
DEPUTACIÓN PROVINCIAL

DA CORUÑA

Acta da sesión ORDINARIA
celebrada pola EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL

o 24 de setembro de 2010
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Orde do día dos asuntos que se van  tratar na sesión plenaria ordinaria que terá 
lugar o venres, día 24 de setembro de 2010, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 8/10, do 10 de setembro.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 17.600 á nº 
18.499, de 2010.

3.-Proposición da Presidencia para a aprobación dun convenio de colaboración entre a 
Deputación da  Coruña  e  a  Asociación Civil  de Beneficiarios  do Fogar  Español  de 
Montevideo-Uruguai,  para  o  financiamento  dos  servizos  prestados  aos  usuarios  do 
fogar de acollida en 2010.

4.-Corrección de erro material do acordo plenario nº 16, con data do 30 de xullo de 
2010, relativo á aprobación do Convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Fundación Terra de Homes España para financiar o proxecto “Viaxe cara a vida”.

Comisión de Promoción Económica, Emprego e Turismo

5.-Dar  conta  do  levantamento  da  condición  de  aprobación  das  obras  “Sinalización 
viaria municipal” e “Pistas de pádel e drenaxe de equipamento deportivo e espazo libre 
dotacional na Veiga” no Concello de Cabanas dentro da 2ª fase do Plan turismo zona 
Eume.

6.-Modificación do cadro de actuacións da cuarta anualidade do Plan de dinamización 
do produto turístico Ferrol-Ortegal.

7.-Convenio co Concello de Santiago de Compostela para financiar o proxecto Forum 
Gastronómico 2010.

8.-Modificación  das  bases  do  Programa  de  mellora  da  comercio  nas  comarcas  do 
Barbanza, Muros-Noia e O Sar.

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

9.-Aprobación  das  bases  reguladoras  do Plan provincial  de  cooperación  ás  obras  e 
servizos de competencia municipal (POS) 2011. 

10.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Cm. Sobrado-A Valiña-estr. da Mota e 
o.”  do Concello de Arzúa, incluída no Plan de obras e servizos (POS) 2009. (Código 
09.2100.0021.0).
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Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

11.-Ampliación da delegación de competencias do Concello  de Cambre  en materia 
tributaria  en  relación  coa  facultade  para  establecer  acordos  ou  convenios  coa 
Administración  Tributaria  do  Estado  en  materia  de  colaboración  e  inspección  do 
imposto sobre bens inmobles.

12.-Repercusión do incremento do tipo de gravame do imposto sobre o valor engadido 
en investimentos ou actividades financiados por subvencións provinciais.

13.-Modificación do texto do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e 
a  Fundación  Centro  Internacional  da  Estampa  Contemporánea  correspondente  á 
subvención nominativa concedida para financiar o Programa de cursos, exposicións e 
visitas no ano 2010.

Comisión de Plans Especiais, Medio Ambiente, Contratación e Equipamento

14.-Aprobación da modificación das bases reguladoras do Plan provincial  de axuda 
contra  a  crise  destinado  ao  financiamento  dos  gastos  de  reposición  asociados  ao 
mantemento dos servizos públicos esenciais dos concellos (PAC-2) 2009.

15.-Aprobación da 6ª fase da anualidade 2010 do proxecto MANDEO cofinanciado con 
fondos Feder.

16.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Adaptación dos parques infantís ao 
Decreto 245/03” do Concello de Miño, incluída na 2ª fase do Plan especial de parques 
infantís 2009. Código 09.3260.0038.0.

17.-Aprobación  dos  novos pregos  tipo  de obras,  adaptados  á  Lei  34/2010 do  5 de 
agosto, pola que se modifica a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 
público.

Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais

18.-Aprobación provisional do Plan de travesías 2010, 3ª fase integrado polo proxecto:
Complementario nº 1 de travesía de Calvario a Pao de Lobo, na DP 2403 no PQ 2+890 
ao PQ 3+940. Cerceda.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS
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DEPUTACIÓN    PROVINCIAL

DA CORUÑA

SESIÓN  ORDINARIA  DA  EXCMA.  CORPORACIÓN  PROVINCIAL  EN 
PLENO DO 24 DE SETEMBRO DE 2010

No  salón de sesións do Pazo Provincial da Coruña, o día 24 de setembro de 2010, 
reuniuse a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria.

CONCORRENTES

PRESIDE  O ILMO. SR.:

DON SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA PSOE

ASISTEN OS SRES. DEPUTADOS SEGUINTES:

DON JOSÉ ANTONIO BAAMONDE LÓPEZ    PP
DON JUAN MANUEL BALEATO IGLESIAS    PP
DON ALFONSO BALSEIRO GÓMEZ PP
DON XOÁN MANUEL CABO PÉREZ BNG
DON IGNACIO CODESIDO BARREIRO PP
DON JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ MOURIÑO PP
DON ADOLFO GACIO VÁZQUEZ PP
DOÑA MARÍA MONTSERRAT GARCÍA CHAVARRÍA PSOE
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA PSOE
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GOROSTIZU PP
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES PSOE
DONA CARIDAD GONZÁLEZ CERVIÑO PSOE
DONA ESTHER GONZÁLEZ VÁZQUEZ PP
DON ANTONIO SALVADOR LAGARES PÉREZ PSOE
DON JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA PP
DON JOSÉ FEDERICO NOGUEIRA FERNÁNDEZ PSOE
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO PSOE
DON PEDRO PIÑEIRO HERMIDA PSOE
DON BERNARDINO RAMA SEOANE PSOE
DON JOSÉ MANUEL REY VARELA PP
DON XOÁN MANUEL SANDE MUÑIZ BNG
DON JOSÉ MANUEL SANTOS MANEIRO PP
DONA SILVIA SEIXAS NAIA BNG
DOÑA MARÍA DEL PILAR SOUTO IGLESIAS PSOE
DON JOSÉ MANUEL TRABA FERNÁNDEZ PP
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DON JESÚS VEIGA SABÍN PP
DON RAMÓN EDUARDO VELOSO RODRÍGUEZ PSOE
DON PABLO VILLAMAR DÍAZ BNG

Escúsanse as Sras. Pérez Fernández e Vázquez Veras.

Actúa  como  secretario,  don  José  Luis  Almau  Supervía,  secretario  xeral  da 
Corporación, e está presente o interventor adxunto, don Juan Bautista Suárez Ramos.

Aberto o acto ás doce horas e cinco minutos, o Sr. Secretario le os asuntos 
incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, agás nos casos en que se 
indique, adoptáronse os seguintes acordos:

1.-APROBACIÓN  DA  ACTA  DA  SESIÓN  ANTERIOR,  Nº  8/10,  DO  10  DE 
SETEMBRO.

Apróbase a acta da sesión anterior, nº 8/10, do 10 de setembro.

2.-TOMA  DE  COÑECEMENTO  DAS  RESOLUCIÓNS  DITADAS  POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 17.600 Á Nº 18.499, DE 2010.

A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da 
nº 17.600 á nº 18.499, de 2010.

3.-PROPOSICIÓN  DA  PRESIDENCIA  PARA  A  APROBACIÓN  DUN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E 
A  ASOCIACIÓN  CIVIL  DE  BENEFICIARIOS  DO  FOGAR  ESPAÑOL  DE 
MONTEVIDEO-URUGUAI,  PARA  O  FINANCIAMENTO  DOS  SERVIZOS 
PRESTADOS AOS USUARIOS DO FOGAR DE ACOLLIDA EN 2010.

Por unanimidade, apróbase a seguinte proposición da Presidencia:

“As asociacións de comunidades galegas no exterior son,  en moitos casos,  o único 
vínculo de unión que os galegos e galegas da diáspora manteñen coa súa terra de orixe. 
A provincia da Coruña, os seus cidadáns e as institucións que a representan teñen, e 
deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que por 
diversas circunstancias se atopan afastados da súa terra.

A problemática situación económica e social pola que están atravesando a meirande 
parte dos países latinoamericanos, non debe impedir o apoio institucional de accións 
encamiñadas a colaborar na cobertura dos servizos sociais básicos dos cidadáns galegos 
no exterior.
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Nesta liña de actuación traballa o Fogar Español de Montevideo, que é unha asociación 
civil sen fins de lucro, constituída para atender os anciáns e desamparados, con carácter 
temporal (no seu fogar de día) ou en réxime de residencia permanente. Entre os seus 
fins  está  asilar  os  anciáns  imposibilitados  para  o  traballo  e  carentes  de  medios  de 
subsistencia  e  parentes  que poidan mantelos;  resolver  os  problemas da  ancianidade 
entre os españois nativos, prestando os servizos necesarios que requira a súa atención.

Aínda que os servizos de acollida que presta se ofrecen á poboación de orixe español, a 
meirande parte dos beneficiarios son galegos, principalmente oriúndos da provincia da 
Coruña. A solicitude presentada pola citada entidade está orientada á colaboración no 
sostemento dos servizos prestados  aos  usuarios do fogar  de acollida  durante  o  ano 
2010. A Deputación da Coruña xa colaborou con anterioridade no cofinanciamento 
destes servizos.

A citada solicitude foi informada pola Secretaría Xeral e pola Intervención, e aínda que 
non  foi  ditaminada  pola  Comisión  Informativa  correspondente,  razóns  de  urxencia 
aconsellan que a Deputación a tome en consideración o máis axiña.

A pesar de que nestes intres non existe unha convocatoria pública aberta á que se poida 
acoller, existe crédito no orzamento vixente para facer fronte á citada petición, polo 
que, tendo en conta a finalidade de interese social que leva a cabo a citada entidade, a 
precaria  situación  económica  que  padece,  así  como  a  urxencia  da  súa  toma  en 
consideración, é polo que se lle PROPÓN AO PLENO, unha vez ratificada a inclusión 
na orde do día, consonte cos arts. 71.2 e 65.3 do Regulamento orgánico, a adopción do 
seguinte acordo:

“1º. Aprobar a concesión dunha subvención nominativa a favor da Asociación Civil de 
Beneficiarios do Fogar Español de Montevideo-Uruguai, por importe de 45.000,00 €, 
para o cofinanciamento dos servizos prestados aos usuarios do fogar de acollida no 
2010,  cun  orzamento  estimado  de  gastos  de  56.250,00  €,  o  que  equivale  a  un 
coeficiente de financiamento do 80 %.

2º. Formalizar o convenio de colaboración correspondente, facultando ao Sr. presidente 
para a execución do presente acordo.

3º. Imputar o gasto á partida 0103/232C/481 do vixente orzamento xeral para 2010”.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA 
CORUÑA E A ASOCIACIÓN CIVIL DE BENEFICIARIOS DO FOGAR ESPAÑOL DE 
MONTEVIDEO (URUGUAI)  PARA  O  FINANCIAMENTO  DOS  SERVIZOS 
PRESTADOS AOS USUARIOS DO FOGAR DE ACOLLIDA EN 2010

Na Cidade de Montevideo, o ..... de ................ de dous mil dez
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 REUNIDOS

Dunha parte D. Salvador Fernández Moreda, que intervén neste acto en nome e representación 
da  Excma.  Deputación  Provincial  da  Coruña,  actuando  como  presidente  e  conforme  ás 
competencias que ten atribuídas.

Doutra,  D.  Antonio  Ríos  López,  que  intervén  neste  acto  en  nome  e  representación  da 
Asociación Civil de Beneficiarios do  Fogar Español de Montevideo, CIF T000000031, cuxo 
domicilio social está na Avda. de las Instrucciones 981, Montevideo (Uruguai), actuando como 
presidente e conforme coas competencias que ten atribuídas de acordo cos seus estatutos.

Ambos  comparecentes  recoñécense  mutuamente  capacidade,  lexitimación  e  representación 
suficientes para formalizar o presente convenio de colaboración, e

M A N I F E S T A N

A Deputación da Coruña é unha entidade pública local de ámbito provincial que ten como fins 
propios e específicos garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, entre 
cuxas competencias está a de cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social 
e, en xeral, o fomento e administración dos intereses peculiares da provincia. 
O Fogar Español de Montevideo, en adiante a beneficiaria, é unha institución privada sen fins 
de lucro, constituída para atender os anciáns e desamparados de orixe español, con carácter 
temporal (no seu fogar de día) ou en réxime de residencia permanente. Entre os seus fins está 
asilar os anciáns imposibilitados para o traballo e carentes de medios de subsistencia e parentes 
que  poidan   mantelos;  resolver  os  problemas  da  ancianidade  entre  os  españois  nativos, 
especialmente os de orixe galego, prestando os servizos necesarios que requira a súa atención.
As asociacións de comunidades galegas no exterior son, en moitos casos, o único vínculo de 
unión que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de orixe. A provincia da 
Coruña,  os  seus  cidadáns e  as  institucións  que a  representan teñen,  e  deben  manter,  unha 
estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que por diversas circunstancias se 
encontran afastados da súa terra.
A problemática situación económica e social pola que están atravesando a maioría dos países 
latinoamericanos, trae consigo que moitas das entidades sociais constituídas polos cidadáns e 
cidadás  galegos/as  estean  vivindo  unha  insostible  situación  de  precariedade  económica  e 
asistencial.
Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades a pervivencia das entidades asociativas 
galegas, co afán de axudar e mellorar a calidade de vida dos galegos no exterior, especialmente 
aqueles que están máis necesitados e considerando conveniente a realización de actuacións que 
comporten garantir o mantemento de vínculos coa comunidade galega no exterior, acordan a 
sinatura do presente convenio de colaboración, suxeito ás seguintes cláusulas:

A C O R D A N

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 
Provincial da Coruña e o Fogar Español de Montevideo, para o financiamento dos servizos 
prestados aos usuarios do fogar de acollida no período 1.02.2010 ata o 31.01.2011, tales como 
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comunicacións, enerxía eléctrica, consumo de gas para a cociña e a calefacción, servizo de 
vixilancia e nómina do persoal de mantemento

II.-  ORZAMENTO  DE  GASTOS  DA  ACTIVIDADE   QUE  HA  REALIZAR  A 
ENTIDADE BENEFICIARIA.

