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento 
2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/161/76201 do orzamento provincial para o ano 2015. A aprobación 
deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC2/2015 no que se 
consigne crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
1.- Na condición de promotor, corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto a que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.- No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2015, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandito porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  
- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren polo 
menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de 
execución 



- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada polo director da obra 
2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 
- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA 
- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade 
- Acreditación do cumprimento das obrigacións de publicidade previstas na cláusula 
QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) 
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 
- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 
VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
2.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá  un  requirimento á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 



subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 
deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento 
das obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia da data de pago e da identidade do perceptor. 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1.- Conforme 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 devandito 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, 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 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre 
o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
1.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en 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 á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación. 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2016. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 60% do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2018, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentou a xustificación, a unidade 
xestora requirirá á entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



3.- Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún cas se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 
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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
        O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN            O ALCALDE PRESIDENTE DO 
           PROVINCIAL DA Coruña                                             CONCELLO DE VEDRA 
 
 

                                       Diego Calvo Pouso                      Carlos Martínez Carrillo 

 



 
37.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A FUNDACIÓN BIBLIOTECA DA CASA 
CONSULTADO PARA FINANCIAR O PROGRAMA DE CATALOGACIÓN E 
INFORMATIZACIÓN DE FONDOS NO ANO 2015. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 
2.- Aprobar o convenio coa Fundación Biblioteca de Casa Consulado, correspondente 
á subvención nominativa, por importe de 8.000 €, concedida para financiar o 
Programa de catalogación e informatización de fondos no ano 2015, cun orzamento 
subvencionado de 10.260,80 €, de acordo co texto que se achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2016, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
 
Despois dos informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e previo 
ditame da Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade. 
 

ANEXO 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Fundación Biblioteca da Casa Consulado para financiar o Programa de 
catalogación e informatización de fondos no ano 2015. 
 

REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación da Coruña, actuando en virtude das 
facultades representativas que lle atribúe a art. 34.1.b) da Lei  7/1985, reguladora das 
bases de réxime local. 
 
D. Javier Padín Martínez, presidente da Fundación Biblioteca da Casa Consulado da 
Coruña. 
 
Os comparecentes intervén no uso das facultades que, en razón dos seus cargos, lles 
están atribuídas e 
 

MANIFESTAN 
 
1.- A Fundación Biblioteca da Casa Consulado é unha entidade fundada por Don 
Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, que foi aprobada por Real orde do 2 de xuño de 
1803, que ten como fins: 
 



“a) Conservar e incrementar o seu patrimonio histórico e, en especial o valioso fondo 
bibliográfico, documental, iconográfico e cartográfico constituído orixinariamente por 
Don Pedro Antonio Sánchez Vaamonde e o Real Consulado, así como os 
subministrados por outros doantes. 
 
b) Facilitar por todos os medios axeitados o coñecemento, estudo e consulta dos ditos 
fondos. 
 
c) Contribuír polos seus propios medios e colaborar con outras institucións á 
valoración e conservación do patrimonio cultural e da memoria histórica e, en xeral, 
ao desenvolvemento e difusión da cultura ao servizo do progreso e a liberación do ser 
humano, conforme ao espírito que animou toda a vida e obra do seu fundador”. 
 
2.- Os art. 109.1.d) e 118.d) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia 
atribúelles ás deputacións competencias no fomento e administración dos intereses 
peculiares da provincia en materia de cultura. Así mesmo, a Lei 8/1995, do patrimonio 
cultural de Galicia establece a colaboración das administracións públicas na 
protección e defensa dos bens que integran o patrimonio cultural de Galicia. 
 
3.- A Fundación Biblioteca da Casa Consulado ten en marcha o proxecto de 
catalogación e informatización dos seus fondos, de grande interese e valor histórico, 
polo que a Deputación da Coruña vén de financiar a catalogación e informatización do 
fondo antigo, do fondo moderno, da colección de publicacións seriadas e folletos da 
Biblioteca, das estampas en láminas da Calcografía Nacional e dos gravados que se 
contén en libros a partir de 1498. 
 
4.- Neste contexto e coa finalidade continuar cos traballos realizados e, coa finalidade 
de protexer e conservar o patrimonio bibliográfico e documental, a Deputación 
Provincial da Coruña e a Fundación Biblioteca da Casa Consulado acordan subscribir 
o presente convenio de colaboración, conforme ás seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial  da Coruña e a Fundación Biblioteca da Casa Consulado da 
Coruña (CIF: G15028160) para financiar o Programa de catalogación e 
informatización de fondos no ano 2015 no que se catalogarán 1.210 rexistros 
bibliográficos recibidos a través de diversas doazóns. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.  
A Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña desenvolverá as actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte 
orzamento: 
 
* Catalogación de fondos bibliográficos: 
610 gravados x 8 €    4.880,00.- 
600 monografías x 6 €   3.600,00.- 
  
* IVE 21 %      1.780,80.-  
 Total    10.260,80  €  



 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade. 
 
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal 
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 8.000 €,  o que 
representa unha porcentaxe do 77,967 %. 
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 77,967 % da 
cantidade efectivamente xustificada. 
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75% do orzamento 
disposto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención 
non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/3341/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da 
Coruña 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 da execución.-  
 
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Fundación  Biblioteca 
da Casa Consulado da Coruña. 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades 
vinculadas á Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña, nin con calquera 
outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 
38/2003, dl 17 de novembro, xeral de subvencións 
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000 euros, con carácter previo á 
contratación, a Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña 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. 
 
