
RELACIÓN  DE  ACORDOS  ADOPTADOS  POLA  EXCMA.  DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 28 DE 
OUTUBRO DE 2011

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº  11/11, do 30 de setembro.

2.-Toma de coñecemento das Resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 16.301 á nº 
18.200, de 2011.

 Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras provinciais

3.-Aprobar o Plan de conservación de vías provinciais 2011 cuarta fase que integra as 
obras:  mellora  da  seguridade  viaria  con  sistemas  de  contención-barreiras  metálicas 
zona D;  parcheo con mestura asfáltica  na DP 1105 Noia a  Cabo de Cruz (Boiro); 
construción de muro de contención na DP 0511 Ledoño-Arteixo Pk 8+900 (Arteixo); 
mellora da seguridade viaria con sistemas de contención de barreiras de seguridade 
metálicas zona A; mellora do firme con mestura bituminosa en quente na DP 0509 rede 
viaria Polígono de Sabón vial nº 3 (Arteixo); mellora con mestura bituminosa en quente 
na DP 1914 Carballo  a Portomouro (PK 0+000 a 29+000) segunda fase (Carballo, 
Tordoia e Val do Dubra).

4.-Aprobar o proxecto de terminación da obra que se relaciona e incluída no Plan de 
conservación  de  vías  provinciais  2010 primeira  fase:  terminación  grupo 24:  Boiro, 
Lousame e Noia. Expor ao público o proxecto mediante un anuncio que se ha publicar 
no Boletín Oficial da Provincia nun prazo de dez días.

5.-Aprobar o Plan de vías provinciais 2010 novena fase, integrado polo proxecto: DP 
4202  Aldea  Grande  ao  Couto  (ensanche  e  mellora  P.Q.  0+000  ao  P.Q.  2+200) 
Lousame. Expor ao público o proxecto mediante un anuncio que se ha publicar no 
Boletín Oficial da Provincia nun prazo de dez días.

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

6.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Sociedade Galega de Medioambiente, S.A. e Asociación para a Defensa Ecolóxica de 
Galiza, para formalizar o convenio do Programa para reducir a produción de residuos 
urbanos en orixe e a mellora da recollida selectiva.

7.-Aprobación  definitiva  do  expediente  de  cesión  de  uso  do  local  do  edificio  A 
Milagrosa asignado á Fundación Odontolóxica Solidaria.



Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

8.-Aprobar a modificación da distribución interna do financiamento do Plan de obras e 
servizos (POS) 2011, apartado de obras de investimento.

9.-Aprobar a 3ª fase da anualidade 2011 do proxecto Mandeo cofinanciado con Fondos 
Feder.

10.-Aprobar  o  proxecto  reformado  nº  2  da  obra  “Centro  reunión  social,  2-F”  do 
Concello de Oroso, incluída no Plan de cooperación provincial (PCP) 2007. Código: 
07.3100.0182.0.

11.-Aprobar o proxecto reformado da obra “Saneamento e abastecemento Pedroso Sur” 
do Concello de Padrón, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 
de competencia municipal (POS) 2009. Código 09.2100.0207.0.

12.-Aprobar o proxecto reformado da obra “Ampliación da calzada e firme do camiño 
Bos  Aires  a  Pereiro”,  do  Concello  da  Laracha,  incluída  no  Plan  provincial  de 
cooperación ás  obras e  servizos de competencia municipal  (POS) 2010, co código: 
10.2100.0105.0.

Comisión de Persoal e Réxime Interior

13.-Modificar a Ordenanza de administración electrónica da Deputación Provincial da 
Coruña.

14.-Desenvolvemento  da  Ordenanza  de  administración  electrónica  da  Deputación 
Provincial da Coruña.

Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo

15.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
Concello de Arzúa para organizar a VIII Feira de Agricultura Ecolóxica e Festival das 
Artes pola Diversidade.

Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística

16.-Proposta  de  adhesión  á  Rede  de  Dinamización  Lingüística  e  designación  de 
representantes.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

17.-Toma  de  coñecemento  do  informe  sobre  o  estado  de  tramitación  das  facturas 
recibidas con anterioridade ao 1 de xullo de 2011, en aplicación do establecido na Lei 



15/2010, de modificación da Lei 3/2004, pola que se establecen medidas de loita contra 
a morosidade nas operacións comerciais (BOE nº 163 do 6 de xullo de 2010).

18.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Vilarmaior en materia de recadación voluntaria e executiva da taxa pola prestación do 
servizo municipal de saneamento.

19.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Zas en materia de recadación das cotas de urbanización unha vez transcorrido o período 
voluntario de pago.

20.-Modificación da Ordenanza Fiscal Xeral.

21.-Modificación  da  Ordenanza  fiscal  nº  2  reguladora  da  taxa  polo  servizo  de 
publicacións no Boletín Oficial da Provincia.

22.-Modificación  da  Ordenanza  fiscal  nº  3  reguladora  da  taxa  por  expedición  de 
documentos, actividades administrativas e dereitos de exame.

23.-Modificación da Ordenanza fiscal nº 4 reguladora da taxa por servizos no Polígono 
Industrial de Sabón.

24.-Modificación  da  Ordenanza  fiscal  nº  10  reguladora  da  taxa  por  servizos  no 
Conservatorio de Danza.

25.-Modificación  da  Ordenanza  fiscal  nº  11  reguladora  da  taxa  por  servizos  en 
establecementos provinciais de Servizos Sociais.

26.-Modificación da Ordenanza  nº 12 reguladora do prezo público por servizos no 
centro residencial docente Calvo Sotelo.

27.-Modificación da Ordenanza nº 13 reguladora do prezo público por utilización da 
pista polideportiva.

28.-Modificación da Ordenanza nº 14 reguladora do prezo público por utilización do 
Pazo de Mariñán.

29.-Expediente de modificación de créditos nº 3/2011 de aprobación polo Pleno.

30.-Modificar as subvencións nominativas recollidas na Base 49 das de execución do 
Orzamento 2011.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS



1.-APROBAR  A  ACTA  DA  SESIÓN  ANTERIOR,  Nº   11/11,  DO  30  DE 
SETEMBRO.

Apróbase a acta da sesión anterior, nº 11/11, do 30 de setembro.



2.-TOMA  DE  COÑECEMENTO  DAS  RESOLUCIÓNS  DITADAS  POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 16.301 Á Nº 18.200, DE 2011.

A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da 
nº 16.301 á nº 18.200, de 2011.



3.-APROBAR O PLAN DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIAIS 2011 
CUARTA FASE QUE INTEGRA AS OBRAS: MELLORA DA SEGURIDADE 
VIARIA  CON  SISTEMAS  DE  CONTENCIÓN-BARREIRAS  METÁLICAS 
ZONA  D;  PARCHEO  CON  MESTURA  ASFÁLTICA  NA  DP  1105  NOIA  A 
CABO DE CRUZ (BOIRO); CONSTRUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 
NA  DP  0511  LEDOÑO-ARTEIXO  PK  8+900  (ARTEIXO);  MELLORA  DA 
SEGURIDADE VIARIA CON SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE BARREIRAS 
DE  SEGURIDADE  METÁLICAS  ZONA  A;  MELLORA  DO  FIRME  CON 
MESTURA  BITUMINOSA  EN  QUENTE  NA  DP  0509  REDE  VIARIA 
POLÍGONO DE SABÓN VIAL Nº 3 (ARTEIXO); MELLORA CON MESTURA 
BITUMINOSA EN QUENTE NA DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO (PK 
0+000  A  29+000)  SEGUNDA  FASE  (CARBALLO,  TORDOIA  E  VAL  DO 
DUBRA).

1) Aprobar  o  Plan  de  CONSERVACION  DE  VÍAS  PROVINCIAIS  2011 
CUARTA FASE cun orzamento total de 1398240,59- euros, que se detalla.

CODIGO PRESUPOSTO PROXECTO CONCELLO
11.110.000.240 48.586,32 MELLORA DÁ SEGURIDADE VIARIA CON 

SISTEMAS DE CONTENCION-BARREIRAS 
METALICAS ZONA D

ZONA D

11.110.000.250 450.461,6 PARCHEO CON MESTURA ASFALTICA EN DP 
1105 NOIA A CABO DE CRUZ

BOIRO

11.110.000.260 24.014,39 CONSRTRUCION MURO CONTENCION DP 0511 
LEDOÑO-ARTEIXO PK 8+900 

ARTEIXO

11.110.000.270 400.015,01 MELLORA DÁ SEGURIDADE VIARIA CON 
SISTEMAS DE CONTENCION BARREIRAS DE 
SEGURIDADE METALICAS ZONA A

ZONA A DÁ 
PROVINCIA

11.110.000.280 131.321,03 MELLORA DO FIRME CON MESTURA 
BITUMINOSA EN QUENTE NA DP 0509 REDE 
VIARIA POLIGONO DE SABON VIARIA Nº. 3

ARTEIXO

11.110.000.290 343.842,24 MELLORA CON MESTURA BITUMINOSA EN 
QUENTE NA DP 1914 CARBALLO A 
PORTOMOURO (PK 0+000 A 29+000) SEGUNDA 
FASE

CARBALLO, TORDOIA 
E VAL DO DUBRA 

TOTAL 1.398.240,59   

2)  Expor ao público os proxectos mediante un anuncio que se ha publicar no Boletín 
Oficial  da  Provincia  nun  prazo  de  dez  días  para  os  efectos  de  reclamacións, 
transcorrido o cal sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente aprobados.



4.-APROBAR  O  PROXECTO  DE  TERMINACIÓN  DA  OBRA  QUE  SE 
RELACIONA  E  INCLUÍDA  NO  PLAN  DE  CONSERVACIÓN  DE  VÍAS 
PROVINCIAIS 2010 PRIMEIRA FASE: TERMINACIÓN GRUPO 24: BOIRO, 
LOUSAME E NOIA. EXPOR AO PÚBLICO O PROXECTO MEDIANTE UN 
ANUNCIO QUE SE HA PUBLICAR NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA 
NUN PRAZO DE DEZ DÍAS.

1)   Aprobar o PROXECTO DE TERMINACIÓN DA OBRA QUE SE RELACIONA 
E INCLUÍDO NO PLAN DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIAIS  2010 
PRIMEIRA FASE cun orzamento total de 133159,77.- euros, que se detalla.

 DENOMINACIÓN ORZAMENTO
 TERMINACION GRUPO 24: BOIRO LOUSAME E NOIA. 
1011000009.2

133.159,77

TOTAL 133.159,77

Faise  constar  que o  contrato de  GRUPO 24:  BOIRO LOUSAME E NOIA. 
1011000009.0 foi resolto por Resolución de Presidencia 13232 8-7-2011

2)  Expor ao público os proxectos mediante un anuncio que se ha publicar no Boletín 
Oficial  da  Provincia  nun  prazo  de  dez  días  para  os  efectos  de  reclamacións, 
transcorrido o cal sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente aprobados



5.-APROBAR  O  PLAN  DE  VÍAS  PROVINCIAIS  2010  NOVENA  FASE, 
INTEGRADO POLO PROXECTO: DP 4202 ALDEA GRANDE AO COUTO 
(ENSANCHE E MELLORA P.Q. 0+000 AO P.Q. 2+200) LOUSAME. EXPOR 
AO  PÚBLICO  O  PROXECTO  MEDIANTE  UN  ANUNCIO  QUE  SE  HA 
PUBLICAR NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA NUN PRAZO DE DEZ 
DÍAS.