O orzamento dos gastos aludidos no apartado anterior ascende a un importe de 56.250,00 €, o 
seu equivalente en pesos uruguaios, e o seu detalle é o seguinte:

- Comunicacións   1.300,00 €

- Enerxía eléctrica   4.250,00 €

- Gas para a cociña   1.700,00 €

- Gas para a calefacción   5.000,00 €

- Persoal de vixilancia    7.500,00 €

- Persoal de mantemento  36.500,00 €
TOTAL 56.250,00 €

III.-  COFINANCIAMENTO  PROVINCIAL  E  OUTROS  INGRESOS  QUE  SE 
OBTEÑAN OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE .

1.  A  Deputación  da  Coruña  comprométese  a  colaborar  no  cofinanciamento  das  citadas 
adquisicións  cunha  achega máxima de  45.000,00 €  (CORENTA E CINCO MIL EUROS), 
sobre un orzamento de 56.250,00 €, o que equivale a un coeficiente de financiamento do 80 %.
2.  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 80% da cantidade efectivamente 
xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75,00 % do orzamento 
disposto   na  cláusula  segunda,  entenderase  que  a  finalidade  básica  da  subvención  non foi 
cumprida e perderase o dereito á súa percepción.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 
0103/232C/481, do orzamento xeral para 2010, na que a Intervención provincial certificou que 
existe crédito suficiente, sobre o que se contabilizou a correspondente retención de crédito.
4. Esta subvención 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 coa subvención provincial, non supere en ningún caso o custo total do gasto 
efectivamente xustificado.
5. En caso de que pola concorrencia doutras axudas ou subvencións se supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN .
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións necesarios para a 
execución da actividade corresponderalle  á entidade beneficiaria. Non se poderá contratar a 
realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á entidade beneficiaria, nin con 
calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
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2.  Se  o  importe  dalgunha  das  prestacións  supera  12.000  euros,  con  carácter  previo  á 
contratación, a entidade beneficiaria 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 adquisicións, ben sexa por medios 
escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberá constar sempre o cofinanciamento da 
Deputación Provincial da Coruña. 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento 
desta obriga da entidade beneficiaria.

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.
1. A achega da Deputación poderá fraccionarse ata en dous prazos e materializarase mediante 
transferencia bancaria, despois da presentación previa da seguinte conta xustificativa dos gastos 
e na porcentaxe de financiamento establecido (80 %), sen que en ningún caso os pagos totais 
poidan  exceder do importe máximo da axuda concedida (45.000,00 €):

o Memoria  de  actuación,  subscrita  polo  representante  legal  da  ENTIDADE 
BENEFICIARIA, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 

o 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  II.  Con  esta  relación  achegaranse  os  orixinais  ou  copias 
debidamente  compulsadas  das  facturas  e  demais  xustificantes  de  gasto.  No 
caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa 
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia 
de  que  foi  presentada  como  xustificante  de  gasto  para  o  cobro  dunha 
subvención outorgada pola Deputación da Coruña.

o Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente.

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

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

2. Con carácter previo aos pagamentos que se realicen, a entidade beneficiaria deberá acreditar 
que está ao corrente nas súas obrigas tributarias e sociais, conforme se establece na cláusula 
VIII, salvo que, por non ter actividades en España, non sexa preciso tal acreditación.
3. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta ao euro, 
o Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e Unión Europea determinará o tipo 
de cambio oficial aplicable, tendo en conta as datas de remisión da documentación xustificativa 
remitida pola beneficiaria ou as de realización dos gastos. Todos os pagamentos que realice a 
Deputación serán en moeda euro.
4.  Os pagamentos  que se realicen terán que ser  informados polo Servizo de Planificación, 
Desenvolvemento Territorial e Unión Europea e polo Servizo de Fiscalización, e deles darase 
traslado ao Servizo de Patrimonio e Contratación para coñecemento e constancia no citado 
departamento
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 VII.  TERMO  PARA  A  REALIZACIÓN  DA  ACTIVIDADE  E  PRAZO  DE 
XUSTIFICACIÓN.

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na 
cláusula I, deberán estar realizadas no período 1.02.2010 a 31.012011.
2. Unha  vez  rematadas,  a  beneficiaria  deberá  presentar  a  xustificación  final  antes  do 
30.09.2011.
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 entidade beneficiaria 
para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da 
subvención  neste  prazo  excepcional  ocasionará  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  entidade  beneficiaria  da 
sanción que,  de  conformidade co disposto na  Lei  de  subvencións e  na  base  55.6ª  das   de 
execución do orzamento da Deputación, poida corresponderlle.
 4.  O  aboamento  da  subvención  materializarase  mediante  ingreso  na  conta  da  entidade 
financeira  indicada  pola  entidade  beneficiaria  na  documentación  achegada.  E  se  tiveran 
transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos compromisos 
adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a entidade beneficiaria terá 
dereito ao aboamento dos xuros de 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 entidade beneficiaria 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, salvo que, por non ter actividades en España, non sexa preciso tal acreditación. 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 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1.  A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de 
gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar 
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de débito 
ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data de pago e 
da identidade do perceptor. Só excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para 
gastos de ata 150,00€, nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente 
indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais  lle poidan 
impor, a entidade beneficiaria 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.
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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  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 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 ENTIDADE BENEFICIARIA 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 contábel que poida incoar 
o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo. 

XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas dispostas   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.
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 establecido    nas normas 
citadas. 
3. De conformidade co disposto na base 55.6 das de execución do orzamento da Deputación, o 
atraso na realización da actividade ocasionará 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 disposta 
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 
entidade  beneficiaria  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, 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  entidade  beneficiaria  será  publicada  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es
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4.  Un  exemplar  deste  convenio,  debidamente  asinado,  será  incorporado  ao  Rexistro  de 
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.
1.  O presente convenio de colaboración producirá efectos dende a súa sinatura, terá efectos 
retroactivos dende o 1.02.2010, e conservará a súa vixencia ata o día 31.12.2011.
2. Logo da solicitude previa da entidade beneficiaria, realizada polo menos dous meses antes da 
data indicada anteriormente,  o convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de ambas as 
dúas  partes  tomado  antes  de  que  expire  a  súa  vixencia  inicial  e  despois  dos  informes 
preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da 
Intervención da Deputación. 
3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada, e 
despois dos 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, despois dos 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  de dita 
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do 
presente convenio.  Faise constar que o presente convenio foi aprobado por  Resolución de 
Presidencia número de data de dous mil nove

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

O  PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA

O  PRESIDENTE  DO  FOGAR  ESPAÑOL 
DE MONTEVIDEO

Salvador Fernández Moreda  Antonio Ríos López

4.-CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL DO ACORDO PLENARIO Nº  16, 
CON DATA DO 30 DE XULLO DE 2010, RELATIVO Á APROBACIÓN DO 
CONVENIO  ENTRE  A  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  A 
FUNDACIÓN  TERRA  DE  HOMES  ESPAÑA  PARA  FINANCIAR  O 
PROXECTO “VIAXE CARA A VIDA”.

Por unanimidade, apróbase a seguinte proposta:
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“Vistos os informes da Sección de Contabilidade e do Servizo de Fiscalización, 
no que se sinala que existe un erro material  no acordo plenario que de seguido se 
detalla procede:

Corrixir o erro material do acordo plenario nº 16 tomado na sesión plenaria  do 
30 de xullo de 2010, relativo á aprobación do Convenio entre a Deputación Provincial 
da Coruña e a Fundación Terra de Homes España para financiar o proxecto viaxe cara a 
vida no sentido que onde di:

.............cunha achega da Deputación que ascende á cantidade de 6.500,00 € (o que 
representa unha porcentaxe de financiamento do 80,00%)

debe dicir:

...........  cunha achega da Deputación que ascende á cantidade de 5.200,00 € (o que 
representa unha porcentaxe de financiamento do 80,00%).”

5.-DAR CONTA DO LEVANTAMENTO DA CONDICIÓN DE APROBACIÓN 
DAS OBRAS “SINALIZACIÓN VIARIA MUNICIPAL” E “PISTAS DE PÁDEL 
E  DRENAXE  DE  EQUIPAMENTO  DEPORTIVO  E  ESPAZO  LIBRE 
DOTACIONAL NA VEIGA” NO CONCELLO DE CABANAS DENTRO DA 2ª 
FASE DO PLAN TURISMO ZONA EUME.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Tómase  coñecemento da Resolución da Presidencia da Corporación nº 15.118, do 22 
de xullo de 2010, na que quedou aprobado o  cumprimento da condición da aprobación 
das obras “Sinalización viaria municipal “ e “Pistas de pádel , equipamento deportivo e 
espazo libre dotacional na Veiga” promovidas polo concello de  Cabanas na  2ª fase do 
Plan de turismo do Eume.”

6.-MODIFICACIÓN  DO  CADRO  DE  ACTUACIÓNS  DA  CUARTA 
ANUALIDADE DO PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUTO TURÍSTICO 
FERROL-ORTEGAL.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1.- APROBAR A MODIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE CUARTA ANUALIDADE DO PLAN DE 
DINAMIZACIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO FERROL-ORTEGAL:
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Nº ACTUACIÓN

 PROXECTO

ORZAMENTO 
PLENO 

28.05.10

ORZAMENTO 
ACTUALIZADO

ECONOMÍA 

(C-0)

1 POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO EN TORNO AOS 
CAMIÑOS DE PEREGRINACIÓN (III) 132.001,44 € 130.067,22 € 1.934,22 €

1.1 Execución da Ruta de Santo André de Teixido. 
(Mañón-Santo André) 132.001,44 € 130.067,22 € 1.934,22 €

2 INFRAESTRUTURAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA E 
DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 36.161,10 € 36.784,56 € -623,46 €

2.1 Creación dun centro de recepción de visitantes en 
Ortigueira (liquidación) 19.160,00 € 19.490,34 € -330,34 €

2.2 Caseta de madeira para praia Pantín (Valdoviño) 17.001,10 € 17.294,22 € -293,12 €

3 POSTA EN VALOR DOS RECURSOS E CREACIÓN DE 
NOVOS PRODUCTOS 113.800,00 € 115.110,76 € -1.310,76 

€

3.1 Revalorización da batería da Bailadora (Ares) 113.800,00 € 115.110,76 € -1.310,76 €

4 PLAN DE COMUNICACIÓN E COMERCIALIZACIÓN 
(II) 290.620,97 € 290.620,97 € 0,00 €

4.1 Plan de comunicación 4ª anualidade 290.620,97 € 290.620,97 € 0,00 €

5 CREACIÓN DE RUTAS TEMÁTICAS 85.925,20 € 85.925,20 € 0,00 €

5.1 Creación de Ruta interpretación patrimonio natural 
e cultural II (Mugardos) 35.925,20 € 35.925,20 € 0,00 €

5.2 Creación de rutas en Ferrol-Ortegal apoiadas en 
novas tecnoloxías (auditorías) 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

6 XERENCIA DO PLAN 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 €

6.1 Xerencia do plan (01/04/09-31/11/09) 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 €

7 MUPIS INFORMATIVOS (PIMS) 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00 €

7.1 Mupis informativos (PIMS) 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00 €

8 RUTAS DOS RÍOS (II) 102.658,29 € 102.658,29 € 0,00 €

8.1 Ruta Ribeira do Bispo-Ambosores 102.658,29 € 102.658,29 € 0,00 €

TOTAL CUARTA ANUALIDADE 845.167,00 € 845.167,00 € 0,00 €

• A actuación 1.1  “Execución da ruta  de  Santo  André de  Teixido”  baixa  a  súa 
partida en 1.934,22€.