V.- Publicidade do financiamento provincial. 
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, 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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
A achega da Deputación seralle aboada á Fundación  Biblioteca da Casa Consulado 
da Coruña, unha vez que se presente a seguinte documentación: 
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación  Biblioteca 
da Casa Consulado da Coruña, 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, no seu caso, 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. 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2015. 
*  Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula oitava. 
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
* Certificación dos ingresos obtidos por matrículas. 
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a 
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 
 
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.  
1.-  As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2015, 
como máximo. 
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Fundación  Biblioteca da Casa Consulado 
da Coruña deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula 
sexta antes do 31 de maio de 2016. 
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 
Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña 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. 



4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña 
na documentación aportada.  
 
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 
Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña terá dereito ao aboamento dos 
xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo 
de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento. 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social.  
1.- A Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña deberá acreditar, con 
carácter previo á sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da 
subvención, que se atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa 
Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, 
para tal fin poderá autorizar á Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarao esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
1.- A Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña destinará os fondos 
recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña 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 co 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 Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da 
Coruña poderá ser escolleita pola Intervención provincial para a realización dun 
control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación 
dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da 
actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle 
impón o presente convenio de colaboración. 
2.- Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña queda 
sometida aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas 
de Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto 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 dispostas 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 dende 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, e 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, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade 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 da actividade 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 
disposta 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 da Fundación  Biblioteca da Casa Consulado da Coruña serán remitidos 
á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos 
Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade disposta no dito precepto e co 
debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto 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 Fundación  Biblioteca da Casa Consulado 
da Coruña 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2016 e terá 
efectos retroactivos,  polo que as actividades contempladas nel poderán realizarse 
dende o 1 de xaneiro de 2015. 



 
2.- Previa solicitude da Fundación Biblioteca da Casa Consulado da Coruña, realizada 
polo menos dous meses antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá 
ser prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da 
Intervención da Deputación. 
 
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación. 
 
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente. 
 
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, 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.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias disposta 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. 
 



 
38.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA PARA FINANCIAR O PROXECTO ESTALMAT-GALICIA PARA 
ESTÍMULO DO TALENTO MATEMÁTICO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA NO ANO 2015. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 
2.- Aprobar o convenio coa Universidade de Santiago de Compostela correspondente 
á subvención nominativa, por importe de 25.000 €, concedida para o Proxecto 
ESTALMAT-Galicia para estímulo do talento matemático na Comunidade Autónoma 
de Galicia no ano 2015, cun orzamento subvencionado de 48.748 €, de acordo co 
texto que se achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2016, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
 
Despois dos informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e previo 
ditame da Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade. 
 

ANEXO 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Universidade de Santiago de Compostela para financiar o Proxecto ESTALMAT-
Galicia para estímulo do talento matemático na Comunidade Autónoma de 
Galicia no ano 2015. 
 
 
Na Coruña a 
 

REÚNENSE 
 
Don Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña. 
 
Don Xan Manuel Viaño Rey, reitor magnífico da Universidade de Santiago de 
Compostela, (en adiante, a USC), e 
 

MANIFESTAN 
 
Que a USC, a través da súa Facultade de Matemáticas, desenvolve un intenso labor 
en todos aqueles aspectos do ámbito sociocultural que se relacionen coas 
matemáticas, o que se concreta, entre outros proxectos, na posta en marcha na 



Comunidade Autónoma de Galicia do denominado “Proxecto ESTALMAT-Galicia”, 
como parte do Proxecto ESTALMAT en España, que, con óptimos resultados, ten 
como obxectivo principal detectar, orientar e estimular, de maneira continuada, o 
talento matemático en alumnos entre os 12 e os 16 anos.  
 
Que o funcionamento básico do Proxecto ESTALMAT, avalado cientificamente pola 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, consiste en seleccionar 25 
alumnos cada ano, mediante unhas probas que pretenden detectar aptitudes 
matemáticas avanzadas, e impartirlles clases, e outras actividades adaptadas ao 
desenvolvemento do seu talento. Estas clases impártense nas mañás dos sábados 
durante dous cursos académicos, na Facultade de Matemáticas da USC; unha vez 
rematados os dous cursos do compromiso inicial, nas primeiras convocatorias 
ofertáronse dous cursos máis de seis sesións cada un e actualmente hai un curso de 
terceiro con doce sesións.  
 
Que o desenvolvemento do Proxecto ESTALMAT-Galicia está a cargo dun comité 
organizador composto por once profesores, que preside o catedrático de Matemática 
Aplicada da Facultade de Matemáticas e reitor da USC, Xan Manuel Viaño Rey, e dun 
equipo docente integrado por 48 profesores, todos eles profesores de matemáticas 
con docencia en centros de ensino de distintos niveis en toda Galicia ou nalgunha das 
tres universidades galegas.  
 
Que a Deputación da Coruña ten entre os seus obxectivos o fomento da educación e 
a programación e subvención das actividades culturais, artísticas e científicas, en 
colaboración con outras entidades e organismos, para contribuír de maneira sostible 
ao avance do coñecemento e o benestar social. 
 
Tendo en conta as anteriores consideracións, a Deputación da Coruña está 
interesada en colaborar coa USC no proxecto Estalmat-Galicia no ano 2015, como xa 
vén facendo nos anos anteriores.  

 
En virtude do exposto, e dando cumprimento á vontade das entidades ás que 
respectivamente representan, os comparecentes outorgan neste acto o presente 
convenio de colaboración, e acordan formalizar o presente convenio que se rexe 
polas seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela (NIF: 
Q1518001A) para financiar parcialmente os gastos derivados do Proxecto 
ESTALMAT-Galicia para estímulo do talento matemático na Comunidade 
Autónoma de Galicia no ano 2015.  
 