1)   Aprobar o Plan de VÍAS PROVINCIAIS 2010 NOVENA FASE cun orzamento 
total  de  346.631,61.-  euros,  polo  que  se  pode  financiar  con  cargo  á  aplicación 
0401/453A/60900  e  que se detalla.

 DENOMINACIÓN ORZAMENTO
D.P. 4202 ALDEA GRANDE AO COUTO (ENSANCHE E 
MELLORA P.K. 0+000 Ao P.K. 2+200). LOUSAME. 
1011100009.0

346.631,61

2)   Expor  ao  público  os  proxectos  mediante  un  anuncio  que  se  ha  publicar  no 
Boletín Oficial da Provincia nun prazo de dez días para os efectos de reclamacións, 
transcorrido o cal sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente aprobados.



6.-APROBAR O CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  A  SOCIEDADE  GALEGA  DO  MEDIO 
AMBIENTE,  S.A.  E  ASOCIACIÓN  PARA  A  DEFENSA  ECOLÓXICA  DE 
GALIZA,  PARA  FORMALIZAR  O  CONVENIO  DO  PROGRAMA  PARA 
REDUCIR  A  PRODUCIÓN  DE  RESIDUOS  URBANOS  EN  ORIXE  E  A 
MELLORA DA RECOLLIDA SELECTIVA.

Aprobar  a formalización do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial 
da  Coruña,  A  Sociedade  Galega  do  Medio  Ambiente,  SA  (SOGAMA)  E  A 
ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALICIA (ADEGA) para o 
financiamento do Programa piloto para a redución da produción de residuos sólidos 
urbanos en orixe e a mellora da recollida selectiva levado a cabo nos concellos de 
Camariñas, A Laracha, Oroso e Vilasantar  dende o mes de marzo de 2009 ata o mes de 
setembro de 2010  por un presuposto de 107.77,12 euros de acordo co seguinte detalle:

A Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) levou a cabo as actividades 
seguintes, cun presuposto de 62.544,88 euros

Adquisición e subministración dos composteiros, por importe de 29.232,00€
Adquisición  e  subministración  dos  caldeiros  domiciliarios  para  depósito  de 
envases lixeiros, por importe  de 4.060,00€.
Caracterizacións,  mostraxes  e  análise  final  da  calidade  da  compostaxe,  por 
importe de 19.044,88€
Soporte didáctico e publicitario, por importe de 10.208,00€

A Asociación para Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) levou a cabo as actividades 
seguintes cun presuposto de 45.232,24€

Asesoría  técnica  continuada;  curso  de  formación  en  cada  concello,  tanto  de 
compostaxe  como  de  xestión  de  residuos;  instalación  dos  composteiros;  3 
visitas  casa  por  casa  por  cada  composteiro;  realización  dunha  enquisa  por 
composteiro e realización dunha memoria cos resultados por concello.

A  achega  provincial  ascende  a  100.00,00  euros,  por  tanto  e  considerando  que  o 
presuposto total ascende a 107.777,12 euros supón un coeficente de financiamento total 
do 92,784% € detallado como segue
SOGAMA   PRESUPOSTO: 62.544,88€  Achega 55.000,00 Coeficiente financiamento 
87,940% Partida 0202/162A/45390
ADEGA         PRESUPOSTO:  45.232,24€    Achega  45.000,00    Coeficiente 
financiamento 99,490% Partida 0202/162A/481
TOTAL         PRESUPOSTO: 107.777,12€  Achega 10.000,00   Coeficiente 
Financiamento 92,784%

O presente convenio de colaboración producirá efectos dende o 1 de marzo de 2009 e 
terá vixencia durante un ano contado dende a data da súa sinatura 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA, A SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, SA (SOGAMA) E 
A  ASOCIACIÓN  PARA  A  DEFENSA  ECOLÓXICA  DE  GALICIA  (ADEGA), 
PARA O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PILOTO PARA A REDUCIÓN DA 
PRODUCIÓN  DE  RESIDUOS  URBANOS  EN  ORIXE  E  A  MELLORA  DA 
RECOLLIDA SELECTIVA

A Coruña,  
Reunidos

Dunha parte o Ilmo. Sr. presidente da Deputación Provincial da Coruña, Don Diego 
Calvo Pouso

E  doutra  parte  don  Luís  Lamas  Novo,  presidente  da  Sociedade  Galega  do  Medio 
Ambiente,  SA  (SOGAMA)  e  dona  Virxinia  Rodríguez  Álvarez,  presidenta  da 
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA).

Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, lles 
están atribuídas

M A N I F E S T A N

Mediante o acordo plenario adoptado en sesión do 31 de outubro de 2008 e, no seu 
cumprimento, mediante a Resolución da Presidencia nº 22.080 do 28 de novembro de 
2008  aprobouse  a  formalización  dun  convenio  de  colaboración  coas  entidades 
Sociedade  Galega  do  Medio  Ambiente,  SA  (SOGAMA)  e  da  Asociación  para  a 
Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) para o financiamento do programa piloto para 
a redución da produción de residuos urbanos en orixe e a mellora da recollida selectiva.

O citado convenio formalizouse en documento administrativo nº  176/2008 do 4 de 
decembro de 2008 e tiña vixencia ate o 10 de outubro de 2009.

Tendo en conta que non foi posible levar a cabo o programa no termo sinalado pero que 
as entidades o realizaron conforme á documentación que se achega, e dado o interese 
coincidente da Deputación, da Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) 
e da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) as partes

A C O R D AN

Formalizar  o  presente  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  conforme  ás  seguintes 
cláusulas:

I.- OBXECTO

O  presente  convenio  ten  por  obxecto  establecer  as  bases  de  colaboración  entre  a 
Deputación da Coruña, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA), CIF 
A15379803  e  a  Asociación  para  a  Defensa  Ecolóxica  de  Galicia  (ADEGA),  CIF 



G15044811 para o financiamento do Programa piloto para a redución da produción de 
residuos sólidos urbanos en orixe e a mellora da recollida selectiva levada a cabo nos 
concellos de Camariñas, A Laracha, Oroso e Vilasantar dende o mes de marzo de 2009 
ata o mes de setembro de 2010.

II.-  ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HAN REALIZAR AS 
ENTIDADES BENEFICIARIAS

As  actuacións  realizadas  teñen  un  presuposto  total  de  107.777,12  €  de  acordo  co 
seguinte detalle:

A Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) levou a cabo as actividades 
seguintes, cun presuposto de 62.544,88 €:

Adquisición e subministración dos composteiros, por importe de 29.232,00 €
Adquisición  e  subministración  dos  caldeiros  domiciliarios  para  depósito  de 
envases lixeiros, por importe de 4.060,00 €
Caracterizacións,  mostraxes  e  análise  final  da  calidade  da  compostaxe,  por 
importe de 19.044,88 €
Soporte didáctico e publicitario, por importe de 10.208,00 €

A  Asociación  para  a  Defensa  Ecolóxica  de  Galicia  (ADEGA)  levou  a  cabo  as 
actividades seguintes, cun presuposto de 45.232,24 €:

Asesoría  técnica  continuada;  curso  de  formación  en  cada  concello,  tanto  de 
compostaxe como de xestión de residuos; instalación dos composteiros; 3 visitas 
casa por casa por cada composteiro; realización dunha enquisa por composteiro e 
realización dunha memoria cos resultados por concello.

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 100.000,00 €, que se fará efectiva 
con cargo ás aplicacións orzamentarias 0202/162A/45390 (a Sogama, por importe de 
55.000,00 €, o que representa unha porcentaxe do 87,94% da cantidade xustificada) e 
0202/162A/481  (a  Adega,  por  importe  de  45.000,00  €,  o  que  representa  unha 
porcentaxe  do  99,49% da  cantidade  xustificada)  nas  que  a  Intervención  provincial 
certificou que existe  crédito  dabondo sobre a  que se  contabilizou a  correspondente 
retención de crédito.

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 
se cumpriu e perderase o dereito ao seu cobro.

3.  A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas,  públicas  ou  privadas,  que  a  entidade  beneficiaria  obteña  para  a  mesma 



finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.

4. 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. A Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) e a Asociación para a 
Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) fan constar que non contrataron a realización 
de  prestacións  con  persoas  ou  entidades  vinculadas  á  Sociedade  Galega  do  Medio 
Ambiente,  SA (SOGAMA)  ou  á  Asociación  para  a  Defensa  Ecolóxica  de  Galicia 
(ADEGA), nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se 
refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL

1. A Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) e a Asociación para a 
Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) fan constar que na publicidade pola que se deu 
a coñecer a realización das actividades, ben sexa por medios escritos, radiofónicos, 
audiovisuais  ou  internet,  fíxose  constar  sempre  o  financiamento  da  Deputación 
Provincial da Coruña. 

2.  Coa  memoria  e  conta  xustificativa  achéganse  documentos  que  acreditan  o 
cumprimento desta obriga da Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) e 
da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA).

VI.-  A  XUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  A  ACHEGA 
PROVINCIAL

A achega da Deputación seralle aboada ás ENTIDADES BENEFICIARIAS unha vez 
que ambas as dúas entidades presenten a seguinte documentación:

• Memoria  de  actuación,  subscrita  polos  representantes  legais  das  entidades 
Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) e Asociación para a 
Defensa  Ecolóxica  de  Galicia  (ADEGA),  xustificativa  do  cumprimento  das 
condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e 
dos resultados obtidos. 

• Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co 
seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e,  no seu caso, datas de 
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado 
na cláusula SEGUNDA. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias 
debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No caso 
de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá 



estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que 
foi  presentada  como  xustificante  de  gasto  para  o  cobro  dunha  subvención 
outorgada pola Deputación da Coruña.

• Certificacións da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
expedidas polos órganos competentes.

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

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

• Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
• Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a 

presentación de documentos  nos que  conste  a  publicidade do financiamento 
provincial.

O obxecto deste convenio tense que realizar de forma coordinada, polo que calquera 
actividade  que  non  realice  calquera  das  entidades  beneficiarias  significará  que  a 
Deputación  non  terá  a  obriga  de  aboar  a  subvención  ou  a  parte  proporcional  da 
actividade non realizada.

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, están rematadas. 

2. Unha vez rematadas as actividades, as entidades beneficiarias deberán presentar a 
xustificación documental á que se refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN 
MES contado a partir  da formalización desde convenio 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 
recibise  ningunha  xustificación,  a  Unidade  xestora  remitiralle  un  requirimento  ás 
entidades  beneficiarias  para  que  a  presenten  no  prazo  improrrogable  de  QUINCE 
DÍAS. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda 
da subvención e demais responsabilidades establecidas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá ás entidades beneficiarias da sanción que, de conformidade co disposto na 
Lei de subvencións e na Base 54.6ª das  de execución do orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.