• A actuación   2.1 “Creación dun centro de recepción de visitantes (liquidación). 
Ortigueira”, aumenta a súa partida en 330,34€ pola subida do IVE

• A actuación 2.2 “Caseta de madeira para a praia de Pantín”, aumenta o orzamento 
en 293,12€ pola subida do IVE.
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• A actuación  3.1 “Revalorización da batería da bailadora (Ares)”,  incrementa o 
importe establecido en 1.310,76€ pola subida do IVE.

• En vista desta situación, e dado que é a última anualidade as baixas da actuación 
“Execución  da  Ruta  de  Santo  André  de  Teixido”  que  se  produzan  imputaranse 
automaticamente  a  cubrir  o  aumento  do  IVE  e  a  liquidacións  de  obra  (que  non 
superen o 10% da adxudicación).  

2.- COMPARATIVA DE IMPORTES E ACTUACIÓNS DE CUARTA ANUALIDADE CON RESPECTO 
AO ANTERIORMENTE APROBADO POLO PLENO DA DEPUTACIÓN

Nº ACTUACIÓN

 PROXECTO

ORZAMENTO 
PLENO 

28.05.10

ORZAMENTO 
ACTUALIZADO

1 POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO EN TORNO A LOS 
CAMIÑOS DE PEREGRINACIÓN (III) 132.001,44 € 130.067,22 €

1.1 Execución da Ruta de Santo André de Teixido. 
(Mañón-Santo André) 132.001,44 € 130.067,22 €

2 INFRAESTRUTURAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA E DE 
RECEPCIÓN DE VISITANTES 36.161,10 € 36.784,56 €

2.1 Creación dun centro de recepción de visitantes en 
Ortigueira (liquidación) 19.160,00 € 19.490,34 €

2.2 Actuacións na área recreativa do Toxo (Cedeira) 0,00 € 0,00 €

2.3 Caseta de madeira para praia Pantín (Valdoviño) 17.001,10 € 17.294,22 €

3 POSTA EN VALOR DOS RECURSOS E CREACIÓN DE 
NOVOS PRODUTOS 113.800,00 € 115.110,76 €

3.1 Revalorización da batería da Bailadora (Ares) 113.800,00 € 115.110,76 €

4 PLAN DE COMUNICACIÓN E COMERCIALIZACIÓN (II) 290.620,97 € 290.620,97 €

4.1 Plan de comunicación 4ª anualidade 290.620,97 € 290.620,97 €

5 CREACIÓN DE RUTAS TEMÁTICAS 85.925,20 € 85.925,20 €

5.1 Creación de Ruta interpretación patrimonio natural 
e cultural II (Mugardos) 35.925,20 € 35.925,20 €

5.2 Creación de rutas en Ferrol-Ortegal apoiadas en 
novas tecnoloxías (auditorías) 50.000,00 € 50.000,00 €

6 XERENCIA DO PLAN 36.000,00 € 36.000,00 €

6.1 Xerencia do plan (01/04/09-31/11/09) 36.000,00 € 36.000,00 €

7 MUPIS INFORMATIVOS (PIMS) 48.000,00 € 48.000,00 €

7.1 Mupis informativos (PIMS) 48.000,00 € 48.000,00 €

8 RUTAS DOS RÍOS (II) 102.658,29 € 102.658,29 €

8.1 Ruta Ribeira do Bispo-Ambosores 102.658,29 € 102.658,29 €

TOTAL CUARTA ANUALIDADE 845.167,00 € 845.167,00 €
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2.- UNHA VEZ APROBADAS AS MODIFICACIÓNS DAS ACTUACIÓNS CITADAS NO PRESENTE 
ACORDO PROCEDE ANULAR OS  DOCUMENTOS CONTABLES  RC  E  A  E  DAR DE  ALTA  OS 
NOVOS DOCUMENTOS RC, A E D 

BAIXAS 4-º ANUALIDADE

Nº ACTUACIÓN IMPORTE DOC. 
CONT.

Nº OPERAC.

1
POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO EN TORNO 
AOS CAMIÑOS DE PEREGRINACIÓN (III) 1.934,22 RC/ 220090008524

1.1
Execución da Ruta de Santo André de Teixido. 
(Mañón-Santo André) 1.934,22 A/ 220090008751

 TOTAL BAIXAS CUARTA ANUALIDADE 1.934,22

ALTAS 4ª ANUALIDADE

Nº ACTUACIÓN IMPORTE DOC.CONT.
2 INFRAESTRUTURAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA E DE 

RECEPCIÓN DE VISITANTES
623,46 RC

2.1 Creación  dun  centro  de  recepción  de  visitantes  en 
Ortigueira (liquidación)

330,34 A

2.3 Caseta de madeira para praia Pantin (Valdoviño) 293,12 A
3 POSTA  EN  VALOR  DOS  RECURSOS  E  CREACIÓN  DE 

NOVOS PRODUCTOS
1.310,76 RC

3.1
Revalorización da batería da Bailadora (Ares) 1.310,76 A
AIN EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
S.L

1,310,76 D

TOTAL ALTAS CUARTA ANUALIDADE 1.934,22

Todas as actuacións citadas da cuarta  anualidade son financiadas con cargo á 
partida 0305/432C/650 Cód. Prox. 2007.3.80010.2.” 

7.-CONVENIO CO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA 
FINANCIAR O PROXECTO FORUM GASTRONÓMICO 2010.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1.-  Aprobar  o  texto do convenio que se  ha subscribir  entre  a  Excma.  Deputación 
Provincial  da Coruña e o CONCELLO DE SANTIAGO para promover  o  proxecto 
FORUM GASTRONÓMICO-2010

2.-  A achega  provincial  establecida  no  convenio  ascende  a  un  total  de  150.000,00 
euros, que supón o 79,84 % do presuposto do proxecto.

3.- A aprobación da achega provincial queda condicionada a que con carácter previo á 
subscrición  do  convenio  o  concello  de  Santiago  de  Compostela  acredite 
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documentalmente ante a Deputación Provincial  da Coruña que está ao corrente  das 
obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria  coa Seguridade 
Social e coa Deputación.

4.-No suposto de que no momento de tramitar o pago da achega provincial ó concello 
de Santiago de Compostela este tivera débedas coa Deputación Provincial, procederase 
á compensación de débito recíproco.

         
5.-A achega poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos fixados no 
convenio con cargo á Partida orzamentaria 0305/432A/462.01

6.- O texto íntegro do convenio é o seguinte:

" A Coruña, a data convenio.

REUNIDOS

Dunha parte o  Excmo. Señor D. Salvador Fernández Moreda, como Presidente 
da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

Doutra parte D.                               , en representación do CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Actuando no exercicio dos  seus  respectivos cargos  e na  representación que 
ostentan,  e  recoñecéndose  reciprocamente  capacidade  para  obrigarse  nos  termos  deste 
documento

MANIFESTAN:

 1.- Que a Excma. Deputación Provincial da Coruña e  o CONCELLO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA consideran de gran interese  para a provincia da Coruña o obxectivo de 
vitalizar e impulsar todos os aspectos relacionados coa promoción económica na provincia da 
Coruña.

2.- Que a Deputación da Coruña é receptiva a todo aquilo que signifique potenciar e 
poñer en valor o sector agroalimentario galego e a promoción das actividades comerciais.

3.- Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e o 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 para  financiar  o  proxecto 
“FORUM GASTRÓNOMICO-2010”
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II.-  ORZAMENTO  DE  GASTOS  DE  ACTIVIDADE   QUE   HA  REALIZAR  O 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O  CONCELLO  DE  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  levará  a  cabo  as  actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:

CONCEPTO  IMPORTE 

Gastos Xerais Viaxes e axudas de custo                 10.006,83 € 

Promo e RRPP

Elementos gráficos                 18.733,02 € 
Traducións: web, receitas e dosiers                    1.874,08 € 
Imaxe e maquetación                   9.700,00 € 
Material promoción                   8.227,64 € 
Fotos e vídeos                   3.879,60 € 
Revista Fórum                      738,02 € 
Web                   1.874,87 € 
Anuncios prensa                   9.432,00 € 
Cenas Fórum                   1.232,00 € 

Infraestruturas

Audio, vídeo, iluminación                      750,00 € 
Espazos comúns, carpa                      204,00 € 
Mobiliario expositor                   5.011,00 € 
Outros                   2.040,00 € 

Servizos
Limpeza                   7.345,82 € 
Seguro                   1.324,32 € 
Outros servizos                   4.309,75 € 

Organización
Pep Palau, von Arend                 48.275,86 € 
Comercialización, apoio organización                 34.980,00 € 
Colaboradores eventuais                 17.940,00 € 

TOTAL               187.878,81 € 

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 150.000,00 €, o que representa unha porcentaxe de 
79,84 % . No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total  establecido na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,84 %, da cantidade 
efectivamente xustificada. 

2.  Agora  ben,  se  a  cantidade  xustificada  resulta  inferior  ao  75  por  cento  do  orzamento 
establecido 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 
0305/432A/462.01, na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo 
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
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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. Corresponderalle  ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA o outorgamento 
dos  contratos  de  subministracións,  servizos  e  asistencia  para  a  completa  realización  da 
actividade programada. 

2.- No procedemento de contratación, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
axustarase toda a súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.

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 CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.

1.-  O  CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA cede os dereitos de cobro derivados 
do presente convenio á empresa INCOLSA TURISMO COMPOSTELA, constituída ao 100% 
co  capital  do  concello.  Para  estes  efectos  os  aboamentos  a  INCOLSA,  derivados  co 
cumprimento do presente convenio, terá efecto  liberador para a deputación.

2.-  O  pagamento  da  achega  provincial  realizarase  se  a  deputación  está  conforme  coa 
documentación presentada polo 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. 

• Certificación clasificada dos gastos realizados, comprendidos entre o 1 de xaneiro 
de 2010 e 31 de decembro de 2010, 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. 

19



• Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente.

• 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.

3.-  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.

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 ocasionará a perda da 
subvención e demais responsabilidades establecidas neste convenio e na lexislación aplicábel 
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, 
lle poida corresponder.

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

1.  O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá  estar  ao  día,  con  carácter 
previo  á  sinatura  deste  convenio  e  logo,  con  carácter  previo  ao  pago  da  subvención,  no 
cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Administración  do  Estado,  coa  Comunidade 
autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social.  
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2.  A acreditación  do cumprimento de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados.

3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  Provincial 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.

1.  O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  destinará  os  fondos  recibidos  ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.

2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar 
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de débito 
ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data de pago e 
da identidade do perceptor. Só excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para 
gastos de ata 150,00€, nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente 
indicados.

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 disposto 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 establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de 
control, nacional ou europeo.

XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 

1. O incumprimento dalgunha das cláusulas establecidas no presente convenio de colaboración 
poderá motivar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago 
dos xuros de mora que se devenguen desde o día no que se realizou o pago ata o momento no 
que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na 
súa tramitación  seguirase  o  disposto nos  artigos  41 e  seguintes  da  Lei  38/2003,  do  17 de 
novembro,  xeral  de  subvencións  e  nos  artigos  91  e  seguintes  do  seu  Regulamento  (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.

2. Sen prexuízo do anterior, 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 
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subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións establecidos 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 ocasionará 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 
establecida 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 establecida en 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  establecido  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 Patrimonio e Contratación da Deputación.

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.

1.  O presente  convenio  de  colaboración   terá  vixencia  DUN ANO contado dende  a   súa 
sinatura, e terá efectos retroactivos de acordo ao establecido na  cláusula VI.

2. Despois da solicitude do CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, realizada polo 
menos dous meses antes da data indicada anteriormente,  o convenio poderá ser prorrogado por 
acordo expreso de ambas as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia inicial e 
despois dos informes preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, 
da Secretaría e da Intervención da Deputación.
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3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada, e 
despois dos 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. 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.  Corresponderalles  aos  órganos  da  xurisdición  contencioso-administrativa,  segundo  a 
distribución de competencias establecida na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de dita 
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do 
presente convenio.

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por                             de data                    

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

8.-MODIFICACIÓN  DAS  BASES  DO  PROGRAMA  DE  MELLORA  DO 
COMERCIO NAS COMARCAS DO BARBANZA, MUROS-NOIA E O SAR.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1.- Aprobar a modificación das bases do Programa de modernización dos mercados 
locais  dirixido  aos  concellos  das  comarcas  do  Barbanza,  Muros-Noia  e  O  Sar.  As 
modificacións son referidas aos seguintes aspectos:

1º.- Queda modificado o cadro de anualidades do plan incorporado nas bases primeira e 
cuarta  das  de  convocatoria  do  programa,  e  a  determinación  das  cantidades 
correspondentes ás achegas da Deputación, para anticipar a anualidade 2013, que sería 
acumulada á  do exercicio 2010.  A finalidade e  motivación deste  cambio radica na 
necesidade de facilitar a formulación das solicitudes municipais para ampliar a marxe 
de manobra económica con que están a contar os concellos.  