 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria. 
A USC desenvolverá as actividades programadas, segundo se definen na cláusula 
anterior, consonte co seguinte orzamento:  
 



1. Viaxes e aloxamentos       

Desprazamentos profesores e autoridades   3.900   

Subtotal     3.900 

2. Material funxible       

Material docente (carpetas, bolígrafos, papel cor,  …)    2.050   

Fotocopias e imprenta (dípticos, carteis, sobres, ...)   2.450   

Subtotal     4.500 

3. Colaboracións externas        

Docencia profesores cursos e conferencias   11.440   

Sesións de información e formación pais (escola pais)   660   

Persoal administrativo e técnico da USC   6.950   

Colaboración profesores en probas  e corrección    1.620   

Colaboración profesores en entrevistas   378   

Colaboración e responsable páxina web   900   

Colaboración profesorado en dirección, coordinación e 
organización xeral   12.300   

Servizo de vixilancia e apertura edificio en sábado    1.500   

Campamento matemático en Abegondo-Sada (A Coruña)    2.500   

Fotografía (fotos, vídeos, orlas)   700   

Subtotal     38.948 

4. Outros gastos       

Atencións  protocolarias autoridades    300   

Correo   1.100   

Subtotal      1.400   

Total orzamento   48.748 € 

 
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 25.000 € , o que representa 
unha porcentaxe do 51,284 % do orzamento total.  
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiado con cargo a recursos, propios ou alleos, acreditando a USC que ten 
consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
imputable ao concello. 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 51,284 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. 
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
disposto 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 0612/326.9/453.90, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 



axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
6.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- Contratación e execución. 
 
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle á USC, que ademais, e a 
través da Facultade de Matemáticas, organizará e realizará directamente, todas as 
actividades, asumindo, xa que logo, as conseguintes responsabilidades, as 
actividades necesarias para a realización do “Proxecto ESTALMAT-Galicia” referido 
neste convenio.  
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades 
vinculadas á USC, 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 12.000 €, con carácter previo á 
contratación, a USC 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. 
 
V.- Publicidade do financiamento provincial. 
 
1.- A Deputación da Coruña constitúese en organismo patrocinador das actividades 
sinaladas na cláusula primeira, polo que na publicidade pola que se dea a coñecer a 
realización das actividades 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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da USC. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
A achega da Deputación seralle aboada á USC despois da presentación da seguinte 
documentación: 
* Memoria da actuación, subscrita polo representante legal da USC, 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, no seu caso, 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. 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2015. 
 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto 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. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta. 
 
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, deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2015, 
como máximo. 
2.- Unha vez rematadas as actividades, a USC deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de maio de 2016. 
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 
USC 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto; aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á USC 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. 
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola USC na documentación aportada 
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 
USC terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se 
devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se 
faga efectivo o pagamento. 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
1.- A USC deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste convenio e logo, con 
carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma e coa 
Seguridade Social. 
Para tal fin poderá autorizar á Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 



determinarao esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1.- A USC destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto 
presentados. 
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a USC 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 USC poderá ser escolleita pola Intervención 
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin 
de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, 
o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas 
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración. 
2.- Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a USC queda sometida aos procedementos de fiscalización que 
leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto 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 dispostas 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, e 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, 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 
sancións dispostos nas normas citadas. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade 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 da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % 



da subvención outorgada co límite de 150 €. 
4.- E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta 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 da USC serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan 
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade 
disposta no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter 
persoal, segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, de 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 USC 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 Contratación da Deputación. 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2016 e terá 
efectos retroactivos,  polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2015. 
2.- Por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e despois dos  informes da Unidade xestora, do Servizo de Contratación, 
da secretaría Xeral e da Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto 
de modificación. 
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente. 
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, 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.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias disposta 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. 



39.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CLUB DEPORTIVO CORUÑA SPORT CENTRE 
PARA FINANCIAR A REALIZACIÓN DO OPEN DE PADEL VOZ DE GALICIA. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada 
no presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe. 
 
2.- Aprobar o convenio co Club Deportivo Coruña Sport Centre correspondente á 
subvención nominativa concedida por importe de 3.000,00 € para financiar a 
realización do Open de Padel Voz de Galicia cun orzamento subvencionado de 
7.464€, de acordo co texto que se achega. 
 
Despois dos informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e previo 
ditame da Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade. 
 

ANEXO 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club 
Deportivo Coruña Sport Centre correspondente á subvención nominativa  
concedida para  financiar a realización do Open de Padel Voz de Galicia 
 
A Coruña,       
 

REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña. 
 
D.   Manuel López Cernadas , presidente do  Club Deportivo Coruña Sport Centre 
 
 

MANIFESTAN 
 
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente 
convenio. 
 
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o 
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promovan a 
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do 
deporte 
 
Que o Club Deportivo Coruña Sport Centre  é unha entidade dedicada a realizar 
programas de apoio e fomento do deporte  na provincia. 
 
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o 
Club Deportivo Coruña Sport Centre, coa finalidade de fixar as condicións da súa 



colaboración, acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo 
coas seguintes  
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial  da Coruña e o Club Deportivo Coruña Sport Centre, NIF 
G70412374, para  financiar a realización do Open de Padel Voz de Galicia, que 
tivo lugar o 29 de setembro de 2014 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade realizada pola entidade beneficiaria.  
 