4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da entidade 
financeira indicada polas entidades beneficiarias na documentación presentada. E se 
transcorresen  máis  de  catro  meses  desde  a  axeitada  e  correcta  xustificación  dos 
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, as entidades 
beneficiarias terán 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 Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) e a Asociación para a 
Defensa  Ecolóxica  de  Galicia  (ADEGA)  deberán  acreditar,  con  carácter  previo  á 
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que están ao 
día  no  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Administración  do  Estado,  coa 
Comunidade  Autónoma e  coa  Seguridade  Social.  E  para  tal  fin  poderá  autorizar  á 
Deputación para que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 

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

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS

1. A Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) e a Asociación para a 
Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) destinarán 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 
posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.

3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais  lle 
poidan  impor,  a  Sociedade  Galega  do  Medio  Ambiente,  SA  (SOGAMA)  e  a 
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) deberán contar polo menos 
cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os 
relativos  aos  gastos  xustificados  e  aos  ingresos  declarados  con  respecto  a  esta 
subvención.

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

1. Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 



subvencións de Galicia, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (SOGAMA) e a 
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) poderán ser escollidas 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. Ademais, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas  de  Galicia,  a  Sociedade  Galega  do  Medio  Ambiente,  SA  (SOGAMA) e  a 
Asociación  para  a  Defensa  Ecolóxica  de  Galicia  (ADEGA)  quedan  sometidas  aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no  seu  caso,  segundo  o  disposto  na  Lei  orgánica  2/1982,  do  12  de  maio,   aos 
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a 
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.

XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

1.  O  incumprimento  dalgunha  das  cláusulas  establecidas  no  presente  convenio  de 
colaboración  poderá  implicar  a  obriga  de  reintegro  parcial  ou  total  dos  fondos 
recibidos, así como ao pagamento dos xuros de mora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.

2.  Sen  prexuízo  do  anterior,  o  dito  incumprimento  tamén  poderá  ser  constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións establecidos nas normas citadas.

3.  De conformidade co disposto na Base 54.6 das  de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 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 
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 chega a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención 
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de 
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do importe 
da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €.

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

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais  normativa  de  desenvolvemento,  os  datos  da  subvención  concedida  e  a 



identificación  da  Sociedade  Galega  do  Medio  Ambiente,  SA  (SOGAMA)  e  da 
Asociación  para  a  Defensa  Ecolóxica  de  Galicia  (ADEGA)  serán  remitidas  á 
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de 
Subvencións, coa exclusiva finalidade establecida 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. Ademais, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería 
de Economía e Facenda,  co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, 
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

3.  Segundo o disposto no artigo 18 da Lei  38/2003,  do 17 de novembro,  xeral  de 
subvencións, a concesión da subvención a entidades beneficiarias 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 producirá efectos dende o 1 de marzo de 2009 
e terá vixencia durante un ano, contado dende a data da súa sinatura. 

2. O presente convenio non poderá ser prorrogado e tampouco 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 17 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia.  Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector 
público.

2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio  corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes preceptivos 
da  Unidade  xestora,  do  Servizo  de  Patrimonio  e  Contratación,  da  Secretaría  e  da 
Intervención provincial.

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



Faise constar que o presente  convenio foi  aprobado por  acordo plenario en sesión 
celebrada o  e Resolución da Presidencia  nº                   do

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

O  PRESIDENTE A 
DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA 
CORUÑA

O  PRESIDENTE DA 
SOCIEDADE GALEGA 
DO MEDIO AMBIENTE, 
SA

A PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN 
PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALICIA 

Diego Calvo Pouso Luís Lamas Novo Virxinia Rodríguez Álvarez,



7.-APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CESIÓN DE USO DO 
LOCAL  DO  EDIFICIO  A  MILAGROSA  ASIGNADO  Á  FUNDACIÓN 
ODONTOLÓXICA SOLIDARIA.

1º.  Aprobar  definitivamente  o  expediente  de  cesión  de  uso  á  FUNDACION 
ODONTOLOXÍA SOLIDARIA do local do Edificio “A Milagrosa”.

Os bens obxecto de cesión de uso valóranse, para os efectos de aluguer, nun 
prezo de 7 €/m2 mes, o que resulta en 72.000 euros para os seis anos da cesión (a razón 
de 1.000 euros ao mes), de acordo coa taxación realizada polo Servizo de Arquitectura 
da  Deputación  da  Coruña,  aínda  que  o  cesionario  non terá  que  aboar  o  devandito 
importe.   - MUNICIPIO: A Coruña.
- SITUACIÓN DO INMOBLE: Avda. de Cádiz, 5 - 15008 A Coruña

Sendo a superficie do terreo de 152 m2, na planta baixa. Ten acceso independente desde 
os  xardíns  posteriores  ao  centro  e  conta  cun  itinerario  accesible  a  persoas  con 
mobilidade  reducida.  Teñen  nas  súas  inmediacións  instalacións  de  fontanería  e 
saneamento así como a dotación dun local de aseos de uso exclusivo.

- REFERENCIA CATASTRAL:
7899201NH4979N0001FD
- ADQUISICIÓN: É PARTE DA FINCA COMPRADA Á FAMILIA PUGA, POR 
ESCRITURA  PUBLICA  DO  28  DE  XULLO  DE  1.888  OUTORGADA  POR  D. 
MANUEL DEVESA GAGO, RECTIFICADA POR OUTRA DO 10 DE MAIO 1889. 
SOBRE O PREDIO, CONSTRUIU A DEPUTACIÓN ÁS SÚAS EXPENSAS.
- REXISTRO: non consta
- DESTINO: CESIÓN Á FUNDACIÓN ODONTOLOXÍA SOLIDARIA-

2º.  As  condicións  de  cesión  de  uso  son  as  establecidas  no  texto  do  convenio  de 
colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da  Coruña  e  a  FUNDACIÓN 
ODONTOLOXÍA  SOLIDARIA  para  a  cesión  do  local  destinado  á  instalación  da 
Clínica  Dental  de  4º  Mundo  da  Fundación  e  desenvolver  a  atención,  por  parte  de 
profesionais voluntarios, en materia de saúde bucodental a persoas en situación ou risco 
de  exclusión  social  de  toda  a  provincia  da  Coruña.,  aprobado  polo  Pleno  da 
Corporación en sesión plenaria do 29-04-2011.

3º. A cláusula terceira do convenio  establece que:
“O prazo de cesión de uso do local será de seis anos, como máximo, contado desde a 
finalización das obras do seu acondicionamento e o inicio das actividades. Para estes 
efectos as obras deberán estar finalizadas e as actividades iniciadas, no prazo máximo 
de 6 meses contados desde a sinatura deste convenio. Non obstante a Deputación, en 
calquera  momento  e  en  función  das  súas  necesidades,  poderá  deixar  sen  efecto  a 
autorización de uso, cun aviso previo de 3 meses, e sen que por este motivo teña dereito 
a  Fundación  Odontoloxía  Solidaria  a  ningunha  indemnización,  polo  que  deberá 
devolver os bens en perfecto estado de conservación“.



4º. Dar conta da cesión de uso á Comunidade Autónoma de Galicia

5º.- Facultar o presidente para a execución do presente acordo e, no seu caso, 
para a sinatura dos convenios ou documentos que requiran a súa aplicación efectiva.



8.-APROBAR  A  MODIFICACIÓN  DA  DISTRIBUCIÓN  INTERNA  DO 
FINANCIAMENTO  DO  PLAN  DE  OBRAS  E  SERVIZOS  (POS)  2011, 
APARTADO DE OBRAS DE INVESTIMENTO.

Vistos os  escritos recibidos dos  concellos da Coruña,  Culleredo, Ferrol,  Mazaricos, 
Melide,  Muros,  Noia,  Pontedeume,  Ribeira,  Sada,  Santa  Comba,  Santiago  de 
Compostela,  Santiso e  Cariño nos  que se  comunica que  existen dificultades para  a 
adxudicación das 28 obras que máis adiante se indican, incluídas todas elas no Plan 
provincial de obras e servizos (POS) 2011 que foi aprobado por acordo plenario do 25 
de febreiro de 2011, e modificado o 29 de abril de 2011. 

Considerando que no Real Decreto  835/2003 se prevé a posibilidade de que a 
subvención do MPT e AP alcance ata o 40% ou 50% do orzamento de cada proxecto en 
función do tipo de obra de que se trate.

Tendo en conta  que  hai  outras  24 obras  dos  concellos  de  Aranga,  A Baña, 
Coristanco, Narón, Paderne, Vilasantar e Zas ás que podería aplicarse a subvención do 
MPT e AP inicialmente prevista para as obras que máis adiante se indican, realizando 
unicamente axustes de distribución interna do financiamento,  sen que iso afecte  en 
absoluto aos seus importes totais.

1.- Aprobar a modificación da distribución interna do financiamento do POS 
2011, aprobado por acordo plenario do 25 de febreiro de 2011, modificado o 29 de abril 
de 2011, cofinanciado entre o MPT e AP, Deputación fondos propios e Concello, no 
sentido seguinte:

- Nas  obras  nº  69  do  Concello  da  Coruña,  70,  71,  72  e  73  do  Concello  de 
Culleredo, 82 do Concello de Ferrol, 103, 104 e 105 do Concello de Mazaricos, 106 e 
107 do Concello de Melide, 127 do Concello de Muros, 141 do Concello de Noia, 182 
do Concello de Pontedeume, 189, 190 e 191 do Concello de Ribeira, 197 e 199 do 
Concello de Sada, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 do Concello de Santa Comba, 210 do 
Concello de Santiago de Compostela, 213 do Concello de Santiso e 250 do Concello de 
Cariño,  elimínase  a  subvención  do  MPT e  AP e  increméntase  na  mesma contía  a 
achega da Deputación Fondos propios, sen que iso afecte aos importes totais destas 28 
obras.