2º.- Queda modificado  o parágrafo sétimo da base cuarta do programa para permitirlles 
aos concellos a formulación de solicitudes unitarias  referidas ás anualidades 2010 e 
2011. 
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3º.- Queda modificado o prazo de presentación de solicitudes con cargo á convocatoria 
do programa, establecida na súa base quinta. O novo prazo queda establecido na data 
do 31 de xaneiro de 2011.

4º Queda modificada a base cuarta no senso de establecer un mínimo de presuposto 
para cada proxecto que se ha presentar de tal forma que os proxectos non poidan ser 
inferiores a 30.000 euros.

5º.- Queda modificada a base cuarta no senso de incorporarlle un último parágrafo que 
literalmente estableza a orde de prioridade de aprobación das solicitudes que se vaian 
presentar no que se dea preferencia a aquelas que sexan completadas no primeiro lugar.

2.- A redacción literal das bases modificadas queda establecida como segue:

-BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DOS
MERCADOS LOCAIS DIRIXIDO AOS CONCELLOS DAS COMARCAS DO
BARBANZA, MUROS-NOIA E O SAR

“1.- DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA

O presente programa de modernización dos mercados locais é un programa plurianual 
da Deputación Provincial  da Coruña para os  exercicios 2010-2012,  que se  financia 
integramente coa achega provincial en cada unha das anualidades ata acadar un total de 
1.128.000,00 euros nos catro anos da súa vixencia.

ANUALIDADES PARTIDA ACHEGA DEPU.MODIFICADA ACHEGA ANTERIOR DIFERENZA

2010 0305/431B/762.01 258.000   90.000 +168.000
2011 0305/431B/762.01 435.000 435.000              0
2012 0305/431B/762.01 435.000 435.000              0
2013 0305/431B/762.01      0,00 168.000 -168.000

A realización dos gastos previstos na anualidade 2010 quedará condicionada á entrada 
en vigor das modificacións orzamentarias que resulten necesarias..
A autorización ou realización dos gastos das restantes anualidades queda condicionada 
á consignación que para cada exercicio autoricen os respectivos orzamentos. (artigo 
174 do Texto refundido da lei de facendas locais (TRLFL).”

“4.- FINANCIAMENTO
O presente programa plurianual financiarase coas achegas da Deputación provincial e 
as achegas voluntarias dos concellos beneficiarios.

4.1.- Achega provincial
O  importe  total  da  achega  provincial  a  este  programa  para  o  período  2010-2012 
ascende a 1.128.000,00 euros, distribuídos en tres anualidades.
A Deputación financiará a anualidade 2010 cunha achega provincial por importe de 
258.000,00 con cargo á partida orzamentaria 0305/431B/762.01
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Para  as  anualidades  de  2011,  e   2012  a  Deputación  comprométese  a  incluír  no 
respectivo orzamento provincial a cantidade precisa para financiar este  programa.
A Deputación comprométese a realizar ao final do período 2010-2012 un investimento 
total por importe total de 1.128.000,00 euros.-

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DOS MERCADOS LOCAIS

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Total
258.00,00 € 435.000,00 € 435.00,00 € 1.128.000,00 €

Actuacións  dirixidas  á 
modernización dos mercados 
municipais
Actuacións  dirixidas  á 
modernización  de  mercados 
de venda non sedentarios

PARTIDA 0305/431B/762.01

A cada un dos 12 concellos asígnaselle unha cantidade máxima de 94.000,00 euros.
Os concellos poderán presentar proxectos para seren financiados con cargo á achega 
provincial  asignada  a  executar  durante  as  anualidades  2010-2012  de  acordo  coa 
seguinte previsión de imputación temporal.

ANUALIDADE 2010 2011 2012 TOTAL POR 
CONCELLO

Cantidade  anual  para  cada 
concello

21.500,00 € 36.250,00 € 36.250,00 € 94.000,00 €

12 concellos 258.000,00 € 435.000,00 € 435.000,00 € 1.128.000,00 €

Os concellos poderán solicitar anualmente os investimentos que precisen, polo importe 
que considere conveniente,  dentro dos prazos de presentación de solicitudes que se 
concretan na base 5. A solicitude municipal poderá acumular as cantidades asignadas 
nas  anualidades  2010  e  2011  nunha  sola  solicitude.  No  caso  de  que  se  opte  por 
acumular nun só proxecto as cantidades asignadas ás anualidades 2010 e 2011 deberá 
especificarse  no  proxecto  técnico  o  orzamento  parcial  imputable  a  cada  unha  das 
anualidades respectivas.
Todas as solicitudes de cada unha das anualidades do programa deberán ser referidas a 
proxectos de como mínimo 30.000 euros de presuposto.
Non obstante, debe terse en conta que só se aprobarán anualmente aqueles proxectos 
que conten con todas as autorizacións administrativas que sexan precisas para a súa 
execución, así como os terreos que sexan necesarios e así se acredite documentalmente. 
No suposto de  que  os  presupostos  das  solicitudes  presentadas  cuxa  documentación 
administrativa  e  técnica  estea  correcta  e  completa  supoñan  unha  achega  provincial 
superior  ao  crédito  dispoñible  no  momento  da  elaboración  do  plan,  aplicaranse  os 
seguintes criterios de prioridade: terán preferencia, en primeiro lugar, os concellos que 
completen a documentación requirida nas presentes bases por orde cronolóxica e, en 
segundo lugar,  dentro daqueles,   os concellos que non conten con ningún proxecto 
aprobado no momento de someterse á aprobación unha anualidade do programa.
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As solicitudes completas que non puideran incluírse nunha anualidade do plan por non 
haber crédito dabondo, incluiranse na seguinte anualidade.”

“5.- FORMA E PRAZOS DE SOLICITUDE

Os concellos que desexen participar neste  programa, deberán presentar  no Rexistro 
Xeral da Deputación ou nas formas dispostas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro,  de  réxime  xurídico  das  administracións  públicas  e  do  procedemento 
administrativo común, ata as datas que se indican en cada unha das anualidades,  a 
documentación que se indica nos puntos 1, 2, 3 e 4 desta base 5:
Anualidade de aprobación pola Deputación    Data límite de presentación da 
documentación polos concellos
Anualidade 2010 258.000,00 € 31 de xaneiro  de 2011
Anualidade 2011 435,000,00 € 30 de abril de       2011
Anualidade 2012 435.000,00 € 30 de abril de       2012

       TOTAL 1.128.000,00 €”

9.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
(POS) 2011. 

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1º)  Aprobar  as  Bases  reguladoras  do  Plan  provincial  de  cooperación  ás  obras  e 
servizos de competencia municipal (POS) 2011, cuxo texto figura no anexo que se 
xunta.

2º)  Condicionar  a  aprobación  definitiva  destas  bases  á  existencia  de  crédito 
adecuado e  suficiente  nas  partidas  0501/459A/46201  e  0501/459A/76201,  tanto  no 
presuposto inicial do exercicio 2011 como nos expedientes de modificación de créditos 
que a deputación poida aprobar ao longo do ano 2011 ou 2012 para o financiamento do 
POS 2011.

BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS 
OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2011

1.- DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA

O presente “Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal” (POS) 2011 é un plan da Deputación Provincial da Coruña para o exercicio 
2011, que se elabora no marco do  Real decreto 835/2003, do 27 de xuño, polo que se 
regula  a  cooperación  económica  do  Estado aos  investimentos  das  entidades  locais, 
modificado polo Real decreto 1263/2005, do 21 de outubro, e pola Orde 293/2006, do 
31 de xaneiro, para o seu desenvolvemento e aplicación, así como polas instrucións do 
Ministerio de Política Territorial (MPT), encargado da súa coordinación.

26



O POS 2011 previsiblemente  vaise  financiar  coas  achegas  do Ministerio  de 
Política Territorial (MPT) e da Deputación Provincial da Coruña por un importe total 
de 24.200.000,00 € , e ademais polas achegas dos correspondentes concellos.

En principio, pártese de que nas partidas 0501/459A/76201 e 0501/459A/46201 
do presuposto provincial para o exercicio 2011, ou nos expedientes de modificación de 
créditos  que  se  poidan  aprobar  ao  longo  do  ano 2011 ou  2012,  vaise  consignar  a 
cantidade de 24.200.000,00 €, asociada a unha previsión de ingreso da achega do MPT. 

Pero dado que non existe confirmación sobre a achega do MPT e que aínda se 
descoñecen as posibilidades de financiamento da deputación, o POS 2011 concíbese co 
carácter  de  “Programación  preventiva  de  actuacións”,  suxeita  polo  tanto  a  revisión 
unha vez coñecidas as fontes do seu financiamento e,  en consecuencia,  o plan que 
poida aprobar a deputación poderá ser o resultado de reprogramacións de importes ou 
anualidades, consonte ao criterio de prioridade establecido na base 6.

Por iso, a aprobación destas bases queda sometida á condición suspensiva da 
existencia de crédito adecuado e suficiente, tanto no presuposto inicial  do exercicio 
2011  como  nos  expedientes  de  modificación  de  créditos  que  a  deputación  poida 
aprobar ao longo do ano 2011 ou 2012 para o financiamento do POS 2011. Consonte 
co anterior, non se poderá realizar acto ningún que supoña directa ou indirectamente 
compromiso provincial de transcendencia presupostaria en tanto non se cumpra esta 
condición suspensiva. En ningún caso a presente convocatoria xerará dereito ningún a 
favor  dos  solicitantes  mentres  tanto  non  se  dean  as  condicións  presupostarias, 
procedementais e xurídicas de aplicación.

2.- FINALIDADE E OBXECTO

O POS 2011 elabórase nun momento de crise económica no que a Deputación 
quere cooperar especialmente cos concellos na garantía do funcionamento dos servizos 
públicos mínimos obrigatorios en cada concello segundo a súa poboación.

Ademais,  debe  terse  en  conta,  por  unha  banda,  que  outras  Administracións 
públicas  están  desenvolvendo  importantes  Plans  de  investimentos  que  tamén  están 
destinados aos concellos co fin de dotalos das infraestruturas necesarias para o seu 
funcionamento e de estimular a economía e o emprego, e por outra, que os concellos 
teñen dificultades para atender aos seus gastos correntes pola perda de ingresos nos 
seus orzamentos que a crise comporta.

Por iso, a finalidade do POS 2011 é dobre: en primeiro lugar a realización de 
novos investimentos nos concellos, canalizando  no seu caso as achegas do Estado, e en 
segundo lugar a axuda ao financiamento dos gastos correntes municipais, dado que os 
concellos teñen menos ingresos para o seu financiamento ou máis gastos correntes ca 
os  pasados anos.   Trátase  polo  tanto,  dun plan  de  marcado carácter  excepcional  e 
conxuntural, motivado pola situación actual da economía.
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Para materializar esta dobre finalidade, cada concello poderá utilizar a cantidade 
que se lle asigne do seguinte modo:

a) O 50 % destinarase necesariamente á realización das obras precisas para a 
efectiva prestación dos servizos obrigatorios establecidos no artigo 26 da Lei 7/1985 do 
2 de abril, podendo non obstante, incluírse outras obras e servizos non obrigatorias que 
sexan de competencia municipal, de acordo co establecido no artigo 25 da devandita 
lei.

b) O 50% restante destinarase, a elección do concello, ben a realización de máis 
obras das indicadas no parágrafo anterior, ou ben ao financiamento dos gastos correntes 
de cada concello no exercicio 2011.

2. A)  REALIZACIÓN DE OBRAS

2.A.1.- Tipos de obras

Neste plan pódense incluír, todas as obras e servizos que sexan de competencia 
municipal,  con  preferencia  dos  servizos  obrigatorios, de  acordo  co  establecido  nos 
artigos 25 e 26 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

É importante salientar que segundo o criterio do MPT non se poden incluír no 
plan  as  adquisicións  de  subministracións  ou  adquisicións  de  bens  para  o  concello, 
senón que só se poden incluír "obras" propiamente ditas.

Ademais, de acordo co establecido no artigo 7 da citada Orde do 31 de xaneiro 
de 2006 e coas instrucións recibidas en anos anteriores do MPT, non se poderán incluír 
“obras de urbanización”. No suposto de obras de competencia municipal, nas que se 
vaian realizar varios tipos de actuacións como abastecemento de auga,  saneamento, 
beirarrúas,  etc.,  deberá  indicarse  no  título  aquela  ou  aquelas  que  teñan  un  maior 
orzamento.

Só poderán ser obxecto de subvención as actuacións en bens de titularidade das 
entidades  locais,  excluíndose  as  que  fosen  executadas  en  bens  que  non teñan  esta 
condición ou que con posterioridade, poidan ser obxecto de propiedade privada.