O Club Deportivo Coruña Sport Centre desenvolveu as actividades programadas, 
segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Campións mellores xogadores 400,00 € 

Subcampións mellores xogadores 200,00 € 

Premios 12 categorías 3.600,00 € 

Camisetas técnicas 3.264,00 € 

Total 7.464,00 € 

 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade. 
 
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal 
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 3.000 €,  o que 
representa unha porcentaxe do 40,19 %. 
 
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 
 
No caso de que ogasto xustificado non acadase o importe total disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 40,19 % da cantidade 
efectivamente xustificada. 
 
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
disposto 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 0612/3411/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 



 
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que o Club Deportivo Coruña Sport Centre 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 da execución.-  
 
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Club Deportivo 
Coruña Sport Centre. 
 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades 
vinculadas co Club Deportivo Coruña Sport Centre 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 euros, con carácter previo á 
contratación, o Club Deportivo Coruña Sport Centre 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. 
 
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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do  Club Deportivo Coruña Sport Centre 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao Club Deportivo Coruña Sport Centre 
unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Club Deportivo 
Coruña Sport Centre 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, no seu caso, 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. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2014. 
 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto 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. 
 
Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula sexta, mediante a 
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 
 
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación. 
 
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula remataron antes do 31 de decembro de 2014. 
 
2.- O Club Deportivo Coruña Sport Centre  deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula sexta, unha vez formalizado o convenio en 
documento administrativo e antes do 31 de maio de 2015. 
 
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao 
Club Deportivo Coruña Sport Centre  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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto.  
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao Club 
Deportivo Coruña Sport Centre 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. 
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo    Club Deportivo Coruña Sport Centre 
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, ao 
Club Deportivo Coruña Sport Centre terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, 
ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses 



ata o momento no que se faga efectivo o pagamento 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
 
1.- O Club Deportivo Coruña Sport Centre deberá acreditar, con carácter previo á 
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se 
atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, 
coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á 
Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarao esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
1.- O Club Deportivo Coruña Sport Centre destinará os fondos recibidos ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
 
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, o Club Deportivo Coruña Sport Centre 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 co 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 Club Deportivo Coruña Sport Centre poderá ser 
escolleito pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2.- Asemade, de acordo co disposto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Club Deportivo Coruña Sport Centre queda sometido aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o disposto 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 dispostas 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 dende o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
 
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 
sancións dispostos nas normas citadas. 
 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade 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 da actividade 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 
disposta 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 Club Deportivo Coruña Sport Centre serán remitidos á 
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional 
de Subvencións, coa exclusiva finalidade disposta no dito precepto e co debido 
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto 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 ao Club Deportivo Coruña Sport Centre 
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 Contratación da Deputación. 
 
XIII- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 



1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2015 e terá 
efectos retroactivos,  polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2014. 
 
2.-  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, modificación e xurisdición competente. 
 
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, 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.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias disposta 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. 



 
40.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA USC PARA O 
FINANCIAMENTO DO TRABALLO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO: 
“APLICACIÓN DO ICS Á ACTUALIZACIÓN DO SISTEMA DE INDICADORES DE 
CALIDADE DOS SERVIZOS MUNICIPAIS E DE VIDA EN XERAL NOS 
CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA E A ANÁLISE DOS COMPLEMENTOS 
ECONÓMICOS DOS ÍNDICES DE COBERTURA DOS SERVIZOS MUNICIPAIS” 
(FASE 2015-2016). 
 
1º Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado este reparo de Intervención a este expediente. 
 
2º APROBAR o texto e a formalización do convenio de colaboración coa Universidade 
de Santiago de Compostela para o financiamento do traballo de investigación 
“Aplicación do ICS á actualización do Sistema de Indicadores de Calidade dos 
Servizos Municipais e de Vida en Xeral nos Concellos da Provincia da Coruña e a 
análise dos complementos económicos dos índices de cobertura dos servizos 
municipais – Fase 2015-2016” cunha achega provincial de 120.000,00 € (80.000,00 € 
con cargo á aplicación presupostaria 0400/462/453.90, e 40.000,00 € con cargo ao 
presuposto 2016) que representa un coeficiente de financiamento do 80% sobre un 
presuposto total de 150.000,00€ 
 
3º Condicionar a eficiencia do presente convenio á entrada en vigor do expediente de 
modificación de créditos 2/2015 aprobado polo Pleno. 
 
4º Tendo en conta que a vixencia do convenio se estende ata o 30 de xuño de 2016, 
condicionar o gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no presuposto 2016. 
 
 

ANEXO 
 

Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Universidade de Santiago de Compostela 

 
para financiar o traballo de investigación denominado: 

 
“Aplicación do ICS á actualización do Sistema de Indicadores de Calidade dos 
Servizos Municipais e de Vida en Xeral nos Concellos da Provincia da Coruña e 
a análise dos complementos económicos dos índices de cobertura dos servizos 

municipais – Fase 2015-2016” 
 
A Coruña, a  15 de abril de 2015 
 
 

REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, en calidade de presidente da Deputación da Coruña 
D. Juan J. Casares Long, en calidade de reitor da Universidade de Santiago de 
Compostela 
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos, coa representación que teñen e 



recoñecéndose reciprocamente capacidade para obrigarse nos termos deste 
documento, 
 