Concello: A Coruña

Denominación: Saneamento contorna Canteira de Eirís

Código: 11.2100.0069.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 20.224,30 0,00 -20.224,30

Deputación fondos propios 76.851,48 97.075,78 20.224,30

Concello 5.114,22 5.114,22 0,00



TOTAL 102.190,00 102.190,00 0,00

Concello: Culleredo

Denominación: Pavimentación da rúa en Monte Alfeirán

Código: 11.2100.0070.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 20.179,57 0,00 -20.179,57

Deputación fondos propios 76.681,52 96.861,09 20.179,57

Concello 23.328,32 23.328,32 0,00

TOTAL 120.189,41 120.189,41 -0,00

Concello: Culleredo
Denominación: Pavimentación na rúa Amparo López Jean
Código: 11.2100.0071.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 12.055,95 0,00 -12.055,95
Deputación fondos propios 45.812,10 57.868,05 12.055,95

Concello 13.937,12 13.937,12 0,00
TOTAL 71.805,17 71.805,17 0,00

Concello: Culleredo
Denominación: Pavimentación na rúa Pena Loureira-Castro
Código: 11.2100.0072.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 8.841,12 0,00 -8.841,12
Deputación fondos propios 33.595,88 42.437,00 8.841,12

Concello 10.220,64 10.220,64 0,00
TOTAL 52.657,64 52.657,64 0,00

Concello: Culleredo
Denominación: Pavimentación en Cornedo, parroquia de Sésamo
Código: 11.2100.0073.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 7.805,83 0,00 -7.805,83
Deputación fondos propios 29.661,81 37.467,64 7.805,83

Concello 9.023,82 9.023,82 0,00
TOTAL 46.491,46 46.491,46 -0,00

Concello: Ferrol
Denominación: Pluv.beirar.ilum.estra.O Vilar-Faro-S. Xurxo- Covas
Código:  11.2100.0082.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 55.201,29 0,00 -55.201,29
Deputación fondos propios 209.762,55 264.963,84 55.201,29

Concello 35.076,80 35.076,80 0,00
TOTAL 300.040,64 300.040,64 -0,00

Concello: Mazaricos
Denominación: Mell. af. prrqs. Mazaricos, Chacín, Eirón e Alborés
Código: 11.2100.0103.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 17.093,83 0,00 -17.093,83
Deputación fondos propios 64.955,82 82.049,65 17.093,83

Concello 4.318,41 4.318,41 0,00
TOTAL 86.368,06 86.368,06 -0,00

Concello: Mazaricos

Denominación: Mell. afirmado prrqs. Colúns, Coiro, Beba e Baos

Código: 11.2100.0104.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 15.939,66 0,00 -15.939,66

Deputación fondos propios 60.570,02 76.509,68 15.939,66

Concello 4.026,83 4.026,83 0,00

TOTAL 80.536,51 80.536,51 -0,00



Concello: Mazaricos
Denominación: Mellora afirmado parroquias de Corzón e Maroñas
Código: 11.2100.0105.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 17.989,21 0,00 -17.989,21
Deputación fondos propios 68.358,22 86.347,43 17.989,21

Concello 4.544,61 4.544,61 0,00
TOTAL 90.892,04 90.892,04 -0,00

Concello: Melide
Denominación: Acondicionamento dos viais dos Ánxeles e outro.
Código: 11.2100.0106.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 19.791,84 0,00 -19.791,84
Deputación fondos propios 75.208,16 95.000,00 19.791,84

Concello 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL 100.000,00 100.000,00 -0,00

Concello: Melide
Denominación: Acondicionamento de viais dos Piñor e outros
Código: 11.2100.0107.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 17.513,28 0,00 -17.513,28
Deputación fondos propios 66.549,70 84.062,98 17.513,28

Concello 4.424,37 4.424,37 0,00
TOTAL 88.487,35 88.487,35 0,00

Concello: Muros
Denominación: Pista deportiva en Pando (Parroquia de Torea)
Código: 11.2100.0127.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 9.523,81 0,00 -9.523,81
Deputación fondos propios 36.190,09 45.713,90 9.523,81

Concello 15.592,69 15.592,69 0,00
TOTAL 61.306,59 61.306,59 -0,00

Concello: Noia

Denominación: Conexión sanea. de Boa e Taramancos a rede xeral

Código: 11.2100.0141.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 55.437,38 0,00 -55.437,38

Deputación fondos propios 210.659,66 266.097,04 55.437,38

Concello 14.005,11 14.005,11 0,00

TOTAL 280.102,15 280.102,15 -0,00

Concello: Pontedeume
Denominación: Pavimentación cm. rural da Aurela. Ombre
Código: 11.2100.0182.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 5.925,68 0,00 -5.925,68
Deputación fondos propios 22.517,34 28.443,02 5.925,68

Concello 1.755,02 1.755,02 0,00
TOTAL 30.198,04 30.198,04 0,00

Concello: Ribeira
Denominación: Pav.sanea.pluviais R/ Torreiro, Bandiarrrego...
Código: 11.2100.0189.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 29.586,18 0,00 -29.586,18



Deputación fondos propios 112.426,22 142.012,40 29.586,18
Concello 39.183,49 39.183,49 0,00
TOTAL 181.195,89 181.195,89 -0,00

Concello: Ribeira
Denominación: Pav. renov. serv. R/ Alto do Rial e Alto da Fonte
Código: 11.2100.0190.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 35.459,55 0,00 -35.459,55
Deputación fondos propios 134.744,78 170.204,33 35.459,55

Concello 46.962,09 46.962,09 0,00
TOTAL 217.166,42 217.166,42 0,00

Concello: Ribeira
Denominación: Pav. renov. serv. Praza da Igrexa e rúa adxacente
Código: 11.2100.0191.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 28.651,58 0,00 -28.651,58
Deputación fondos propios 108.874,75 137.526,33 28.651,58

Concello 37.945,70 37.945,70 0,00
TOTAL 175.472,03 175.472,03 0,00

Concello: Sada
Denominación: Pav. cm. Quintán a Centro día, gardería e outros
Código: 11.2100.0197.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 13.930,86 0,00 -13.930,86
Deputación fondos propios 52.936,67 66.867,53 13.930,86

Concello 3.543,83 3.543,83 0,00
TOTAL 70.411,36 70.411,36 0,00

Concello: Sada
Denominación: Pav. camiños zona alta Samoedo parroquia de Sada
Código: 11.2100.0199.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 6.306,69 0,00 -6.306,69
Deputación fondos propios 23.965,14 30.271,83 6.306,69

Concello 1.593,26 1.593,26 0,00
TOTAL 31.865,09 31.865,09 -0,00

Concello: Santa Comba
Denominación: Pav.v.p.en Padreiro,Vilar, outros e ampl.pontón Friero
Código: 11.2100.0204.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 18.312,08 0,00 -18.312,08
Deputación fondos propios 69.585,10 87.897,18 18.312,08

Concello 23.014,51 23.014,51 0,00
TOTAL 110.911,69 110.911,69 0,00

Concello: Santa Comba
Denominación: Pav.vias púb. en Santa Catalina,Alón, Boimente e ou.
Código: 11.2100.0205.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 17.931,49 0,00 -17.931,49
Deputación fondos propios 68.138,87 86.070,36 17.931,49

Concello 22.536,18 22.536,18 0,00
TOTAL 108.606,54 108.606,54 0,00

Concello: Santa Comba
Denominación: Pavimentación vías púb. no camiño da Mina
Código: 11.2100.0206.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 10.119,37 0,00 -10.119,37
Deputación fondos propios 38.453,19 48.572,56 10.119,37

Concello 12.717,96 12.717,96 0,00
TOTAL 61.290,52 61.290,52 0,00

Concello: Santa Comba
Denominación: Pavimentación v.p.en Barbeira, Castro, Freixeiro e ou.



Código: 11.2100.0207.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 16.024,39 0,00 -16.024,39
Deputación fondos propios 60.892,01 76.916,40 16.024,39

Concello 20.139,36 20.139,36 0,00
TOTAL 97.055,76 97.055,76 -0,00

Concello: Santa Comba
Denominación: Pav.v.p.no Vilar,Cicere e ampliación ponte Ribeiro
Código: 11.2100.0208.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 18.441,63 0,00 -18.441,63
Deputación fondos propios 70.077,40 88.519,03 18.441,63

Concello 23.177,32 23.177,32 0,00
TOTAL 111.696,35 111.696,35 0,00

Concello: Santa Comba
Denominación: Pavimentación v.p. en Pardiñeira-Rubín e Combarro
Código: 11.2100.0209.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 11.629,81 0,00 -11.629,81
Deputación fondos propios 44.192,79 55.822,60 11.629,81

Concello 14.616,28 14.616,28 0,00
TOTAL 70.438,88 70.438,88 -0,00

Concello: Santiago de Compostela
Denominación: Senda peonil v.p.R-5-III-B",Polig.Tambre- Son de A.
Código: 11.2100.0210.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 31.109,97 0,00 -31.109,97
Deputación fondos propios 238.419,41 269.529,38 31.109,97

Concello 27.294,92 27.294,92 0,00
TOTAL 296.824,30 296.824,30 0,00

Concello: Santiso
Denominación: Pavimentación camiño Chelo-Beigondo
Código: 11.2100.0213.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 28.135,20 0,00 -28.135,20
Deputación fondos propios 106.912,54 135.047,74 28.135,20

Concello 7.107,78 7.107,78 0,00
TOTAL 142.155,52 142.155,52 -0,00

Concello: Cariño
Denominación: Reposición pavimento praza da Pulida de Cariño
Código: 11.2100.0250.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 34.047,75 0,00 -34.047,75
Deputación fondos propios 129.374,70 163.422,45 34.047,75

Concello 50.002,77 50.002,77 0,00
TOTAL 213.425,22 213.425,22 0,00

- Nas obras 6, 7 e 8 do Concello de Aranga, 19, 20, 21 e 22 do Concello da Baña, 
66  e  68  do  Concello  de  Coristanco,  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135 e  136  do 
Concello de Narón, 165 e 166 do Concello de Paderne, 243 do Concello de Vilasantar e 
246, 247, 248 e 249 do Concello de Zas, increméntase a subvención do MPT e AP e 
diminúese na mesma medida a achega da Deputación fondos propios sen que iso afecte 
os importes totais destas 24 obras nin do plan no seu conxunto.

Concello: Aranga
Denominación: Ampl. traída auga mpal. lgs. de Silvarredonda e ou.
Código: 11.2100.0006.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza



Estado 15.916,86 40.210,66 24.293,80
Deputación fondos propios 60.483,40 36.189,60 -24.293,80

Concello 4.021,07 4.021,07 0,00
TOTAL 80.421,33 80.421,33 0,00

Concello: Aranga
Denominación: Pavimentación cls. en prrqs. de Cambás e Aranga
Código: 11.2100.0007.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 13.351,32 33.729,34 20.378,02
Deputación fondos propios 50.734,42 30.356,40 -20.378,02

Concello 3.372,94 3.372,94 0,00
TOTAL 67.458,68 67.458,68 0,00

Concello: Aranga
Denominación: Pavimentación rúas na parroquia de Vilarraso
Código: 11.2100.0008.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 8.016,22 10.055,74 2.039,52
Deputación fondos propios 30.461,31 28.421,79 -2.039,52

Concello 2.025,14 2.025,14 0,00
TOTAL 40.502,67 40.502,67 -0,00

Concello: A Baña
Denominación: Pavimentación na Carballeira, A Riba e O Campelo
Código: 
11.2100.0019.0

Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 12.080,56 41.299,84 29.219,28
Deputación fondos propios 45.905,61 16.686,33 -29.219,28

Concello 24.613,51 24.613,51 0,00
TOTAL 82.599,68 82.599,68 0,00

Concello: A Baña

Denominación: Pavimentación v.p. na Ermida, Ferreiro e O Busto

Código: 
11.2100.0020.0

Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 13.853,39 47.360,63 33.507,24

Deputación fondos propios 52.642,31 19.135,07 -33.507,24

Concello 28.225,57 28.225,57 0,00

TOTAL 94.721,27 94.721,27 0,00

Concello: A Baña
Denominación: Pavimentación v.p. en Outeiro e Barro de Abaixo
Código: 
11.2100.0021.0

Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 11.781,97 40.279,05 28.497,08
Deputación fondos propios 44.770,98 16.273,90 -28.497,08

Concello 24.005,15 24.005,15 0,00
TOTAL 80.558,10 80.558,10 0,00

Concello: A Baña

Denominación: Pav.Faxín, Choupana, Lañas, Troitosende, Menlle e ou.
Código: 11.2100.0022.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 13.268,71 45.361,75 32.093,04

Deputación fondos propios 50.420,52 18.327,48 -32.093,04

Concello 27.034,28 27.034,28 0,00

TOTAL 90.723,51 90.723,51 0,00

Concello: Coristanco

Denominación: Acondicionamento praza pública en Erbecedo



Código: 11.2100.0066.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 17.899,34 47.491,36 29.592,02

Deputación fondos propios 68.016,72 38.424,70 -29.592,02

Concello 9.543,96 9.543,96 0,00

TOTAL 95.460,02 95.460,02 -0,00

Concello: Coristanco

Denominación: Mell.cms. Agualada, Oca, Xaviña, S.Paio, Cuns e ou.