Os proxectos en fases deben ser obras completas. No caso de proxectos que 
teñan na súa denominación a indicación da realización dunha fase, parte, tramo, etc., 
debe figurar na memoria do proxecto que se trata dunha obra completa de acordo co 
establecido no artigo 74 da Lei  30/2007, do 30 de outubro,  de contratos do sector 
público, sempre que sexan susceptibles de utilización ou aproveitamento separado e 
constitúan unha unidade funcional, ou así o esixa a natureza do obxecto. Nestes casos, 
terase que achegar un informe técnico xustificativo desta circunstancia.
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O concello  acreditará  que  existe  dispoñibilidade  dos  terreos  para  realizar  as 
obras, así como que conta coas autorizacións e concesións administrativas que fosen 
necesarias para a súa execución.

2.A.2 .- Enquisa de infraestrutura e equipamento local

De conformidade co establecido no  art. 3 do citado Real decreto 835/2003, para 
realizar a selección das obras que se incluirán no plan teranse especialmente en conta 
os datos que figuran na enquisa de infraestrutura e equipamento local, xestionada por 
esta Deputación, que constitúe o instrumento obxectivo básico de análise e valoración 
das necesidades de dotacións locais para os efectos da cooperación económica local. 

Recoméndase consultar  a nova “ficha municipal”  con datos do concello que 
figura na páxina web desta deputación (www.dicoruna.es -concellos- eiel - informes - 
ficha  municipal),  na  que se  contén información detallada das  súas  infraestruturas  e 
datos.  Na folla número 5 da ficha figuran os índices sintéticos do concello comparados 
coa comarca e coa provincia.

Os datos  dese  concello  que  figuran na  enquisa  deben servir  de  base  para  a 
elaboración do plan e así motivarase na correspondente memoria.

2.A.3 .- Proxectos

Os proxectos deberanse presentar para todas as obras incluídas na anualidade de 
2011, tanto do Plan base como do Plan complementario, ao que se fai referencia máis 
adiante. O importe mínimo de cada obra é de trinta mil euros (30.000,00 €) que é o 
importe mínimo establecido no citado Real decreto 835/2003.

Cada obra identificarase cun proxecto, tendo en conta que non se deben incluír 
como obras independentes os orzamentos parciais do proxecto.

Lémbrase  que  non  se  admiten  as  denominacións  xenéricas,  debendo  ser 
identificadas sen lugar a dúbidas os investimentos que se integran no  plan, como figura 
no artigo 7.a) da citada Orde do 31 de xaneiro de 2006.

Presentaranse  dous  exemplares  de  cada  un  dos  proxectos  xunto  co  resto  da 
documentación que se lle indica  na base 5.

Os  proxectos  técnicos  das  obras  deberán  comprender,  polo  menos,  os 
documentos que se indican no artigo 107 da citada Lei 30/2007 de contratos do sector 
público, que son os seguintes:

a) Unha memoria na que se describa o obxecto das obras, que recollerá os antecedentes 
e  a súa situación previa,  as  necesidades  que se  van satisfacer,  e  a xustificación da 
solución adoptada, detallándose os factores de todo tipo para ter en conta.
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b) Os planos de conxunto e de detalle necesarios para que a obra quede perfectamente 
definida,  así  como  os  que  delimiten  a  ocupación  de  terreos  e  a  restitución  de 
servidumes  e  demais  dereitos  reais,  no  seu  caso,  e  servizos  afectados  pola  súa 
execución.

c) O prego de prescricións técnicas e particulares, onde se fará a descrición das obras e 
se regulamentará a súa execución, con expresión da forma na que esta se levará a cabo, 
as obrigas de orde técnico que lle correspondan ao contratista, e a maneira na que se 
levará a cabo a medición das unidades executadas e o control de calidade dos materiais 
empregados e do proceso de execución.

d)  Un  presuposto,  integrado  ou  non  por  varios  parciais,  con  expresión  dos  prezos 
unitarios e dos descompostos, se é o caso, estado de medicións e os detalles precisos 
para a súa valoración.

e)  Un  programa  de  desenvolvemento  dos  traballos  ou  plan  de  obra  de  carácter 
indicativo, con previsión, se é o caso, do tempo e custo. 

f) As referencias de todo tipo nas que se fundamentará o replanteo da obra.

g) O estudo de seguridade e saúde ou, se é o caso, o estudo básico de seguridade e 
saúde, nos termos establecidos nas normas de seguridade e saúde nas obras.

h)  Canta  documentación  veña  establecida  nas  normas  de  carácter  legal  ou 
regulamentario.

2.A.4 Plan complementario 

Segundo o establecido no art. 8 do citado Real decreto 835/2003, as deputacións 
aprobarán  os  Plans  provinciais  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia 
municipal xunto cun Plan complementario para aplicar os remanentes que se poidan 
orixinar.

Polo tanto, xa neste momento o concello debe prever a obra ou obras que desexe 
realizar para o caso de que se produzan remanentes por baixas na adxudicación dos 
contratos,  ou  por  anulacións  de  obras,  de  non  ser  así  non  se  poderán  aplicar  os 
remanentes que se poidan producir no concello.

O  presuposto  mínimo dos  proxectos  tamén  é  de  30.000,00  €  e  para  o  seu 
financiamento  poderán  utilizarse  os  remanentes  producidos  polas  baixas  de 
adxudicación ou, se é o caso, polas anulacións de obras, podendo o concello realizar, 
no seu momento, unha maior achega para completar o orzamento do proxecto mínimo 
se fose necesario.
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2. B)  FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES

No suposto de que o concello opte por destinar parte da cantidade asignada ao 
financiamento  de  gastos  correntes  do  concello  previstos  para  o  exercicio  2011,  a 
Intervención  ou  a  Secretaría-Intervención  de  cada  concello  deberá  elaborar  unha 
previsión,  para  o  exercicio  2011,  dos  gastos  correntes  directamente  asociados  ao 
funcionamento dos servizos públicos mínimos obrigatorios en cada concello por razón 
da  súa  poboación,  segundo o  establecido  no  art.  26  da  Lei  7/1985,  do  2  de  abril, 
reguladora das bases do réxime local.

Poderán incluírse os gastos de funcionamento dos servizos de subministración 
de auga potable, de rede de sumidoiros, limpeza viaria, recollida domiciliaria de lixo, 
iluminación pública, mantemento dos accesos aos núcleos de poboación, mantemento 
de parques públicos e aqueloutros que estean directamente asociados ao funcionamento 
dos servizos mínimos obrigatorios en cada concello. Os custos de persoal só poderán 
incluírse cando estean total e directamente adscritos ao funcionamento dos devanditos 
servizos municipais.
 

Concretamente poderán incluírse os gastos que de seguido se detallan:

- persoal total e directamente adscrito ao servizo
- bens e servizos correntes
- xuros de préstamos asociados directamente ao servizo
- achegas a entes supramunicipais ou outros que realizan o servizo

3.- DESTINATARIOS

Os destinatarios deste plan son os 94 concellos da provincia da Coruña.

4.- FINANCIAMENTO

No financiamento deste plan previsiblemente participarán o MPT, a Deputación 
e  os  concellos  conforme  ás  porcentaxes  de  cofinanciamento  que  se  indican  neste 
apartado.

Segundo  se  indica  na  base  1,  en  principio  pártese  de  que  nas  partidas 
0501/459A/76201 e 0501/459A/46201 do presuposto provincial para o exercicio 2011, 
ou nos expedientes de modificación de créditos que se poidan aprobar ao longo do ano 
2011  ou  2012,  vaise  consignar  a  cantidade  de  24.200.000,00  €,  asociada  a  unha 
previsión de ingreso da achega do MPT.  Pero dado que non existe confirmación sobre 
a achega do MPT, e que aínda se descoñecen as posibilidades de financiamento da 
deputación,  o  POS  2011  concíbese  co  carácter  de  “Programación  preventiva  de 
actuacións”,  suxeita  polo  tanto  a  revisión  unha  vez  coñecidas  as  fontes  do  seu 
financiamento, e a reprogramacións de importes ou anualidades, consonte ao criterio de 
prioridade establecido na base 6.
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A cantidade que inicialmente se lle asigna a cada concello, polo concepto de 
ESTADO  +  DEPUTACIÓN, calcúlase  mediante  a  aplicación  á  cantidade  de 
24.200.000,00  €,  segundo  se  indica  na  base  1,  das  variábeis  ponderadas  que 
tradicionalmente se utilizaron para realizar as asignacións de fondos do POS e que son 
as seguintes:

10%......................................cota fixa
5%......................................esforzo fiscal

15%......................................número de parroquias
35%......................................poboación
35%......................................superficie

Da aplicación dos datos dese concello, resulta que a cantidade asignada polo 
concepto Estado + Deputación.
 

Desta cantidade o concello destinará necesariamente o 50% para a realización 
das obras indicadas na base 2.A), e co 50% restante poderá optar por realizar máis 
obras ou por destinalo ao financiamento dos seus gastos correntes no exercicio 2011 
segundo se detalla na base 2.B).

 Para  a  realización  de  obras  da  base  2.A),  a  esta  cantidade  sumarase 
necesariamente o importe correspondente á achega municipal mínima obrigatoria, de 
acordo co citado Real decreto 835/2003, onde se establece a necesidade de que para 
cada investimento, o concello correspondente realice unha achega municipal mínima 
obrigatoria do 5%, calculada sobre o presuposto de contrata da obra, con independencia 
do tipo de actuación de que se trate.

Presuposto de contrata do proxecto = (Subvención  Estado+Deputación)  +  5% 
(achega municipal  mínima) do presuposto de 
contrata do proxecto

Terase  en  conta  que  o  5% de  achega  do  concello,  ao  ser  unha  porcentaxe 
mínima esixida para cada obra, non poderá ser obtida por redondeo de 4,99.

Esta porcentaxe de achega municipal ten carácter mínimo, polo que os concellos 
poden  realizar  unha  maior  achega  municipal  sobre  o  mínimo establecido  se  así  o 
desexan e isto implica o incremento na mesma contía do importe total de proxectos. 

Para  cada  obra  solicitada  deberase  indicar  individualizadamente  a  parte  que 
achega o concello, respectando a porcentaxe mínima indicada, e a que se financia con 
cargo ao ESTADO + DEPUTACIÓN.

Terase en conta que, de conformidade co criterio de aplicación das baixas de 
licitación aprobado polo Pleno desta Deputación na sesión realizada o día 25-09-1998, 
no caso de que haxa unha baixa de licitación na obra, ao Estado aplicaráselle a menor 
baixa posible sempre que se respecten as porcentaxes de cofinanciamento establecidas 
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no citado Real decreto 835/2003, e o concello beneficiarase da máxima baixa posible 
aplicada sobre a maior achega municipal realizada sobre o mínimo establecido no plan 
(5% sobre o presuposto de adxudicación). 

Isto quere dicir que se o concello realiza voluntariamente unha achega maior ao 
5% do presuposto da obra, no caso de que houbese baixa de licitación, esta aplicarase 
preferentemente a minorar a dita maior achega, mantendo no posible as achegas do 
Estado e da Deputación.

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE REMITIR

Os concellos que desexen participar neste plan, deberán presentar no Rexistro 
Xeral da Deputación, ou nas formas establecidas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro,  de  réxime  xurídico  das  administracións  públicas  e  do  procedemento 
administrativo común, ata o 30 de novembro de 2010, a seguinte documentación:

* MEMORIA: A memoria deberá conter como mínimo os seguintes aspectos:

a.- Obxectivos que se han de alcanzar no período. Deberanse describir os 
obxectivos que se han de alcanzar durante o período do plan, tendo en 
conta,  moi  especialmente  os  déficits  en  servizos  e  equipamentos 
detectados na enquisa de infraestrutura e equipamento local.

b.- Criterios  de  selección. Deberanse  fixar  con  carácter  obxectivo  os 
criterios de selección das obras e a distribución do seu financiamento.

c.- Financiamento.   Analizarase  e  xustificarase  o  plan  financeiro 
establecido.

d.- Outras  cuestións  de  interese.  Deberanse  recoller  cantos  aspectos  de 
interese complementen a información anterior

* CERTIFICADO DO ACORDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN DO POS BASE 2011 E DO 
PLAN COMPLEMENTARIO 

Certificación  do  acordo  plenario  do  concello,  segundo o  modelo  que  figura 
como anexo I a estas bases, polo que se dispoña participar no presente plan, aceptar 
expresamente estas bases e solicitarlle á deputación a aplicación do importe que se lle 
asignou dentro deste plan para a realización das obras que se relacionan, coa indicación 
da  súa  denominación,  orzamento  e  detalle  do  seu  financiamento  por  axentes 
cofinanciadores, de xeito que se concrete o importe que se financia con cargo á achega 
provincial  e  o  que  se  realiza  con  cargo  á  achega  municipal  e,  se  é  o  caso,  ao 
financiamento dos gastos correntes para o exercicio 2011 que figuran na previsión de 
gastos realizada pola intervención ou secretaría-intervención  do concello.    
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O  concello  deberá  adoptar  o  compromiso  firme  de  incluír  no  orzamento 
municipal crédito dabondo para o financiamento da achega municipal ás obras.