EXPOÑEN 
 
PRIMEIRO.- Que a USC é unha entidade de Dereito Público que desenvolve 
actividades de formación, investigación e desenvolvemento científico e tecnolóxico, 
interesada en colaborar cos sectores socioeconómicos para asegurar un dos fins da 
formación e a investigación, que é a innovación e a modernización do sistema 
produtivo. 
SEGUNDO.- Que o Equipo de Investigacións Políticas da USC ten desenvolvido o 
denominado Índice de Cobertura de Servizos (en adiante ICS), do que ten rexistrado 
a propiedade intelectual,  así como as metodoloxías de aplicación do devandito 
indicador. 
TERCEIRO.- Que a Deputación da Coruña subvencionou a realización pola 
Fundación Galicia Innova e o citado Equipo de Investigacións Políticas da 
Universidade de Santiago dunha fase inicial do proxecto “Sistema de indicadores de 
calidade dos servizos municipais e de vida en xeral nos concellos da provincia da 
Coruña”, chegando á definición dun sistema de indicadores dotacionais (baseados no 
ICS) e á súa aplicación experimental a 80 concellos da provincia. 
CUARTO.-  Que, igualmente, tanto en 2013 como en 2014 a Deputación da Coruña 
subvencionou a realización pola Universidade de Santiago das dúas primeiras fases 
dun novo proxecto destinado a crear un instrumento periódico que sirva para coñecer 
obxectivamente a situación dos servizos nos municipios da provincia, e que esta 
información teña carácter público para que poida ser utilizada pola administración e a 
cidadanía en xeral de xeito ilimitado. 
QUINTO.-  Que como continuación ao proxecto referido no apartado anterior, e en 
cumprimento da vontade de continuidade manifestada no apartado OITAVO do 
correspondente convenio de colaboración, a Universidade de Santiago propón o 
desenvolvemento, durante os ano 2015 e 2016, dunha terceira fase do devandito 
traballo consistente en: 

1. Actualización das medicións anteriores 
2. Resolución das dificultades presentadas por algunhas áreas e concellos 

respecto da recollida de datos durante o traballo de campo 
3. Avance na análise agregada do índice e dos efectos que a súa operación xera 
4. Aplicación dos indicadores de rendemento económico e eficacia formulados 

durante a última medición do proxecto, e construción dun Cadro de Mandos. 
SEXTO.-  Que ante esta iniciativa da Universidade de Santiago, dados o interese 
público do proxecto e a vontade común en levar a cabo a investigación indicada no 
apartado anterior, a Deputación da Coruña acorda subvencionar a realización do 
devandito traballo nun 80% do seu custo, consonte o regulado na Lei 38/2003, do 17 
de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia. 
A subvención concédese sen que a Deputación da Coruña vaia obter 
contraprestación directa ningunha por esta investigación. 
O acordo de creación do crédito adoptouse mediante resolución plenaria perante a 
que se aprobou o primeiro Expediente de Modificación de Créditos (EMC-2) ao 
Orzamento provincial para o exercicio 2015 é de 80.000 €, resultando con cargo á 
aplicación 0400/462/45390. O financiamento do 2016 que será de 40.000 €,  estará 
condicionada á existencia de crédito no orzamento de execución presupostaría dese 
exercicio.   



Para regular todos os aspectos relacionados coa execución do devandito traballo de 
investigación, así como as condicións baixo as que a Deputación da Coruña 
procederá ao aboamento da subvención concedida, ambas as dúas partes acordan 
subscribir o presente convenio, baixo as seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.-OBXECTO E DESCRICIÓN DOS TRABALLOS QUE SE HAN REALIZAR 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a Universidade de Santiago (con CIF nº Q1518001A) para o 
financiamento da realización do traballo de investigación destinado a actualizar o 
Barómetro de Xestión Municipal (BXM) e ao desenvolvemento dun indicador sobre o 
impacto da inversión pública nos Índices de Cobertura de Servizos municipais. 
 
Pola Universidade de Santiago levará a cabo o traballo a Equipa de Investigacións 
Políticas, dirixida pola profesora Dra Nieves Lagares Díez. 
 
O obxectivo do proxecto de investigación que se propón é cuádruplo; a saber: 

(1) Actualización das medicións anteriores 
(2) Resolución das dificultades presentadas por algunhas áreas e concellos 

respecto da recollida de datos durante o traballo de campo 
(3) Avance na análise agregada do índice e dos efectos que a súa operación xera 
(4) Aplicación dos indicadores de rendemento económico e eficacia formulados 

durante a última medición do proxecto, e construción dun Cadro de Mandos. 
O ICS, funciona cunha lóxica de avaliación comparativa, interpretando a posición de 
cada un dos concellos en relación ao resto dos concellos pertencentes ao seu mesmo 
rango poboacional. A razón pola cal se determina unha clasificación dos concellos en 
función de rangos poboacionais parece obvia, pois enténdese que non serán 
comparables os servizos ofrecidos en concellos de 2.000 habitantes e os daqueles 
con máis de 10.000 do mesmo xeito que os investimentos e os custes dos servizos 
tampouco serán iguais. Deste modo séguese a seguinte clasificación, segundo as 
cifras oficiais do Padrón municipal do INE para o ano 2012, publicadas no BOE o 29 
de decembro de 2012 (Real Decreto 1697/2012, de 21 de decembro): 
·        Concellos de menos de 2.000 habitantes: 12 
·        Concellos de 2.001 a 5.000 habitantes: 29 
·        Concellos de 5.001 a 20.000 habitantes: 42 
·        Concellos de 20.001 a 50.000 habitantes: 8 
.        Concellos de máis de 50.000 habitantes: 3  
As áreas temáticas de estudo son:  
1. Actividade e emprego. 
2. Xestión administrativa, transparencia e documentación. 
3. Novas tecnoloxías e comunicación. 
4. Participación cidadá. 
5. Servizos sociais. 
6. Sanidade. 
7. Educación. 
8. Cohesión social. 
9. Urbanismo e vivenda. 
10. Infraestruturas viarias. 
11. Equipamentos culturais. 