Código: 11.2100.0068.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 16.797,34 44.721,29 27.923,95

Deputación fondos propios 63.829,15 35.905,20 -27.923,95

Concello 9.265,56 9.265,56 0,00

TOTAL 89.892,05 89.892,05 -0,00

Concello: Narón

Denominación: Pavimentación  camiños de Faxín, Congostras e outro

Código: 11.2100.0129.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 17.879,86 47.142,50 29.262,64

Deputación fondos propios 67.942,69 38.680,05 -29.262,64

Concello 8.592,68 8.592,68 0,00

TOTAL 94.415,23 94.415,23 0,00

Concello: Narón

Denominación: Afirm., asf. cms.  Rocheiro, Carballo e Prados-Sedes

Código: 11.2100.0130.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 18.579,18 48.000,00 29.420,82

Deputación fondos propios 70.600,09 41.179,27 -29.420,82

Concello 8.928,76 8.928,76 0,00

TOTAL 98.108,03 98.108,03 0,00

Concello

Denominación: Rep. rodadura cms. Lavandeira, Ruxida, Penelas e ou.

Código: 11.2100.0131.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 13.736,44 35.350,00 21.613,56

Deputación fondos propios 52.197,89 30.584,33 -21.613,56

Concello 6.601,45 6.601,45 0,00

TOTAL 72.535,78 72.535,78 0,00

Concello: Narón

Denominación: Pavimentación de Salgueiral a Vicás

Código: 11.2100.0132.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 15.135,94 39.000,00 23.864,06

Deputación fondos propios 57.515,93 33.651,87 -23.864,06

Concello 7.274,01 7.274,01 0,00

TOTAL 79.925,88 79.925,88 0,00



Concello: Narón

Denominación: Pavimentación camiño de Caaveiro e a Trav. da Revolta

Código: 11.2100.0133.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 16.068,53 41.500,00 25.431,47

Deputación fondos propios 61.059,70 35.628,23 -25.431,47

Concello 7.722,19 7.722,19 0,00

TOTAL 84.850,42 84.850,42 0,00

Concello: Narón

Denominación: Rep.rodadura en Pereiruga-Sta.Mariña, A Grande e ou.

Código: 10.2100.0134.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 14.694,71 38.742,50 24.047,79

Deputación fondos propios 55.839,28 31.791,49 -24.047,79

Concello 7.061,97 7.061,97 0,00

TOTAL 77.595,96 77.595,96 0,00

Concello: Narón

Denominación: Novos vestiarios pistas polid. de Doso e Castro

Código: 11.2100.0135.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 19.639,78 50.369,48 30.729,70

Deputación fondos propios 74.630,32 43.900,62 -30.729,70

Concello 9.438,46 9.438,46 0,00

TOTAL 103.708,56 103.708,56 0,00

Concello: Narón

Denominación: Ilum. púb. Pedreira de Arriba, Grandal e Salgueiras

Código: 11.2100.0136.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 6.033,46 15.412,22 9.378,76

Deputación fondos propios 22.926,88 13.548,12 -9.378,76

Concello 2.899,55 2.899,55 0,00

TOTAL 31.859,89 31.859,89 -0,00

Concello: Paderne
Denominación: Mell.pav.v.p.en prrq. Vilamourel, Vigo, Paderne e ou.
Código: 11.2100.0165.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 18.502,62 46.743,95 28.241,33
Deputación fondos propios 70.309,18 42.067,85 -28.241,33

Concello 4.675,19 4.675,19 0,00
TOTAL 93.486,99 93.486,99 0,00

Concello: Paderne
Denominación: Mellora rede de alumeado municipal
Código: 11.2100.0166.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 10.606,95 26.796,51 16.189,56
Deputación fondos propios 40.305,94 24.116,38 -16.189,56

Concello 2.680,14 2.680,14 0,00
TOTAL 53.593,03 53.593,03 -0,00

Concello: Vilasantar

Denominación: Acond.cms.Paizás, Revolta, Opa-Faxilde, Alxufreo e outros



Código: 11.2100.0243.0 Financiamento 
inicial

Financiamento 
modificado

Diferenza

Estado 14.875,87 36.453,38 21.577,51

Deputación fondos propios 56.527,66 34.950,15 -21.577,51

Concello 3.758,09 3.758,09 0,00

TOTAL 75.161,62 75.161,62 -0,00

Concello: Zas
Denominación: Mell. rodadura cms.prrq. Brandoñas, Muíño e Meanos
Código: 11.2100.0246.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 15.827,23 40.068,56 24.241,33
Deputación fondos propios 60.142,77 35.901,44 -24.241,33

Concello 4.167,13 4.167,13 0,00
TOTAL 80.137,13 80.137,13 0,00

Concello: Zas
Denominación: Mellora rodadura cms. prrq. Roma, Meanos e Vilar
Código: 11.2100.0247.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 16.076,21 40.643,90 24.567,69
Deputación fondos propios 61.088,89 36.521,20 -24.567,69

Concello 4.122,70 4.122,70 0,00
TOTAL 81.287,80 81.287,80 0,00

Concello: Zas
Denominación: Mell. rod. cms. prrq.  Allo, Baio, Gándara, Lamas, Loroño
Código: 11.2100.0248.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 16.003,99 40.516,07 24.512,08
Deputación fondos propios 60.814,49 36.302,41 -24.512,08

Concello 4.213,67 4.213,67 0,00
TOTAL 81.032,15 81.032,15 0,00

Concello: Zas
Denominación: Mell. capa rodadura cms.prrq. Mira, Pazos e Carreira
Código: 11.2100.0249.0 Financiamento 

inicial
Financiamento 

modificado
Diferenza

Estado 14.798,63 37.385,68 22.587,05
Deputación fondos propios 56.234,17 33.647,12 -22.587,05

Concello 3.738,57 3.738,57 0,00
TOTAL 74.771,37 74.771,37 0,00

2.-Dispor a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP 
para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas.

3.-Remitir o expediente para informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e 
a Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos  dispostos  no  art.  29.2  da  Lei  6/1997  do  14  de  abril  de  organización  e 
funcionamento da administración xeral do Estado e no art. 9 do RD 835/2003 do 27 de 
xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das 
entidades locais.

4.-Remitir  o  expediente  á  Xunta  de  Galicia  e  á  Comisión  Galega  de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación establecida nos art. 112 e 188 e 
seguintes da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.



5.-Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión para informe, sen que se presenten reclamacións ou alegacións, poderanse 
proseguir as actuacións.



9.-APROBAR A 3ª FASE DA ANUALIDADE 2011 DO PROXECTO MANDEO 
COFINANCIADO CON FONDOS FEDER.

Vista a relación de actuacións que deseguido se indican, que desenvolven 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 terceira fase da anualidade 2011 do Proxecto Mandeo na que se 
inclúen  as  actuacións  que  dseguido  se  indican,  que  serán  contratadas  por  esta 
Deputación:

2011

Feder

CÓDIGO DENOMINACIÓN Deputac
Total

11.2800.0053.0 Mellora e ampliación rutas e áreas ocio Pr.Mandeo 157.270,40
67.401,60

224.672,00

11.2800.0053.4 Coord seg-saúde mellora e ampliación rutas e áreas ocio 
Pr.Mandeo

1.680,00

720,00

2.400,00

11.2800.0054.0 Estacións de control calidade auga Pr.Mandeo 45.430,00
19.470,00

64.900,00

11.2800.0055.0 Implementación unidades didácticas  Pr.Mandeo 12.600,00
5.400,00

18.000,00

216.980,40

T O T A L  3ª fase anualidade 2011 92.991,60

309.972,00

2º.- Anular a actuación denominada "Adquisición inmoble 1 Chelo Pr. Mandeo" 
cun  orzamento  de  68.776,68  €,  incluída  co  código  10.2800.0027.0  na  3ª  fase  da 
anualidade 2010 do Proxecto Mandeo, aprobada polo Pleno na sesión celebrada o 26-3-
2010 e  modificada o 30-7-2010. A anulación realízase porque a pesar de tentar en 
varias ocasións a súa compra, non foi posible a adquisición deste inmoble situado na 
zona de Chelo, polo que o proxecto que finalmente se redactou xa non conta con este 
inmoble e vanse executar melloras no resto da zona de Chelo.

2010 2011 TOTAL 2008-



Código Denominación 70% FEDER
30% Deput.

TOTAL
(€)

70% FEDER
30% Deput.

TOTAL
(€)

2011
70% FEDER
30% Deput.

TOTAL
(€)

10.2800.0027.0 Adquisición inmoble 1. 
Chelo. Pr. Mandeo

48.143,68 0,00 48.143,68

20.633,00 0,00 20.633,00

68.776,68 0,00 68.776,68

3º.-  O  financiamento  destas  actuacións  realizarase  con  cargo  á  partida 
0501/172D/650 do Orzamento provincial para o exercicio 2011.

4º.- Dispor a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP 
para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas.

5º.-  Remitir  o  expediente  á  Xunta  de  Galicia  e  á  Comisión  Galega  de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación disposta na Lei 5/1997, do 22 de 
xullo, de administración local de Galicia.



10.-APROBAR  O  PROXECTO  REFORMADO  Nº  2  DA  OBRA  “CENTRO 
REUNIÓN SOCIAL, 2-F” DO CONCELLO DE OROSO, INCLUÍDA NO PLAN 
DE COOPERACIÓN PROVINCIAL (PCP) 2007. CÓDIGO: 07.3100.0182.0.

Aprobar o proxecto reformado nº 2 da obra “C. reunión social, 2-F” do  Concello de 
Oroso,  Incluída  no  Plan  de  cooperación  provincial  (PCP)  2007  co  código: 
07.3100.0182.0.  O  proxecto  reformado  non  implica  unha  alteración  substancial  do 
contido do proxecto, nin varía a finalidade ou o obxecto da obra pero si implica un 
incremento no seu presuposto. Este incremento,  tal e como se indica na táboa seguinte, 
é financiado integramente polo Concello de Oroso, permanecendo invariable a achega 
da Deputación.