No mesmo acordo indicarase expresamente que o concello conta cos terreos e 
autorizacións necesarias para a execución das obras. 

No acordo incluirase a declaración do concello de que non solicitou nin percibiu 
ningunha subvención específica ou finalista doutras administracións públicas para o 
financiamento  destes  gastos,  e  no  caso  de  que  existan  axudas  ou  subvencións 
concorrentes doutras administracións para o seu financiamento, deberá facilitar o seu 
detalle e a acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.

Igualmente, no devandito decreto ou acordo autorizarase á deputación a obter as 
certificacións  da  Axencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  e  da  Tesourería  da 
Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas 
tributarias  e  coa  Seguridade  Social.  De  non  outorgar  esta  autorización,  o  concello 
deberá  presentar  as certificacións  oportunas  coa  documentación da solicitude e  coa 
documentación xustificativa final.

* PROXECTOS 
En exemplar duplicado das obras do POS 2011 e do seu Plan complementario

* INFORME TÉCNICO

Informe técnico individual para cada un dos proxectos presentados, no que se 
indiquen expresamente  as  autorizacións  administrativas  que  se  precisan  para  a  súa 
execución, a dispoñibilidade dos terreos necesarios e outros aspectos de interese que 
deban terse en conta. 

No caso de tratarse de fases, tramos, partes etc., neste mesmo informe técnico 
deberá xustificarse que se trata dunha obra susceptible de utilización ou aproveitamento 
separado, que constitúe unha unidade funcional, de acordo co establecido no artigo 74 
da Lei 30/2007 do 30 de outubro, de contratos do sector público.
 

Ademais, no informe técnico indicarase se é preceptivo realizar a supervisión 
técnica do proxecto polo seu presuposto ou contido, de acordo co establecido no artigo 
109 da citada Lei 30/2007 de contratos do sector  público.  No caso de ser preciso, 
deberá  indicarse  se  o  informe  de  supervisión  vai  ser  realizado  polo  concello 
remitíndolle unha copia á deputación, ou si solicita asistencia a esta deputación para a 
súa realización ó abeiro da disposición adicional 2, apartado 12 de dita lei.   

* INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE PREVISIÓN DE 
GASTOS CORRENTES 2011 

No suposto de que o concello opte por destinar parte da cantidade asignada ao 
financiamento  de  gastos  correntes  do  concello  previstos  para  o  exercicio  2011,  a 
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Intervención ou Secretaría-Intervención deberá elaborar un informe segundo o modelo 
que figura como Anexo II, no que se conteña a previsión orzamentaria para o exercicio 
2011 dos gastos correntes total e directamente asociados ao funcionamento dos servizos 
públicos mínimos obrigatorios en cada concello por razón da súa poboación, segundo o 
establecido no art. 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, referido aos servizos e aos conceptos de gasto que se detallan na base 2.B.

No anexo II o concello debe indicar os datos correspondentes aos servizos que 
desexe, sempre que cubran o importe da achega provincial que o concello lle vai aplicar 
a esta finalidade, non sendo preciso cubrir os datos de todos os servizos.

O anexo II debe presentarse en exemplar triplicado .

6.- APROBACIÓN DO PLAN

Á vista da documentación presentada, o Pleno da Deputación poderá aprobar un 
plan partindo das solicitudes presentadas polos concellos, tanto no apartado de POS-
gastos correntes, como de POS- obras de investimento, como do Plan complementario. 
O plan poderá aprobarse nunha ou varias fases, unha vez coñecidas as achegas do MPT 
así como as posibilidades de financiamento da deputación. 

O plan que se aprobe poderá ser o resultado de axustes ou reprogramacións de 
importes ou anualidades, aplicándose como “criterio de prioridade” a poboación dos 
concellos, de xeito que terán prioridade as solicitudes presentadas polos concellos de 
menor poboación.
 

O plan someterase a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia para que durante un prazo de 10 días se poidan presentar 
as  alegacións  que  se  estimen  oportunas,  e  será  remitido  a  informe  da  Comisión 
Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais e da Subdelegación do 
Goberno. Ademais, remitirase para o seu coñecemento e informe á Xunta de Galicia e á 
Comisión Galega de Cooperación Local, de acordo co artigo 112 e concordantes da Lei 
5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia. Unha vez transcorridos os 
10 días de exposición pública e dende a solicitude de informe sen que se presentaren 
alegacións nin se emitira o informe, poderanse proseguir os trámites.

A  aprobación  definitiva  do  Plan  adicional  que  máis  adiante  se  aprobe, 
financiado coas baixas de licitación ou anulacións de proxectos que se aprobe no marco 
do Plan complementario,  realizarase mediante Resolución da Presidencia na que se 
declare cumprida a condición de existencia de crédito suficiente e en consecuencia se 
declare  definitivamente  aprobado  o  Plan  adicional  no  que  se  incluirán  as  obras 
establecidas no Plan complementario daqueles concellos para os que exista crédito para 
o seu financiamento. 

7.- CONTRATACIÓN DAS OBRAS
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Os concellos contratarán as obras de acordo coa Lei 30/2007, do 30 de 
outubro,  de  contratos  do  sector  público,  mediante  procedemento  aberto  con 
multiplicidade  de  criterios  de  valoración,  mediante  procedemento  aberto  cun  único 
criterio de valoración ou mediante procedemento negociado, utilizando os pregos-tipo 
de cláusulas administrativas particulares aprobados expresamente por esta Deputación. 
O concello debe cubrir en cada  expediente o correspondente cadro de características do 
contrato.

Excepcionalmente,  as  obras  poderá  executalas  a   propia  administración  de 
acordo co establecido no artigo 24 da citada Lei 30/2007.

Non se poderá realizar a adxudicación mediante contrato menor.

Inicialmente, en canto ao prazo para adxudicar as obras, e coa finalidade 
de poder aplicar os remanentes que se xeren tras a adxudicación das obras, os concellos 
deberán presentar  ata o 31 de agosto de 2011, ben a documentación xustificativa da 
contratación antes indicada, ben o compromiso do concello de adxudicala antes do 1 de 
outubro de 2011, ou ben a petición da prórroga para a adxudicación na que conste a 
obra para a que se solicita a prórroga, o motivo xustificado da prórroga e a data ata a 
que se pide, xa que de conformidade co establecido no artigo 28 do citado Real decreto 
835/2003 do 27 de xuño, os investimentos incluídos no Plan provincial de cooperación 
adxudicaraos  ou  acordará  a  súa  execución  a  propia  Administración  antes  do  1  de 
outubro do exercicio correspondente, salvo nos casos excepcionais que lles deberán ser 
comunicados a esta Deputación para poñer en coñecemento do Ministerio de Política 
Territorial,  sendo a súa xustificación apreciada polo Ministerio. En calquera caso, o 
prazo prorrogado non poderá ser posterior ao 1 de novembro de dito exercicio.

Non obstante, no caso de que a aprobación do plan se produza por fases 
ao longo do ano 2011 ou 2012, a deputación poderá establecer outras datas para a 
contratación das obras.

Una  vez  adxudicadas  as  obras,  o  concello  deberá  remitirlle  a  esta 
Deputación a seguinte documentación:

- Documento  administrativo  no  que  se  formalicen  os 
correspondentes contratos

- Listaxe das obras cos datos de adxudicación debidamente cubertos no 
modelo que se enviará ao concello coa circular de contratación

- Documentación  xustificativa  da  elección  do  procedemento  de 
adxudicación,  xustificación da  publicidade  da  licitación,  relación  das  ofertas 
presentadas  cos  seus  respectivos  importes,  aplicación  dos  criterios  de 
adxudicación,  informes  técnicos  xustificativos  das  valoracións  aplicadas  ás 
ofertas presentadas, etc.
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- No  caso  de  executalas  a  propia  Administración  deberá  presentar  o 
informe do secretario no que se indique cal dos supostos é de aplicación ao caso 
concreto dos establecidos no artigo 24 da citada Lei 30/2007 do 30 de outubro.

8.- EXECUCIÓN DAS OBRAS

As obras executaranas os respectivos concellos con arranxo ao proxecto técnico 
da obra. A dirección e a execución das obras realizaraas o concello correspondente, sen 
prexuízo da posibilidade de  que a  Deputación realice as  inspeccións  que considere 
convenientes.

Se durante a execución das obras xurde a necesidade de modificar o proxecto da 
obra, o concello deberá tramitar o correspondente expediente de acordo co establecido 
na citada Lei 30/2007, e redactar un proxecto modificado que deberá ser aprobado polo 
concello e pola deputación. 

Calquera incremento que se derive da modificación do contrato, de liquidacións 
ou doutro concepto deberao financiar integramente o concello.

9 .- PAGO DA ACHEGA PROVINCIAL

O pago da achega da deputación realízase segundo se indica a continuación para 
a realización de obras e para o financiamento dos gastos correntes. Nos dous casos, a 
deputación acreditará previamente de oficio que o concello está ao corrente nas súas 
obrigas tributarias co Estado, coa Seguridade Social e coa Deputación.

9. A)  REALIZACIÓN DE OBRAS

O pago ao concello do importe da achega provincial realizarase á vista 
das certificacións de execución das obras que o concello presente na deputación no 
modelo oficial, e aprobadas polo concello. Procurarase que as certificacións sexan por 
un presuposto superior aos 6.000,00 €

  Desde o inicio das obras ata a súa recepción deberase colocar o cartel oficial 
debidamente cuberto, o que se acreditará mediante o envío de dúas fotografías, unha do 
propio cartel e outra do cartel da obra e o seu contorno, sendo requisito indispensable 
para que esta deputación lle transfira ao concello o importe da achega provincial ao 
plan.  Esta  documentación  acompañarase  á  primeira  certificación  de  execución  das 
obras.
 

Ao  remate  da  obra,  coa  última  certificación  de  execución,  deberase 
achegar a correspondente "acta de recepción" así como a certificación acreditativa da 
aprobación  da  certificación  final  da  obra  no  modelo-tipo  que  se  lle  remitirá  a  ese 
concello máis adiante.
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Así mesmo, e de conformidade co establecido nos artigos 19.3,  34.3, 
37.1 e) e 37.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, deberase 
acompañar a certificación estendida polo órgano competente do concello da percepción 
doutras  subvencións,  axudas,  ingresos  ou  recursos  para  a  mesma  finalidade, 
procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da 
Unión Europea ou de organismos internacionais co fin de verificar que a concorrencia 
non supera o custo da actuación subvencionada. 

Todas as obras deberán estar terminadas antes do 1 de novembro de 2012 
xa que o plan debe ser obxecto de liquidación no primeiro trimestre do ano 2013.

Excepcionalmente, o concello poderá solicitar una prórroga ao MPT para 
o seu remate de acordo coas instrucións que se remitirán máis adiante. 

9. B)  FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES

Á vista da documentación recibida do concello na que se solicita aplicar parte 
da  achega  provincial  asignada  neste  plan  ao  financiamento  dos  gastos  correntes 
establecidos para o exercicio 2011, achegando o informe de previsión de gastos da 
intervención  ou  secretaría-intervención,  a  deputación  transferiralle  ao  concello,  con 
carácter de prepagable, o importe da cantidade indicada sempre que estea debidamente 
xustificada a súa aplicación aos gastos estimados que ha financiar o concello para o 
exercicio 2011.

Unha vez feitos os pagos, os concellos deberán presentar na deputación, ata o 31 
de  marzo  de  2012,  un  informe  xustificativo  dos  pagos  realizados,  asinado  pola 
intervención ou secretaría-intervención, no que se detallen os pagos efectuados e os 
dereitos recoñecidos por subvencións finalistas para a mesma finalidade,  segundo o 
modelo que figura como anexo III.  Excepcionalmente, e por solicitude do concello, 
poderá ampliarse o dito prazo de xustificación.

No suposto de que o concello non presente a documentación xustificativa no 
prazo sinalado, seguirase o procedemento establecido no artigo 70.3 do Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións.

O importe dos pagos xustificados deberá acadar ao da subvención da deputación 
ou, no caso de que se tiveran outras subvencións, deberá acadar a suma da totalidade 
das  subvencións.  O concello  queda  obrigado a  facilitar  canta  información  lle  sexa 
requirida  pola  deputación.  No  caso  de  que  o  importe  dos  pagos  xustificados  sexa 
inferior  ao  importe  da  achega  da  deputación  transferida  ao  concello,  iniciarase  un 
procedemento de reintegro da cantidade que corresponda.

10 .- INTERPRETACIÓN
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A interpretación e a resolución das dúbidas que puidesen xurdir serán resoltas 
polo presidente da Deputación, despois do informe da Secretaría e da Intervención, no 
marco do Real decreto 835/2003, do 27 de xuño, polo que se regula a cooperación 
económica do Estado aos investimentos das entidades locais,  modificado polo Real 
decreto 1263/2005, do 21 de outubro, e da Orde 293/2006, do 31 de xaneiro, para o seu 
desenvolvemento e aplicación, así como tendo en conta as instrucións do Ministerio de 
Política Territorial (MPT).