12. Equipamentos deportivos. 
13. Transporte e mobilidade. 
14. Limpeza e recollida de residuos. 
15. Abastecemento e saneamento. 
16. Seguridade Cidadá. 
17. Enerxías renovables. 
18. Parques e xardíns. 
 
 Con estas premisas os traballos nesta segunda fase (2015-2016) dirixiranse a: 

1. Aplicar e analizar o funcionamento de ambos os dous índices aos datos 
económicos dos diferentes proxectos postos en marcha nos distintos servizos 
por parte da Deputación da Coruña; o que permitirá avaliar a incidencia dos 
devanditos investimentos sobre os parámetros obxectivos e sobre as 
variacións nas percepcións da cidadanía. 

2. Como parte da evolución do proxecto, construír un Cadro de Mando que 
integre todos os indicadores (input e output) e permita acompañar os procesos 
de decisión política e crear un canon de transparencia nos servizos, acorde 
aos novos modelos de democracia baseados na responsabilidade, a 
transparencia e a rendición de contas. 

3. Converter o Cadro de Mando nunha ferramenta de planificación estratéxica 
que vincule os programas de goberno á consecución de obxectivos, ao tempo 
que se desenvolve a cultura a mellora continua dentro da administración. 

 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR  A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 
 
 
A Universidade de Santiago levará a cabo as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 



 

ORZAMENTO ANUALIDADES 2015 e 2016 
      

  Total 2015 2016 

PERSOAL 55.000 35.000 20.000 

Dirección e coordinación do traballo, derivado das 
visitas, traballo de campo para a obtención dos datos 
e creación da base de datos propia. Coordinación da 
redacción do informe final e presentación dos 
resultados. Análise dos resultados acadados tras a 
aplicación dos índices de rendemento económico. 
Deseño do Cadro de Mando. 18.000 10.000 8.000 

Equipo Técnico. Recollida de datos publicados. 
Revisión dos datos xa analizados do informe anterior. 
Extracción de resultados para os 93 concellos da 
provincia a partir dos novos datos. Elaboración do 
informe final do Barómetro II e presentación dos 
resultados. Compilación de datos económicos e 
financeiros de interese. Aplicación do índice de 
Rendemento Municipal e do índice de Eficacia. 37.000 25.000 12.000 

COMPRA DE MATERIAL 4.810 4.000 810 

Material informático (non inventariable) 1.810 1.500 310 

Papelería e material funxible  3.000 2.500 500 

EDICIÓN DE RESULTADOS 2.500 500 2.000 

Edición e impresión de resultados 2.500 500 2.000 

COMUNICACIÓNS 6.000 5.207 793 

Comunicacións 6.000 5.207 793 

CONTRATACIÓNS EXTERNAS 58.500 39.500 19.000 

Traballo de campo: recollida de datos non 
publicados 19.000 0 19.000 

Enquisas en hábitats de menos de 5.000 habitantes 17.000 17.000 0 

Enquisas en hábitats de máis de 5.000 habitantes 18.500 18.500 0 

Construción de modelo informático de tratamento de 
datos 4.000 4.000 0 

DESPRAZAMENTOS 2.500 2.000 500 

Viaxes, peaxes, dietas 2.500 2.000 500 

CUSTES INDIRECTOS USC  20.690 13.793 6.897 

      
TOTAL 150.000 100.000 50.000 

 

 Total 2015 2016 

SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN DA CORUÑA 120.000 € 80.000 € 40.000 € 

 
 



 
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 I, cunha achega máxima de 120.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe do 80,00 %. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total disposto na cláusula II, a Deputación só achegará o importe que 
represente a devandita porcentaxe da cantidade que efectivamente se xustifique. 
 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
disposto na cláusula II, 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 en dúas anualidades. A 
do 2015 de 80.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 0400/462/45390 incluída 
no expediente de modificación de créditos (EMC-2), e a do 2016 de 40.000 € estará 
condicionada á existencia de crédito no orzamento de execución presupostaría dese 
ano. 
 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras 
subvencións ou axudas, públicas ou privadas, que a Universidade de Santiago 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 Universidade de 
Santiago. Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou 
entidades vinculadas á Universidade de Santiago, nin con calquera outra na que 
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o art 29.7 da Lei 38/2003, do 17 
de novembro, xeral de subvencións. 
 
2. A contratación con terceiros para a execución dos servizos, asistencias ou 
subministracións necesarias realizarase con suxeición ás normas de contratación do 
sector público, garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, 
igualdade e non discriminación. 
 
 
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 por parte da Universidade de Santiago. 
 
VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1. A achega da Deputación será aboada integramente á finalización dos 
traballos.  
 
2. A Universidade de Santiago deberá acreditar, previamente ao cobro da 
achega provincial, que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, de conformidade coa cláusula VIII. 
 
3. Non será posible expedir un pago se a Universidade de Santiago ten pendente 
de xustificación unha cantidade anticipada con anterioridade para a mesma finalidade 
ou para outras finalidades e, tendo finalizado o prazo disposto, non se presentara a 
xustificación correspondente. 
 
4. Para a recepción do pago, a Universidade de Santiago é titular da conta 
bancaria IBAN ES27.2080.0387.80.3110000209 con título “Universidade de Santiago-
Contratos e Convenios" 
 
5. A achega final da Deputación seralle aboada á Universidade de Santiago unha 
vez que se presente a seguinte documentación: 
 

• memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Universidade de 
Santiago, na que se xustifique o cumprimento das condicións impostas neste 
convenio con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos 
 
• certificación de relación clasificada dos gastos aprobados na que se indiquen 
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu 
caso, datas de pago; tamén se indicarán as desviacións habidas con respecto 
ao orzamento detallado na cláusula II.  
 
• certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente 
 
• acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula VIII 
 
• declaración doutras axudas e 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 VI, mediante a 
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento 
provincial. 

 
 
VII.- TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 



 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula I, deberán estar rematadas polo menos 3 MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do presente convenio, tal como está establecido 
na cláusula XIII. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, a Universidade de Santiago deberá 
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula VIII no prazo máximo 
DE 1 MES contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, 2 MESES 
antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula 
XVI. 
 
3. De conformidade co disposto no art 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 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO para que a presente no prazo 
improrrogable de 15 DÍAS. A falta de xustificación da subvención neste prazo 
excepcional implicará a perda da subvención e demais responsabilidades dispostas 
neste convenio e na lexislación aplicábel ao respecto. Aínda así, a presentación da 
xustificación neste prazo adicional non eximirá á Universidade de Santiago da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 54.6ª das de 
execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Universidade de Santiago na documentación 
achegada. Se transcorresen máis de 4 meses desde a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivese cobrado o importe que lle 
corresponda, a Universidade de Santiago terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de interese legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de 4 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento. 
 
VIII.- ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA 
SEGURIDADE SOCIAL.  
 
1. A Universidade de Santiago deberá acreditar, con carácter previo á sinatura 
deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao 
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa 
Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; para tal fin poderá autorizar á 
Deputación a que obteña telematicamente os certificados correspondentes. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación 
Provincial determinarao esta  de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A Universidade de Santiago 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, a Universidade de Santiago 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 art 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos art 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Universidade de Santiago poderá ser 
escolleita pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro 
sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos 
fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da 
actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais 
que lle impón o presente convenio de colaboración. 

 
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 

Contas de Galicia, a Universidade de Santiago queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leve a cabo o Consello de Contas de 
Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de 
maio, aos procedementos de axuizamento contábel que poida incoar o 
Tribunal de Contas; así como estará tamén sometida aos procedementos de 
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo. 

 
XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas dispostas 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. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, ou na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de 
aplicación o cadro de sancións dispostos nas normas citadas. 
 
3. De conformidade co disposto na base 54.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do 
importe da subvención, co límite de 75,00 € se o atraso non excede de 3 meses. Se o 
atraso na realización da actividade excede de 3 meses, a sanción será dun 20 % da 
subvención outorgada, co límite de 150,00 €. 
 
4. Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede de 1 mes, a 
sanción disposta na Lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da 
subvención outorgada, co límite de 75,00 €. Se excede de 1 mes e non chegase a 3, 



a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención 
outorgada, co límite de 400,00 €. Por último, se a extemporaneidade da xustificación 
excede de 3 meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do 
importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. No cumprimento do disposto no art 20.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións, e demais normativa de desenvolvemento, os datos da 
subvención concedida e a identificación da Universidade de Santiago serán remitidos 
á Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de datos 
nacional de subvencións, coa exclusiva finalidade disposta en dito precepto e co 
debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na 
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no art 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 art 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á Universidade de Santiago será publicada 
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web http://www.dicoruna.es. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao 
Rexistro de Convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.  
 
1. O presente convenio de colaboración producirá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o día 30 de xuño de 2016. 
 
2. Previa solicitude da Universidade de Santiago, realizada polo menos 1 mes 
antes da data indicada anteriormente, o convenio poderá ser prorrogado por acordo 
expreso de ambas as dúas partes que se tome antes de que expire a súa vixencia 
inicial e previos os informes preceptivos  do Servizo de Apoio Técnico a Municipios 
(unidade xestora), do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación.  
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os mesmos 
informes indicados no apartado anterior, o convenio poderá ser obxecto de 
modificación se media causa debidamente xustificada. 
 
XIV.-NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICIÓN 
COMPETENTE 
 
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas 
que xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas 
na Lei 38/2003, do 17 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. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do 
presente convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da 
Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, 
segundo a distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, 
reguladora de dita xurisdición, o coñecemento de cantas cuestións litixiosas poidan 
xurdir como consecuencia do presente convenio. 
 
Consonte todo o anterior e en proba da súa conformidade, as partes comparecentes 
asinan o presente convenio en exemplar cuadriplicado, no lugar e data indicados no 
seu encabezamento. 

 
 



 
41.-APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 
3/2015. 
 
 
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 3/2015 de 
competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente Orzamento Xeral por un 
importe 7.832.61,20 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: 144.015,19 Remanente de tesourería: 1.539.632,55 
 SC. Suplemento créditos: 1.395.617,36 Baixas por anulación: 0,00 
 Total de aumentos: 1.539.632,55 Total financiamento: 1.539.632,55 
 
 
 
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 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Capítulo Altas Baixas 

1. Gastos de persoal 0,00 0,00 

2. Gastos correntes 117.500,00 0,00 

3. Gastos financeiros 0,00 0,00 

4. Trans. correntes 165.322,00 0,00 

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

6. Investimentos reais 115.000,00 0,00 

7. Trans. de capital 1.141.810,55 0,00 

8. Activos financeiros 0,00 0,00 

9. Pasivos financeiros                   0,00 0,00 

TOTAL  
1.539.632,55 0,00 

Capítulo Altas 

1. Impostos  directos 0,00 

2. Impostos indirectos 0,00 

3. Taxas e outros ingresos 0,00 

4. Transferencias correntes 0,00 

5. Ingresos patrimoniais 0,00 

6. Alleamento investimentos reais 0,00 

7. Transferencias de capital 0,00 

8. Act. Finan. Reman. Tesourería 1.539.632,55 

9. Pasivos financeiros 0,00 

TOTAL MODIFICACIÓNS  1.539.632,55 



No caso de que se presentaran 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. Tamén se 
remitirá unha copia do expediente a Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas 
Entidades Locais para dar cumprimento ao disposto no artigo  29 do regulamento de 
desenvolvemento da Lei de estabilidade presupostaria na súa aplicación ás entidades 
locais, aprobado polo Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro e da Lei orgánica 
2/2012 do 27 de abril de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira.  
 