07.3100.0182.0Proxecto r>Reformado nº2 do “C. reunión social, 2-F” (Concello de Oroso)
Proxecto modificado nº1

18% IVE
Proxecto reformado nº2 

18% IVE
Diferenza

Deputación f.p. 86.139,79 86.139,79 0
Concello 11.512,88 27.794,91 16.282,03

TOTAL 97.652,67 113.934,70 16.282,03



11.-APROBAR O PROXECTO REFORMADO DA OBRA “SANEAMENTO E 
ABASTECEMENTO  PEDROSO  SUR”  DO  CONCELLO  DE  PADRÓN, 
INCLUÍDA  NO  PLAN  PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  ÁS  OBRAS  E 
SERVIZOS  DE  COMPETENCIA  MUNICIPAL  (POS)  2009.  CÓDIGO 
09.2100.0207.0.

Aprobar o proxecto reformado da obra "Saneamento e abastecemento Pedroso Sur” 
(código:  09.2100.0207.0)  do  Concello  de  Padrón,  incluída  no  POS  2009,  cun 
orzamento de contrata de 195.004,56 €, que aínda que non supón modificación do seu 
presuposto total nin cambio da finalidade  e obxecto da obra, si implica unha variación 
no seu trazado inicial, todo isto 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

Deputación
Préstamo

Concello Orzamento
Total

09.2100.0207.0 Padrón Saneamento e 
abastecemento 
Pedroso Sur

116.532,90 63.135,47 15.336,19 195.004,56



12.-APROBAR O PROXECTO REFORMADO DA OBRA “AMPLIACIÓN DA 
CALZADA  E  FIRME  DO  CAMIÑO  BOS  AIRES  A  PEREIRO”,  DO 
CONCELLO  DA  LARACHA,  INCLUÍDA  NO  PLAN  PROVINCIAL  DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
(POS) 2010, CO CÓDIGO: 10.2100.0105.0.

Aprobar  o  proxecto  reformado  da  obra  “Ampl.  calzada  e  firme  cm.  Bos  Aires  a 
Pereiro” do  Concello da Laracha, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras 
e  servizos  de  competencia  municipal  (POS)  anualidade  2010,  co  código: 
10.2100.0105.0,  que nin supón unha modificación do presuposto total  da obra,  nin 
unha alteración da finalidade ou  do obxecto desta, pero implica un cambio do trazado 
da obra inicialmente proxectado.               

Financiamento co 18% de IVE
Código Concello Denominación Deputación

Fondos 
propios

Deputación
Préstamo

Estado Concello Orzamento
Total

10.2100.0105.0 A 
Laracha

Ampl. calzada  e 
firme cm. Bos 
Aires a Pereiro

948,32 30.301,73 46.000,00 34.699,40 111.949,45



13.-MODIFICAR A ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.

1º.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza de administración electrónica 
da Deputación Provincial da Coruña consistente en engadir unha Disposición adicional, 
intercalada entre o final do articulado e a Disposición transitoria primeira co seguinte 
teor:

Disposición adicional: 

Autorízase á Presidencia da Deputación provincial para que adopte os acordos polos 
que  se  designe  o  órgano competente  en materia de  tecnoloxía,  así  como calquera  
outras disposicións que desenvolvan a presente ordenanza.

2º.- Dar audiencia aos interesados por un prazo de trinta días, para que se presenten 
reclamacións e suxestións.

3º.- No caso de que non se presenten reclamacións ou suxestións, entenderase aprobado 
definitivamente o presente acordo.

4º.- Publicar  o texto completo no Boletín Oficial da Provincia

5º.- A modificación non entrará en vigor ata que se publique o texto íntegro e transcorra 
o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril.”



14.-DESENVOLVEMENTO  DA  ORDENANZA  DE  ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.

De  conformidade  co  disposto  no  apartado  4  do  artigo  14  da  Ordenanza  de 
administración electrónica da Deputación Provincial da Coruña, acórdase: 

1º.-  Aprobar un convenio de colaboración,  cuxo texto se  transcribe máis adiante,  a 
través  do  cal  os  concellos  poderán  delegar  a  xestión  e  administración  das  súas 
respectivas sedes electrónicas na Deputación provincial. 

 2º.- Aprobar o seguinte modelo de acordo que ha adoptar o  Pleno do concello, por 
maioría absoluta, no que haberá de substituírse o termo <<municipio>> polo nome do 
concello: 

1.  A  creación  da  sede  electrónica  do  concello  de  <<municipio>>,  de  titularidade 
municipal,  cuxo  enderezo  electrónico  de  referencia  será:  <<sede.municipio.es>> 
configurándose como unha subsede da sede electrónica da Deputación Provincial da 
Coruña (sede.dicoruna.es) e que estará accesible para a cidadanía directamente a través 
do seu enderezo ou a través do enderezo desta última. 

2. A delegación da xestión e administración da sede electrónica municipal e para tal fin, 
a adhesión ao convenio marco de colaboración aprobado pola Deputación Provincial da 
Coruña para a utilización compartida da súa sede electrónica, cuxo texto se transcribe a 
seguir: 

 CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA O USO COMPARTIDO DA 
SEDE ELECTRÓNICA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA POLOS 
CONCELLOS DA PROVINCIA E PARA A XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DAS 
SEDES ELECTRÓNICAS MUNICIPAIS 

<<Localidade>>,  <<día>> de <<mes >> de dous mil <<ano>> 

REUNIDOS 

Dunha  parte,  D.  Diego  Calvo  Pouso,  que  actúa  en  nome  e  representación  da 
Deputación  Provincial  da  Coruña  en  virtude  das  competencias  atribuídas  pola  Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 

E  doutra,  D/D.ª  <<nome  e  apelidos  do  alcalde/alcaldesa>>,  alcalde/alcaldesa  do 
Concello  de  <<municipio>>,  que  actúa  en  nome  e  representación  do  concello,  en 
virtude  das  competencias  atribuídas  igualmente  pola  Lei  7/1985,  do  2  de  abril, 
reguladora das bases do réxime local. 



Ambas as dúas partes, recoñécense a capacidade legal e competencia necesarias para 
formalizar o presente convenio, 

EXPOÑEN 

Primeiro.- Que a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
servizos  públicos,  creou  o  concepto  de  «sede  electrónica»,  xustificado  pola  « 
necesidade  de  definir  claramente  a  «sede»  administrativa  electrónica  coa  que  se 
establecen  as  relacións,  promovendo  un  réxime  de  identificación,  autenticación, 
contido  mínimo,  protección  xurídica,  accesibilidade,  dispoñibilidade  e 
responsabilidade». O artigo 10.1 da mesma lei define a sede electrónica como «aquela 
dirección  electrónica  dispoñible  para  os  cidadáns  a  través  de  redes  de 
telecomunicacións  cuxa  titularidade,  xestión  e  administración  corresponde  a  unha 
administración  pública,  órgano  ou  entidade  administrativa  no  exercicio  das  súas 
competencias».  O apartado  3  do  mesmo artigo  establece  que  «cada  administración 
pública determinará as condicións e instrumentos de creación das sedes electrónicas». 

Segundo.- Que por acordo plenario, do 29 de abril de 2011, publicado definitivamente 
no Boletín Oficial da Provincia nº 162 - xoves, 25 de agosto de 2011, creou a sede 
electrónica  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  cuxo  ámbito  de  aplicación  é  a 
totalidade da administración da Deputación provincial, no artigo 14 apartado 4. desta 
sinálase que estenderá o seu ámbito aos organismos públicos e outras entidades locais 
que  se  determinen  nos  convenios  de  colaboración  que,  no  seu  caso,  subscriba  a 
Deputación Provincial  da Coruña cos titulares  dos organismos públicos e entidades 
locais. 

Terceiro.-  Que  ambas  as  dúas  partes  consideran  que  interesa  no  presente  caso 
relacionarse coa cidadanía a través dunha sede electrónica compartida, tanto por razóns 
de  economía como de eficacia,  por  canto a  entidade  local  ou o organismo público 
beneficiaranse da experiencia e infraestrutura da Deputación Provincial da Coruña para 
este tipo de instrumentos. 

Ambas  as  dúas  partes  están  interesadas  en  procurar  a  mellor  e  máis  económica 
prestación de servizos electrónicos aos cidadáns, dando con iso plena satisfacción aos 
principios e dereitos contidos na Lei 11/2007, do 22 de xuño,  formalízase o presente 
convenio conforme as seguintes 

CLÁUSULAS 

PRIMEIRA.  Obxecto.-  Constitúe  o  obxecto  do  presente  convenio  formalizar  a 
utilización compartida por ambas as dúas partes da sede electrónica da Deputación 
Provincial da Coruña, co obxectivo de dar vía a través dela á xestión e servizos que 
competen ao concello de <<municipio>>, no ámbito da administración electrónica. 

SEGUNDA. Ámbito de aplicación.- O alcance da xestión e servizos da competencia do 
concello  de <<municipio>>,  a  prestar  a  través da sede  electrónica compartida  pola 



Deputación Provincial da Coruña, referirase en exclusiva aos de relación coa cidadanía, 
conforme a definición dada no anexo da Lei  11/2007, do 22 de xuño, apartado h), 
sempre que se trate de xestión ou servizos de obrigatoria prestación a través dunha sede 
electrónica. A inclusión de calquera tipo de xestión ou servizo distinto dos anteriores 
deberá suxeitarse á regra sobre inclusión de contidos adicionais establecida no presente 
convenio. 

TERCEIRA.  Características  da  integración.-  A  xestión  e  servizos  do  concello 
prestaranse na sede electrónica do concello <<sede.municipio.es>> que se integrará na 
sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña (sede.dicoruna.es) constituíndo a 
sede electrónica municipal unha subsede desta. 

CUARTA. Obrigas das partes para aplicar o convenio. 

1. Para aplicar o presente convenio, o concello de <<municipio>>, comprométese a: 

Manter  permanentemente  actualizados  os  contidos  municipais  específicos  da  sede 
electrónica do concello con plena aplicación das normas que rexen para ela e,  moi 
especialmente, as que se refiren aos dereitos dos cidadáns contidos no artigo 6 da Lei 
11/2007, do 22 de xuño. 

Respectar na súa integridade os criterios e políticas aprobados para a sede electrónica 
da  Deputación  Provincial  da  Coruña  na  súa  norma  de  creación  (Ordenanza  de 
administración  electrónica  da  Deputación  Provincial  da  Coruña)  que  constituirá  a 
normativa de referencia. 

Asumir a responsabilidade como titular da xestión e dos servizos da súa competencia 
postos ao dispor da cidadanía. 

Designar  un  representante  permanente  único,  e  un  substituto  deste,  para  a  relación 
permanente cos responsables da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, 
para  os  efectos  do  seu  mantemento  e  resolución  de  problemas,  con  facultades 
suficientes para a toma de decisións nesta materia. 