Para  o  non  disposto  expresamente  nas  presentes  bases,  aplicarase 
supletoriamente  o  establecido  na  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de 
subvencións.

A N E X O    I

CERTIFICACIÓN DO ACORDO PLENARIO DE APROBACIÓN
DO PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL
POS  2011

D. / Dna.  
secretario/a do Concello de  

C E R T I F I C A : Que o Pleno municipal deste Concello na sesión realizada 
o día __/__/2010, adoptou o seguinte acordo:

1.- “Aprobar o Plan de provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2011, cuxas bases se coñecen a aceptan na súa 
totalidade, no que se recollen os obras que o Concello ten previsto realizar, e a 
dedicación a gastos correntes do exercicio 2011,  e de acordo co financiamento que se 
indica:

A ) Realización de obras:

Denominación da obra Estado + 
Deputación

Concello Presuposto 
total

    
    
    
    
    
             SUBTOTAL OBRAS    

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2011 e que se relacionan nesta 
táboa.
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B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación

Achega provincial aplicada ao financiamento de 
gastos correntes

 

C ) Resumo:

Denominación da obra Estado + 
Deputación

Concello Presuposto 
total

SUBTOTAL OBRAS    
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES    

T O T A L    

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2011 no que se inclúen as obras que a 
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos:

Denominación da obra Presuposto
  
  

TOTAIS  

 
3.-  Declarar  que  o  Concello é  titular  e  ten  a  dispoñibilidade dos  terreos,  augas  e 
servidumes para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións 
e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal de 2011 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade de 
2011.

5.-  Solicitar  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  a  delegación  neste  Concello  da 
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta 
se produce efectivamente.

6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións  públicas  para o  financiamento do investimento ou,  no caso de que 
existan  axudas  ou  subvencións  concorrentes  doutras  administracións  para  a  súa 
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total 
non supera o 100% do seu importe. 

7.-  Autorizase  á  Deputación  a  obter  as  certificacións  da  Axencia  Estatal  de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que 
o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión 
do presente acordo e o correspondente expediente.”
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E para que así conste, expido a certificación de orde e co visto e prace do 
alcalde, en ____________,  o día ___ de _____________ do ano dous mil dez.

V. pr.
        O alcalde
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ANEXO II
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

 POS 2011
Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención do concello de previsión de gastos correntes 2011
CONCELLO DE 

SERVIZO MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 7/1985 de 

bases de réxime local

NATUREZA DO GASTO PREVISIÓN DE GASTOS 
PRESUPOSTO 2011

(A)

ESTIMACIÓN DOUTRAS 
ACHEGAS PÚBLICAS OU 

PRIVADAS 
PRESUPOSTO 2011 

(B)

ESTIMACIÓN DO GASTO 
QUE HA FINANCIAR 

CONCELLO 2011
(A-B)

Subministración de auga 
potable

- Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

-Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Rede de sumidoiros - Persoal total e directamente 
adscrito

-Bens e servizos correntes

-Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Limpeza viaria - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

-Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

(Lugar, data e nome da persoa que asina o documento)
ANEXO II
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
 POS 2011

Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención do concello de previsión de gastos correntes 2011
CONCELLO DE 

SERVIZO MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 7/1985 de 

bases de réxime local

NATUREZA DO GASTO PREVISIÓN DE GASTOS 
PRESUPOSTO 2011

(A)

ESTIMACIÓN DOUTRAS 
ACHEGAS PÚBLICAS OU 

PRIVADAS 
PRESUPOSTO 2011 

(B)

ESTIMACIÓN DO GASTO 
Q HA FINANCIAR O 

CONCELLO 2011
(A-B)

Recollida domiciliaria de lixo - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

-Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Iluminación pública - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Mantemento dos accesos aos 
núcleos de poboación

- Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

(Lugar, data e nome da persoa que asina o documento)
ANEXO II

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
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 POS 2011
Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención do concello de previsión de gastos correntes 2011
CONCELLO DE 

SERVIZO MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 7/1985 de 

bases de réxime local

NATUREZA DO GASTO PREVISIÓN DE GASTOS 
PRESUPOSTO 2011

(A)

ESTIMACIÓN DOUTRAS 
ACHEGAS PÚBLICAS OU 

PRIVADAS 
PRESUPOSTO 2011 

(B)

ESTIMACIÓN DO GASTO 
Q HA FINANCIAR O 

CONCELLO 2011
(A-B)

Mantemento de parques 
públicos

- Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Outros - Persoal total e directamente 
adscrito

-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Outros - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

-Intereses de préstamos asociados 
directa Xuros mente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

T   O   T   A   L  
(Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 

ANEXO III
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
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 POS 2011
Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención do concello
xustificativo dos pagos de gastos correntes realizados no 2011    

CONCELLO DE 
SERVIZO MUNICIPAL DO 

ARTIGO 26 LEI 7/1985 de 
bases de réxime local

NATUREZA DO GASTO PAGOS REALIZADOS
 2011
(A)

DEREITOS 
RECOÑECIDOS POR 

SUBVENCIÓNS 
FINALISTAS  2011   (B)

GASTO REALMENTE 
ASUMIDO POLO 
CONCELLO 2011 

(A-B)
Subministración de auga 
potable

- Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

-Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Rede de sumidoiros - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Limpeza viaria - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

(Lugar, data e nome da persoa que asina o documento)

ANEXO III
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

 POS 2011
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Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención do concello
xustificativo dos pagos de gastos correntes realizados no 2011    

CONCELLO DE 
SERVIZO MUNICIPAL DO 

ARTIGO 26 LEI 7/1985 de 
bases de réxime local

NATUREZA DO GASTO PAGOS REALIZADOS
 2011
(A)

DEREITOS 
RECOÑECIDOS POR 

SUBVENCIÓNS 
FINALISTAS  2011   (B)

GASTO REALMENTE 
ASUMIDO POLO 
CONCELLO 2011 

(A-B)
Recollida domiciliaria de lixo - Persoal total e directamente 

adscrito

-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Iluminación pública - Persoal total e directamente 
adscrito

-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Mantemento dos accesos aos 
núcleos de poboación

- Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

(Lugar, data e nome da persoa que asina o documento)

ANEXO III
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

 POS 2011
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Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención do concello
xustificativo dos pagos de gastos correntes realizados no 2011    

CONCELLO DE 
SERVIZO MUNICIPAL DO 

ARTIGO 26 LEI 7/1985 de 
bases de réxime local

NATUREZA DO GASTO PAGOS REALIZADOS
 2011
(A)

DEREITOS 
RECOÑECIDOS POR 

SUBVENCIÓNS 
FINALISTAS  2011   (B)

GASTO REALMENTE 
ASUMIDO POLO 
CONCELLO 2011 

(A-B)
Mantemento de parques 
públicos

- Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Outros - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

Outros - Persoal total e directamente 
adscrito
-Bens e servizos correntes

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo
-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros

SUBTOTAL

T   O   T   A   L
(Lugar, data e nome da persoa que asina o documento)
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10.-APROBACIÓN  DO  PROXECTO  REFORMADO  DA  OBRA  “CM. 
SOBRADO-A VALIÑA-ESTR. DA MOTA E O.”  DO CONCELLO DE ARZÚA, 
INCLUÍDA  NO  PLAN  DE  OBRAS  E  SERVIZOS  (POS)  2009.  (CÓDIGO 
09.2100.0021.0).

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aprobar o proxecto reformado da obra “Cm.Sobrado – A Valiña - estrada da 
Mota e o.” do  Concello de Arzúa, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras 
e  servizos  de  competencia  municipal  (POS)  2009,  (código:  09.2100.0021.0)  cun 
orzamento de contrata de 294.946,17 € ao 16% de IVE,  que aínda que non supón 
modificación  do  seu  presuposto   total,  si  implica  unha  variación  de  parte  do  seu 
trazado, sen prexuízo da posterior aplicación do incremento do IVE do 16% ao 18%, 
como consecuencia da modificación deste tipo impositivo que entrou en vigor o 1 de 
xullo de 2010 e de conformidade co acordado polo Pleno na sesión do 26 de marzo de 
2010, en virtude do cal a Deputación financiará o incremento do IVE correspondente 
ao proxecto inicialmente aprobado.”

Código Concello Denominación Deputación
F. Propios

Dep. 
Préstamo

Estado Concello Orzamento 
Total

09.2100.0021.0 Arzúa “Cm.Sobrado  –  A  Valiña  - 
estr. da Mota e o.”

140.262,25 98.458,17 41.467,87 14.757,88 294.946,17

11.-AMPLIACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DO CONCELLO 
DE  CAMBRE  EN  MATERIA  TRIBUTARIA  EN  RELACIÓN  COA 
FACULTADE  PARA  ESTABLECER  ACORDOS  OU  CONVENIOS  COA 
ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  DO  ESTADO  EN  MATERIA  DE 
COLABORACIÓN E INSPECCIÓN DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aceptar a ampliación das competencias delegadas en materia tributaria polo concello 
de  Cambre  en  relación  coa  facultade  para  establecer  acordos  ou  convenios  coa 
Administración  Tributaria  do  Estado  en  materia  de  colaboración  e  inspección  do 
imposto sobre bens inmobles.

O exercicio das competencias delegadas obxecto de aceptación, levarase a cabo nos 
termos establecidos nas bases para a prestación dos servizos tributarios aos concellos da 
provincia e terá efectos dende o día en que se publique este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia conforme ao establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei reguladora 
das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.”

12.-REPERCUSIÓN  DO  INCREMENTO  DO  TIPO  DE  GRAVAME  DO 
IMPOSTO  SOBRE  O  VALOR  ENGADIDO  EN  INVESTIMENTOS  OU 
ACTIVIDADES FINANCIADOS POR SUBVENCIÓNS PROVINCIAIS.
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Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1º.- A Deputación Provincial da Coruña asumirá na proporción que lle corresponde ao 
coeficiente de financiamento da súa achega o maior custo de execución dunha obra ou 
de  realización  dunha  actividade  obxecto  de  subvención  provincial  que  implica  o 
incremento dos tipos de gravame xeral ( 16% - 18%) e reducido (7% - 8%) do IVE, que 
resulta da aplicación do disposto no artigo 79 da Lei 26/2009, do 23 de decembro de 
orzamentos xerais do Estado para 2010, sempre que se dean todas e cada unha das 
circunstancias que a seguir se indican:

1.1 Que  o  imposto  sobre  o  valor  engadido  teña  o  carácter  de  gasto 
subvencionable, de acordo coa normativa reguladora das subvencións públicas.

1.2 Que a obra ou actividade subvencionada se realice no prazo establecido 
nas normas reguladoras da convocatoria correspondente ou no Convenio subscrito 
para o efecto, ou nas prórrogas formalmente tramitadas.

1.3 Que o importe que resulta do incremento do tipo de gravame do imposto 
sobre o valor engadido sexa inferior ou igual ás economías de adxudicación ou 
execución  do  proxecto  do  investimento  ou  da  realización  da  actividade 
subvencionada.  É  dicir,  poderase incorporar  o  importe  do incremento do IVE 
soportado ao orzamento subvencionado xustificado sempre que este non exceda o 
orzamento  subvencionado  inicial  solicitado,  para  aplicar  sobre  o  devandito 
orzamento subvencionado incrementándolle o coeficiente de financiamento que 
lle  corresponda á  subvención provincial  outorgada e  así  determinar  o  importe 
final  da  achega  provincial,  que  non poderá  exceder  en  ningún caso  a  achega 
inicial comprometida. 

 2º.- Publicar o seguinte acordo no Boletín Oficial da Provincia para  coñecemento dos 
posibles interesados.”

13.-MODIFICACIÓN  DO  TEXTO  DO  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN 
ENTRE  A  DEPUTACIÓN  DA  CORUÑA  E  A  FUNDACIÓN  CENTRO 
INTERNACIONAL DA ESTAMPA CONTEMPORÁNEA CORRESPONDENTE 
Á  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  CONCEDIDA  PARA  FINANCIAR  O 
PROGRAMA DE CURSOS, EXPOSICIÓNS E VISITAS NO ANO 2010.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aprobar a modificación do  convenio nº 229/2010, subscrito coa Fundación Centro 
Internacional da Estampa Contemporánea correspondente á subvención nominativa, por 
importe de 114.200  €, concedida para financiar o Programa de cursos, exposicións e 
visitas no ano 2010, no senso de que a cláusula VI queda como segue:
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VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.

A achega  da  Deputación  seralle  aboada  á  Fundación  CIEC  nun  máximo  de  tres  
prazos, unha vez que se presente a seguinte documentación:

* 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.

*   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.

Para o cobro do último prazo, ademais, presentarase a seguinte documentación: 

*  Memoria  de  actuación,  subscrita  polo  representante  legal  da  Fundación  CIEC,  
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación 
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

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

Despois dos informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización.”