 
4.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das 
normas de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira e adoptar as 
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio. 
 
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 2015 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das 
normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevidas e imprevisibles que excederan 
do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio. 
 
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 presupostaria 
e sostibilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa 
vixente. 
 



 
42.-INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN PRESUPOSTARIA A 
28.02.2015 E PROXECCIÓN A 31.12.2015. 
 
 
Tomar coñecemento do informe sobre o estado de execución presupostaria a 
28/02/2015 e proxección a 31/12/2015. 



 
43.-ORDENANZA PROVINCIAL REGULADORA DO CONTROL FINANCEIRO DE 
SUBVENCIÓNS E DOS PROCEDEMENTOS DE REINTEGRO E SANCIONADORES 
DERIVADOS. 
 
PRIMEIRO.- Que se aprobe inicialmente o texto da ORDENANZA PROVINCIAL 
REGULADORA DO CONTROL FINANCEIRO DE SUBVENCIÓNS E DOS 
PROCEDEMENTOS DE REINTEGRO E SANCIONADORES DERIVADOS. 
 
 
SEGUNDO.- Que unha vez adoptado o acordo de aprobación, se expoña ao público o 
expediente por prazo de TRINTA DÍAS, para que todas as persoas interesadas 
poidan presentar reclamacións ou suxestións ao texto inicialmente aprobado. 
 
 
TERCEIRO.- No caso de que se presenten reclamacións ou suxestións no prazo de 
exposición ao público, que se proceda ao seu estudo e informe e se presente de novo 
ante este órgano a correspondente proposta, para a estimación ou desestimación das 
reclamacións e adopción do acordo definitivo que proceda. No caso de que non se 
teña presentado reclamación ou suxestión ningunha, o acordo ata entón provisional 
quedará definitivamente adoptado. 



 

44.-MODIFICACIÓN DAS BASES PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS 
TRIBUTARIOS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA. 
 
1) Modificar o texto das Bases terceira e oitava para a prestación dos servizos 
tributarios aos concellos da provincia no sentido seguinte: 
 
Base TERCEIRA.- CONTIDO E ALCANCE DA DELEGACIÓN 
Punto 2. Contido opcional 
 
Engadir como sétimo punto a seguinte competencia: 

  “A liquidación, recadación e revisión tanto en período voluntario como en 
período executivo dos ingresos de Dereito Público resultantes da instrución 
dos expedientes de reintegro e sancionadores derivados do control financeiro, 
realizado pola Deputación como consecuencia da delegación desta función”. 

 
 
Base OITAVA.- VIXENCIA DA DELEGACIÓN 
 
Engadir un último parágrafo nos seguintes termos: 

  “A delegación da liquidación, recadación e revisión tanto en período voluntario 
como en período executivo dos ingresos de Dereito Público resultantes da 
delegación do control financeiro dos concellos e a correspondente instrución 
dos expedientes de reintegro e sancionadores derivados destes estará vixente 
mentres o estea a dita delegación do control financeiro na Deputación e en 
tanto non se culminen os porcedementos de recadación afectados”. 

 
 
2) Para proceder a delegar as competencias propostas seguirase o 
procedemento de delegación previsto na Base novena das Bases para a prestación 
dos servizos tributarios aos concellos da provincia. 



 
45.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA POR 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS TRIBUTARIOS, APARTADO D.1) NO ARTIGO 6. 
 
Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA 
POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS TRIBUTARIOS, apartado d.1) no artigo 6, coa 
seguinte redacción:   

d.1) No caso de que a Deputación asuma a instrución e, a recadación voluntaria e 
executiva das sancións municipais de tráfico ou dos reintegros e sancións derivados 
de expedientes de control financeiro: 

 O 12,5% do importe recadado por estes conceptos en período voluntario. 

 O 25% do importe recadado por estes conceptos en período executivo. 

O acordo adoptado, exporase ao público, no taboleiro de anuncios desta Deputación, 
durante o prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o expediente e 
presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, en todo caso os 
anuncios de exposición ao público publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e nun 
diario dos de maior difusión da provincia segundo establecen os artigos 49.b da Lei 
7/85, do 2 de abril, de bases do réxime local e o art. 17 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de 
marzo. 

Se non se producen reclamacións contra este, de conformidade co sinalado no art. 
17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, o  acordo de modificación da Ordenanza 
fiscal Nº 5 reguladora da taxa por prestación de servizos tributarios entenderase 
definitivo, publicarase no Boletín Oficial da Provincia e entrará en vigor ao día 
seguinte da súa publicación. 

Se se producen reclamacións, unha vez que se resolvan estas, a Corporación 
adoptará o Acordo definitivo que proceda, aprobando a redacción definitiva da 
Ordenanza así como a data a partir da cal rexerá, tras a súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia segundo o establecido no art. 17.4 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de 
marzo. 

 

 
 
 