2. Pola súa banda, a Deputación Provincial da Coruña comprométese a: 

Manter permanentemente actualizados os contidos comúns das sedes municipais na da 
sede electrónica provincial con plena aplicación das normas que rexen para ela e, moi 
especialmente, as que se refiren aos dereitos da cidadanía contida no artigo 6 da Lei 
11/2007, do 22 de xuño 

Manter de forma permanentemente dispoñible para os cidadáns o acceso á xestión e 
servizos correspondentes ao concello de <<municipio>>, incluídos na sede electrónica 
da Deputación Provincial da Coruña 



Asumir  a  responsabilidade  que  lle  compete  por  razón  da  titularidade  e  a  xestión 
tecnolóxica da sede provincial. 

Achegar a infraestrutura técnica e organizativa necesaria para a execución do convenio. 

Comunicar urxentemente ao concello, a través do seu representante, cantas incidencias 
puidesen xurdir e, de forma moi especial, as que puidesen comportar a interrupción dos 
servizos. 

Proporcionar aos responsables designados polo concello a formación e o asesoramento 
precisos para o mantemento permanente dos seus contidos específicos. 

Actualizar tecnoloxicamente os sistemas, de acordo co estado da técnica. 

Aplicar  criterios  estritos  de  seguridade,  conformes  ao  que  establece  o  Esquema 
Nacional  de Seguridade,  con aplicación da normativa sobre protección de  datos  de 
carácter persoal contida en Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal (LOPD) e na súa normativa de desenvolvemento. 

Designar  un  interlocutor  único  para  os  efectos  da  relación  operativa  co  concello 
asinante. 

QUINTA. Inclusión de contidos fóra do ámbito do convenio.- A utilización da sede 
electrónica compartida para incluír contidos, xestións ou servizos, que non sexan os 
estritamente pertencentes ao ámbito deste convenio conforme ao acordado na cláusula 
segunda, requirirá o previo informe favorable da Deputación Provincial da Coruña, que 
terá en conta a adecuación dos contidos adicionais, os medios dispoñibles e os criterios 
adoptados en supostos similares en relación coa mesma sede.  

SEXTA. Custo.- O uso das infraestruturas que a Deputación provincial pon ao dispor 
do concello para a prestación dos servizos recollidos no presente convenio non suporá 
custo  ningún  para  o  concello  e,  en  particular,  o  uso  dos  certificados  e  sinaturas 
electrónicas que sexan precisos sempre que a súa obtención se realice en virtude do 
convenio  de  colaboración  subscrito  entre  a  Xunta  de  Galicia  e  a  Fegamp  para  o 
desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

SÉTIMA. Prazo  de  duración.-  O presente  convenio  terá  unha  duración  de  4  anos, 
renovándose automaticamente por igual período se non se produce denuncia deste por 
calquera das partes. 

OITAVA. Revisión e comisión de seguimento.- Por pedimento de calquera das partes, 
poderá crearse unha comisión paritaria para o exame, seguimento, coordinación e, no 
seu caso, proposta de modificación do convenio.  



NOVENA. Resolución de incidencias.- As partes comprométense a resolver de mutuo 
acordo as incidencias que puidesen xurdir na súa interpretación e cumprimento. 

DÉCIMA.  Publicación.-  O  presente  convenio,  en  aplicación  do  principio  de 
publicidade oficial  establecido no artigo 10.3 da Lei  11/2007,  do 22 de xuño,  será 
obxecto  de  publicación  no  «Boletín  Oficial  da  Provincia»  mediante  resolución  da 
Presidencia da Deputación Provincial da Coruña, sen prexuízo da súa divulgación a 
través da propia sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña. 

E en proba de conformidade, ambas as partes subscriben o presente convenio no lugar e 
data indicados no encabezamento. 

O/A  Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a  do    O  Presidente  da  Deputación 
<<CONCELLO>>                                                           Provincial da   Coruña              

  

Asdo <<NOME E APELIDOS    ALCALDE>>             Asdo. D. Diego Calvo Pouso 

3.  Realizar todas as actuacións que resulten necesarias no ámbito das competencias 
municipais para dar cumprimento aos compromisos asumidos no devandito convenio e, 
en  particular,  adoptar  o  acordo  de  encomenda  de  xestión  entre  o  concello  e  a 
Deputación  Provincial  da  Coruña  para  tramitar  as  solicitudes  de  certificados 
electrónicos de empregado público, selo e sede electrónica, que resulta necesario para a 
aplicación do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia e a Fegamp 
para  o  desenvolvemento  da  administración  electrónica  nas  entidades  locais  da 
Comunidade Autónoma de Galicia, cuxo texto se transcribe a seguir: 

ACORDO  DE  ENCOMENDA  DE  XESTIÓN  ENTRE  O  <<CONCELLO>>  E  A 
DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  PARA  TRAMITAR  AS 
SOLICITUDES  DE  CERTIFICADOS  ELECTRÓNICOS  DE  EMPREGADO 
PÚBLICO, SELO E SEDE ELECTRÓNICA  

<<Localidade>>, <<día>> de <<mes >> de dous mil <<ano>> 

 REUNIDOS 

Dunha parte, o Iltmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial 
da Coruña, que actúa na súa representación 

E  doutra  parte,  o/a  Sr./  Sra.  D./Dª  <<NOME  E  APELIDOS 
ALCALDE/ALCALDESA>>,  alcalde/alcaldesa  do  <<CONCELLO>>,  que  actúa  en 
nome e representación deste. 



As partes recoñécense mutuamente plena competencia e capacidade para subscribir a 
presente encomenda de xestión e 

MANIFESTAN 

1.-  O  13  de  xullo  de  2010  a  Xunta  de  Galicia  asinou  coa  Federación  Galega  de 
Municipios e Provincias (en diante a FEGAMP) un convenio de colaboración para o 
desenvolvemento  da  administración  electrónica  nas  entidades  locais  (en  diante 
EE.LL.)  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia.  Este  convenio  favorece  un  novo 
modelo de relación entre as administracións públicas galegas e define un catálogo de 
servizos que permitirán impulsar a administración electrónica na EE.LL. de Galicia que 
se adhiran ao convenio. 

2.-  O 29 de setembro de 2010, a  Xunta de Galicia asinou un contrato coa Fábrica 
Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (en diante FNMT-RCM) cuxo 
obxecto é a prestación dos servizos técnicos, administrativos e de seguridade necesarios 
para  garantir  a  validez  e  eficacia  da  emisión  e  recepción  de  comunicacións  e 
documentos electrónicos no ámbito da Xunta de Galicia e de, entre outros organismos, 
os concellos e as Deputacións provinciais. 

3.- O 14 de decembro de 2010 tras a reunión da Comisión de Seguimento do convenio 
de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para o desenvolvemento da 
administración electrónica (en diante o convenio) acórdase incluír no seu catálogo de 
servizos, aqueles que abarca o contrato coa FNMT-RCM. Os concellos e Deputacións 
provinciais adheridas ao convenio poderán consumir os servizos incluídos no contrato 
coa FNMT-RCM. 

4.- O 26 de abril de 2011 o presidente da Deputación Provincial da Coruña aprobou a 
súa adhesión ao convenio, que foi asinada posteriormente con data do de 2 de maio de 
2011. 

5.- Do mesmo xeito, o <<CONCELLO>>, aprobou a través do/a <<órgano competente 
concello>>  a  súa  adhesión  ao  convenio,  asinada  posteriormente  con  data  <<Data 
sinatura adhesión concello>>. Ambas as institucións están no ámbito de aplicación do 
convenio e poderán acceder aos servizos do contrato coa FNMT-RCM. 

6.- Na Declaración de Prácticas de Certificación da FNMT-RCM cítase expresamente 
que os certificados do ámbito da Lei 11/2007  os emiten a FNMT-RCM por conta da 
Administración  pública  correspondente  á  que  a  FNMT-RCM  presta  os  servizos 
técnicos,  administrativos  e  de seguridade necesarios  como prestador  de servizos  de 
certificación,  polo  que  os  usuarios  destinatarios  son  o  persoal  da  Administración 
Pública  do  Reino  de  España,  ben  sexa  dun  órgano,  organismo,  entidade  da 
administración xeral, autonómica ou local do Estado. 

Aínda que a  administración titular  do certificado e/ou o responsable da Oficina de 
Rexistro teñen a obriga de “non realizar rexistros ou tramitar solicitudes de persoal que 



preste  os seus servizos nunha entidade diferente á  que representa como Oficina de 
Rexistro”, a mesma Declaración recolle a posibilidade de crear “Oficinas de Rexistro 
centralizadas ou de convenios entre administracións para efectuar rexistros”. 

7.- En ocasións existe unha limitación de determinados concellos e outras entidades 
locais  para  constituír  e  manter  ao  día  a  infraestrutura  de  rexistro  e  solicitude  do 
certificados  tipo  AP  para  o  persoal  ao  seu  servizo,  así  como  os  de  sede  e  selo 
electrónico,  pero  a  normativa  vixente  en  materia  de  réxime  local  atribúelles  ás 
Deputacións provinciais un labor de coordinación moi favorable para a extensión do 
uso dos  certificados  deste  tipo,  polo  que  é  factible  que as  Deputacións  provinciais 
poidan constituírse como un Rexistro delegado de certificados AP: persoal, selo e sede 
electrónica para as administracións locais  do seu territorio,  o que se  instrumentaría 
mediante unha encomenda. 

8.- A devandita Lei 11/2007 non impide, nin limita, a actividade de rexistro por parte 
dos prestadores de servizos de certificación (sobre todo no caso da FNMT-RCM, na 
súa condición de organismo público), senón que fomenta a interoperabilidade entre as 
diferentes AA.PP. Así, o artigo 13.3, cita que as AA.PP poderán utilizar os seguintes 
sistemas para a súa identificación electrónica e para a autenticación dos documentos 
electrónicos  que  produzan:  …  “d)  Intercambio  electrónico  de  datos  en  contornas 
cerradas de comunicación, conforme ao especificamente acordado entre as partes.” A 
regulación deste sistema detállase no artigo 20: 

“Artigo 20. Intercambio electrónico de datos en contornas cerradas de comunicación. 

1. Os documentos electrónicos transmitidos en contornas cerradas de comunicacións 
establecidos  entre  administracións públicas,  órganos e  entidades de dereito  público, 
serán  considerados  válidos  para  os  efectos  de  autenticación  e  identificación  dos 
emisores e receptores nas condicións establecidas no presente artigo. 

2. Cando os participantes nas comunicacións pertenzan a unha mesma Administración 
pública,  esta  determinará  as  condicións  e  garantías  polas  que  se  rexerá  que,  polo 
menos, comprenderá a relación de emisores e receptores autorizados e a natureza dos 
datos que se han intercambiar. 

3.  Cando  os  participantes  pertenzan  a  distintas  administracións,  as  condicións  e 
garantías citadas no apartado anterior estableceranse mediante convenio. 