14.-APROBACIÓN  DA  MODIFICACIÓN  DAS  BASES  REGULADORAS DO 
PLAN  PROVINCIAL  DE  AXUDA  CONTRA  A  CRISE  DESTINADO  AO 
FINANCIAMENTO  DOS  GASTOS  DE  REPOSICIÓN  ASOCIADOS  AO 
MANTEMENTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS ESENCIAIS DOS CONCELLOS 
(PAC-2) 2009.
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Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1º) Aprobar  a  modificación  das  Bases  reguladoras  do  plan  provincial  de  axuda 
contra  a  crise  destinado  ao  financiamento  dos  gastos  de  reposición  asociados  ao 
mantemento dos servizos públicos esenciais dos concellos (PAC-2) 2009, cuxo texto 
íntegro se publicou no BOP nº 74 do 1 de abril de 2009. 

A modificación ten por finalidade facilitar que os concellos poidan esgotar a 
cantidade que lles foi asignada a cada un deles, e consiste en engadir unha base 11 
denominada  “Ampliación  do  procedemento  de  reinvestimento  de  remanentes  dos 
concellos” na que se regule o procedemento de ampliación  do Plan complementario ao 
PAC- 2, cuxo texto é o seguinte:

BASE 11.- AMPLIACIÓN DO PROCEDEMENTO DE REINVESTIMENTO DE 
REMANENTES DOS CONCELLOS

“Os concellos nos que se teñan producido remanentes como consecuencia da 
existencia de anulacións de obras ou da aplicación de baixas de licitación que minoren  
a achega provincial que lles fora asignada, poderán presentar unha nova solicitude de  
financiamento  de  novas  actuacións  de  acordo  coas  seguintes  instrucións,  coa 
finalidade de que poidan esgotar a cantidade que lles foi asignada dentro do presente  
plan:
-  Os  destinatarios  desta  ampliación  son  aqueles  concellos  que  teñan  remanentes  
producidos por baixas de licitación ou anulacións de proxectos que minoren a achega 
provincial asignada.
Non  obstante,  os  concellos  que  aínda  teñan  obras  do  PAC-2  base  pendentes  de  
adxudicar,  tamén  poderán  participar  neste  procedemento  de  ampliación  de  
reinvestimento  de  remanentes,  solicitando a execución  de  novas  actuacións  que  se  
financiarían con cargo aos remanentes que se puideran xerar cando adxudiquen as  
obras  do  Plan  base,  polo  que  estas  solicitudes  quedan  condicionadas  a  que  
efectivamente se produzan os ditos remanentes.   
-  Os  importes  da  achega  provincial  que  cada  concello  poderá  destinar  a  novas  
actuacións  calcularase  partindo  dos  remanentes  xerados  como  consecuencia  da  
existencia de anulacións de obras ou da aplicación de baixas de licitación que minoren  
a achega provincial que lles fora asignada, o que lle será comunicado a cada concello  
pola deputación 
-  Os  concellos  que  xa  presentaron coa solicitude  inicial  un  Plan  complementario,  
poderán  mantelo  ou  modificalo  segundo  consideren  conveniente,  comunicándollo 
expresamente á deputación.
-  A   nova  solicitude  debe  axustarse  no  seu  obxecto  ao  disposto  na  base  2  das  
reguladoras do Plan,  e o seu presuposto mínimo debe ser 30.000 €,   18% de IVE  
incluído.
- O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de novembro de 2010
- Os concellos terán que presentar a seguinte documentación:

-Decreto de alcaldía ou certificación do acordo da Xunta de Goberno  
Local,  segundo  corresponda,  de  acordo  co  modelo  que  figura  como 
anexo 
- Informe técnico co contido indicado na base 5.2
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- Documentación técnica segundo se detalla na base 5.3
- O prazo para a contratación das actuacións rematará o 30 de xuño de 2011 e o prazo  
para a súa execución rematará o 30 de novembro de 2011. Non obstante, este prazo  
poderá  ser  ampliado  pola  deputación  mediante  resolución  da  Presidencia  por  
solicitude motivada dos concellos. 

- O  resto  das  bases  reguladoras  do  Plan  será  de  aplicación  á  presente  
ampliación no que non se opoña ao disposto nesta base.”

-
2ª) Remitirlle  este  acordo  á  Xunta  de  Galicia  e  á  Comisión  Galega  de 

Cooperación Local para o seu coñecemento e informe durante un prazo de dez días, e 
sometelo a exposición pública polo prazo de dez días mediante a inserción dun anuncio 
no Boletín Oficial da Provincia, para que se formulen as alegacións que se estimen 
oportunas.  No caso de non presentarse alegacións  ou reclamacións  no citado prazo 
entenderase definitivamente aprobado.”

15.-APROBACIÓN  DA  6ª  FASE  DA  ANUALIDADE  2010  DO  PROXECTO 
MANDEO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Visto o prego de prescricións técnicas particulares para a contratación da actuación 
que  máis  adiante  se  indica,  que  desenvolve  o  contido  do  proxecto  reformulado 
denominado  “Mandeo.  Posta  en  valor  das  concas  fluviais  1ª  fase:  Río  Mandeo”, 
financiado cunha axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 
con cargo á convocatoria 2007, que afecta ao período 2007-2010, de axudas FEDER 
para cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de 
intervención 2007-2013

1º.- Aprobar a sexta fase da anualidade 2010 do proxecto Mandeo na que se 
inclúe a actuación que a seguir se indica, que será contratada por esta Deputación.

Código Denominación
2010

70% FEDER
30% Deput.

TOTAL
(€)

2011
70% FEDER
30% Deput.

TOTAL
(€)

TOTAL 2008-
2011

70% FEDER
30% Deput.

TOTAL
(€)

10.2800.0034.0 Subm Kits mostraxe 
campaña Vive o Mandeo. Pr. 
Mandeo

3.097,50 0,00 3.097,5

1.327,50 0,00 1.327,5
4.425,00 0,00 4.425,00

TOTAL 3.097,50 0,00 3.097,50
1.327,50 0,00 1.327,50
4.425,00 0,00 4.425,00

2º.-  O  financiamento  destas  actuacións  realizarase  con  cargo  á  partida 
0501/172D/650 do orzamento provincial para o exercicio 2010.

3º.- Dispor a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no BOP para 
os efectos de que durante  o prazo de 10 días se poidan presentar as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas.
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4º.-  Remitir  o  expediente  á  Xunta  de  Galicia  e  á  Comisión  Galega  de 
Cooperación Local para efectos da coordinación disposta na Lei 5/1997 do 22 de xullo, 
de administración local de Galicia.”

16.-APROBACIÓN  DO  PROXECTO  REFORMADO  DA  OBRA 
“ADAPTACIÓN  DOS  PARQUES  INFANTÍS  AO  DECRETO  245/03”  DO 
CONCELLO DE MIÑO, INCLUÍDA NA 2ª  FASE DO PLAN ESPECIAL DE 
PARQUES INFANTÍS 2009. CÓDIGO 09.3260.0038.0.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aprobar o proxecto reformado da obra denominada “Adaptación dos parques infantís 
ó Decreto 245/03” do Concello de Miño, incluída na segunda fase do Plan especial de 
parques  infantís  2009,  código  09.3260.0038.0,  que  foi  aprobada  na  sesión  plenaria 
realizada o día 25 de setembro de 2009, cun presuposto de contrata de 75.000,00 euros, 
xa que introduce algunhas modificacións nas actuacións que alteran internamente o seu 
contido, aínda que non varían o orzamento total da obra, nin o seu obxecto, nin a súa 
finalidade. 

Todo iso sen prexuízo da posterior aplicación do incremento do IVE do 16% ao 
18%, como consecuencia da modificación deste tipo impositivo que entrou en vigor o 1 
de xullo de 2010, e de conformidade co acordado polo Pleno da deputación na sesión 
do 26 de marzo de 2010, en virtude do cal a deputación financiará o incremento do IVE 
correspondente ao proxecto inicialmente aprobado”.

CONCELLO CÓDIGO DENOMINACIÓN ACHEGA 
DEPUTACIÓN

ACHEGA 
MUNICIPAL

TOTAL

Miño 09-3260-0038.0 Adaptación  dos 
parques  infantís  ó 
Decreto 245/03

60.000,00 15.000,00 75.000,00

17.-APROBACIÓN DOS NOVOS PREGOS TIPO DE OBRAS, ADAPTADOS Á 
LEI 34/2010 DO 5 DE AGOSTO, POLA QUE SE MODIFICA A LEI 30/2007, DO 
30 DE OUTUBRO, DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1º.-  Aprobar a modificación dos seguintes pregos tipo de cláusulas administrativas 
particulares, que substitúen ós pregos-tipo de cláusulas administrativas particulares que 
haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade 
de criterios de valoración) e para a contratación mediante procedemento aberto (cun 
único  criterio  de  valoración:  factor  prezo)  das  obras  comprendidas  nos  plans 
provinciais, aprobados polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 29 de maio de 
2009 e o prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para 
a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans 
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provinciais, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 25 de abril de 
2008.

2º.-  Expoñer os citados pregos de conformidade co art.  86 da Lei  30/92,  do 26 de 
novembro,  de  réxime  xurídico  das  administracións  públicas  e  do  procedemento 
administrativo común, no Boletín Oficial da Provincia, mediante a publicación do seu 
texto  íntegro  en  castelán  e  galego,  para  que  durante  o  prazo  de  20  días  poidan 
presentarse  reclamacións,  entendéndose  definitivamente  aprobados  se  estas  non  se 
producisen.”

18.-APROBACIÓN PROVISIONAL DO PLAN DE TRAVESÍAS 2010, 3ª FASE 
INTEGRADO POLO PROXECTO:
COMPLEMENTARIO Nº 1 DE TRAVESÍA DE CALVARIO A PAO DE LOBO, 
NA DP 2403 NO PQ 2+890 AO PQ 3+940. CERCEDA.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1.- Aprobar provisionalmente O PLAN DE TRAVESÍAS 2010 3ª FASE integrado 
polo proxecto que a continuación se relaciona, cun orzamento total de 22489,12.- euros 
e que é a que o continuación se detalla.

DENOMINACIÓN ORZAMENTO
COMPLEMENTARIO Nº 1 DE TRAVESÍA DE CALVARIO A PAO 
DE LOBO, NA DP 2403 NO PQ 2+890 Ó PQ 3+940. CERCEDA. 
(1011300005.0)

22489,12

TOTAL 22489,12

2.- Expoñer ó público unha vez aprobados provisionalmente por un prazo de 10 días 
para  efectos  de  reclamacións,  entendéndose  definitivamente  aprobado  o  plan  e  os 
proxectos que o integran no caso de non presentarse reclamacións.”

ROGOS E PREGUNTAS

Sra. González Vázquez

Bos días. Sr. presidente, hai uns días nos medios de comunicación vimos como 
esta Deputación vai colaborar co Concello da Coruña nunha serie de actividades por un 
importante importe económico, cousa da que nos alegramos. Tamén hai uns días na 
Comisión correspondente, onde se debatía o punto número 7, que trouxemos hoxe a 
este  Pleno,  achega  do  convenio  co  Concello  de  Santiago  de  Compostela,  entre  a 
documentación presentada aparece un documento que se nos pasou, leo textualmente 
que  pon  “Concellos  debedores  da  recarga  provincial  do  imposto  sobre  actividades 
económicas”,  entre  a  enumeración destes  concellos  aparece  o  Concello  da  Coruña, 
cunha anotación a man que pon “non”. Nese momento preguntamos na Comisión esta 
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anotación a man, a que se correspondía, e que era, se era así ou non. Na Comisión non 
se nos contestou, que o ían mirar, despois contestóusenos verbalmente, posteriormente, 
que non sabían porque estaba posto desa maneira e que en calquera caso o expediente 
que se estaba pasando era referido ao Concello de Santiago e que non sabían nese 
momento, que o preguntásemos.

E a pregunta é sobre iso, se neste momento o Concello da Coruña está ao día na 
recarga provincial do imposto sobre actividades económicas, e no caso de que non o 
estea, que se está facendo para iso e se está, felicitarnos tamén. Moitas grazas.

Sr. presidente

Grazas,  Sra.  González,  responderémoslle  por  escrito  esa  pregunta  antes  do 
próximo  Pleno.  Como  comprenderá  eu  non  teño  información  para  dala  nestes 
momentos, o que si lle podo dicir é que me di o interventor que normalmente, cando se 
asina un convenio con algún concello, ese concello está ao corrente dos pagamentos e 
as débedas coa Deputación, agora non teño unha resposta para darlle, en calquera caso, 
mandarémoslla por escrito.

Non habendo máis asuntos dos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e 
vinte minutos, procedéndose a redactar a acta e autorizándose a súa transcrición, que 
asino co Ilmo. Sr. Presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe.
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