4. En todo caso deberá garantirse a seguridade da contorna cerrada de comunicacións e 
a protección dos datos que se transmitan.” 

Pola  súa  banda,  no  capítulo  I,  do  título  IV,  desta  norma  determínase  o  marco 
institucional  de  cooperación  en  materia  de  administración  electrónica,  baseado  no 
Comité  Sectorial  de  Administración  Electrónica,  nos  Esquemas  Nacionais  de 
Interoperabilidade e de Seguridade e nas redes de comunicacións das administracións 
públicas españolas. 



 Neste último caso, o artigo 43 desta mesma lei expresa: 

“A Administración xeral do Estado, as Administracións autonómicas e as entidades que 
integran  a  Administración  local,  así  como  os  consorcios  ou  outras  entidades  de 
cooperación constituídos para tales efectos por estas, adoptarán as medidas necesarias e 
incorporarán nos  seus  respectivos ámbitos as tecnoloxías  precisas  para posibilitar  a 
interconexión  das  súas  redes  co  fin  de  crear  unha  rede  de  comunicacións  que 
interconecte  os  sistemas  de  información  das  Administracións  públicas  españolas  e 
permita o intercambio de información e servizos entre elas, así como a interconexión 
coas redes das institucións da Unión Europea e doutros Estados membros.” 

Esta  regulación  supón  o  recoñecemento  legal  da  comunicación  entre  distintas 
administracións por medio de redes telemáticas, así como a súa validez para todos os 
efectos,  sempre  que  se  garanta  a  seguridade  e  integridade  da  contorna  cerrada  de 
comunicación e a protección dos datos remitidos. 

9.- Considerando moi favorable, para a extensión do uso dos certificados deste tipo 
entre as administracións locais da provincia da Coruña, que a Deputación Provincial da 
Coruña exerza as súas competencias de asistenta técnica a estas, permitindo, a xestión 
da tramitación por conta dos citados concellos de certificados electrónicos dos citados 
na Lei 11/2007 e recollidos no presente acordo. 

 As partes intervenientes, na representación e coas facultades que os seus respectivos 
cargos lles confiren, recoñécense reciprocamente capacidade e lexitimación para asinar 
o presente acordo, de conformidade co artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
LRXPAC, formalizándoo sobre a base das seguintes 

CONDICIÓNS 

Primeira.  O  obxecto  do  presente  acordo  é  que  o  <<CONCELLO>>  lle  atribúa  á 
Deputación Provincial da Coruña, a encomenda  da tramitación, por conta e en nome 
do  <<CONCELLO>>,  de  solicitudes  de  emisión,  suspensión  e  revogación  de 
certificados electrónicos. As peticións serán dirixidas á FNMT-RCM na súa condición 
de prestador de servizos de certificación. Os certificados serán os da Lei 11/2007: de 
persoal ao servizo da administración, de sede electrónica e de actuación administrativa 
automatizada (selo electrónico), que se expidan a nome do <<CONCELLO>>. 

Segunda.- En ningún caso, a Deputación da Coruña se considerará a administración 
titular do certificado, respectando a súa titularidade a nome do <<CONCELLO>>, e os 
datos consignados na petición. 

Terceira: A petición de certificados, do ámbito da Lei 11/2007 antes citados, por parte 
do <<CONCELLO>> á Deputación da Coruña, realizarase  a través da sede electrónica 
da  Deputación  (sede.dicoruna.es),  sempre  que  cumpran  os  Esquemas  Nacionais  de 
Interoperabilidade  e  Seguridade,  sen  que  sexa  necesaria  a  comparecencia  física  do 
persoal do <<CONCELLO>> ante a oficina de rexistro da Deputación. A constatación 



da personalidade e demais datos esixidos, presumirase polo feito da petición realizada 
polo persoal competente  do <<CONCELLO>> a través das redes citadas,  polo que 
poderán  realizar  tamén  as  peticións  en  papel  mediante  o  envío  á  Deputación  dos 
documentos públicos administrativos correspondentes por parte do <<CONCELLO>>. 
Na  petición  do  <<CONCELLO>>  constatarase  a  vontade  de  que  sexa  emitido, 
suspendido ou revogado o certificado de que se trate e identificarase nominalmente de 
forma  conxunta  á  persoa  titular  do  posto  de  traballo  ou  cargo  que  exerce,  ao 
<<CONCELLO>> e ao órgano ou unidade na que preste servizo, tal e como consten na 
petición que realice o propio <<CONCELLO>>, todo iso nos formatos establecidos 
pola FNMT-RCM. 

Cuarta:  A petición  de  expedición  deste  tipo  de  certificados  dirixirase  por  parte  do 
<<CONCELLO>> ao responsable das  operacións de rexistro (ROR) da Deputación 
Provincial da Coruña a través do trámite electrónico disposto para o efecto na sede 
electrónica da Deputación ou mediante o envío da documentación en papel. Unha vez 
validada,  por  parte  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  a  petición  de  certificados 
realizada polo <<CONCELLO>>, a Deputación, a través da súa ‘ROR’, solicitará á 
FNMT-RCM  a  emisión  dos  certificados  correspondentes  mediante  a  aplicación  de 
rexistro proporcionada pola FNMT-RCM. Co mesmo procedemento poderá solicitar a 
suspensión  ou  revogación  dos  certificados.  A  Deputación  só  poderá  solicitar  a 
suspensión ou revogación deste tipo de certificados no caso de que o suposto estea 
recollido na Lei 59/2003, de sinatura electrónica, normas de desenvolvemento ou na 
DPC da FNMT-RCM. 

Os sistemas, técnicas e aplicacións que se van utilizar no intercambio de información, 
especificaranse  nos  procedementos  de  rexistro  proporcionados  pola  FNMT-RCM á 
Deputación,  que  trasladará  aos  empregados  do  <<CONCELLO>>  para  realizar  as 
peticións de certificados. 

Para iniciar o procedemento e tramitar de forma segura as peticións de certificados, 
unha  copia  auténtica  desta  encomenda  será  remitida,  pola  Deputación  á  Xunta  de 
Galicia como asinante do contrato coa FNMT-RCM, xunto cos datos identificativos 
dos  responsables  de  ambas as  dúas  administracións  (os  do  <<CONCELLO>>,  que 
realizarán as peticións de rexistro á Deputación, e os desta no caso de que aínda non lle 
conste á FNMT-RCM). A Xunta de Galicia remitirá a copia da encomenda xunto cos 
datos identificativos dos representantes á FNMT-RCM para que lle conste tal acordo e 
co fin de dar de alta no Sistema de Rexistro do Departamento CERES desta entidade e 
xestionar  os  permisos  correspondentes.  Non  é  posible  iniciar  a  alta  no  sistema  de 
rexistro se non se ten constancia da entrega da citada copia auténtica desta encomenda 
xunto cos datos antes referidos. 

Quinta:  A  petición  de  emisión,  suspensión  ou  revogación  destes  certificados  á 
Deputación realizaraa o persoal delegado competente do <<CONCELLO>>, utilizando 
para  iso  o  seu  certificado  persoal  clase  2,  o  de  empregado  público  ou  o  DNI-
electrónico. 



Sexta:  A  Deputación  da  Coruña  asesorará  en  todo  momento  o  persoal  do 
<<CONCELLO>> durante o proceso de petición e solicitude do certificado, así como 
no seu uso e custodias seguras, proporcionándolle a formación adecuada para iso. Pola 
súa vez, a FNMT-RCM resolverá as incidencias e consultas correspondentes á Xunta 
de Galicia e á Deputación polas canles existentes. 

Sétima:  O  <<CONCELLO>>  e  a  Deputación  serán  os  únicos  responsables  das 
peticións  e  solicitudes  de  emisión,  suspensión  ou  revogación  dos  certificados 
electrónicos ás deputacións,  respondendo da veracidade dos datos consignados e da 
vontade  do  <<CONCELLO>>  de  que  sexa  emitido,  suspendido  ou  revogado  un 
certificado AP (Lei 11/2007).  

Oitava: Financiamento. O presente acordo non comporta obrigacións económicas para 
as partes, por afectar a cuestións organizativas das administracións intervenientes. 

Novena: O presente acordo terá unha duración de 4 anos renovándose automaticamente 
por  igual  período  se  non  se  produce  a  súa  denuncia  por  calquera  das  partes,  sen 
prexuízo da facultade das partes para subscribir un novo. No entanto, o presente acordo 
quedará extinguido cando se extinga a adhesión do <<CONCELLO>> ao convenio coa 
Xunta de Galicia. 

E en proba de conformidade con canto antecede, asínase o presente acordo en exemplar 
triplicado e para un só efecto, no lugar e data arriba indicados. 

O/A  Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a  do   O  Presidente  da  Deputación  Provincial 
<<CONCELLO>>                                         da  Coruña

                                                                                              
                                                                                                                                             
         

Asdo.<<NOME E APELIDOS ALCALDE>>                Asdo.  D. Diego Calvo Pouso 

 4.Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.” 



15.-APROBAR  O  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A 
DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  O  CONCELLO  DE  ARZÚA 
PARA  ORGANIZAR  A  VIII  FEIRA  DE  AGRICULTURA  ECOLÓXICA  E 
FESTIVAL DAS ARTES POLA DIVERSIDADE.

1.- Aprobar o texto do convenio que se subscribirá entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de Arzúa para financiar a VIII Feira Agricultura Ecolóxica que se 
ha celebrar en Arzúa. 

2.- A achega provincial establecida no convenio ascende a un total de 60.000,-  euros, 
que supón o 80 % do orzamento total. 
         
A achega poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos fixados no 
convenio con cargo á partida orzamentaria 0305/419A/462.01

3.- Facultar á Presidencia para a sinatura do presente convenio"

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

A Coruña,      de    dous mil once

REUNIDOS

Dunha parte o  Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como presidente da Deputación 
Provincial da Coruña.

Doutra parte D. , en representación do Concello de Arzúa.

EXPOÑEN

Que a Feira Ecolóxica e Festival das Artes pola Diversidade,  é un gran festival de 
carácter  ambiental  que  responde a  unha demanda social  cada vez máis  puxante de 
ofertas culturais de grande formato nos que conflúe espectáculo e ocio e cobre un oco 
existente na extensa programación cultural galega.

Estase a dar en Galicia un fenómeno de concienciación social ao redor dos valores 
ambientais  e por isto estamos convencidos que a realización dun macro festival  de 
carácter multidisciplinar e multixeracional, cun obxectivo claro de defensa e promoción 
do noso medio, sería un éxito radical.

Os obxectivos fundamentais  deste  Festival  son tanto o desenvolvemento da cultura 
participativa dinamizando novos espazos sociais e difundindo valores de ecoloxismo 



como  promover  o  desenvolvemento  local  vencellado  á  cultura  motivando  a 
participación da mocidade e da cidadanía do Concello de Arzúa ademais de promover a 
súa concienciación e contribuír á conservación, recuperación e mellora do medio.

CLÁUSULAS

I.- OBXECTO

O  presente  convenio  ten  por  obxecto  establecer  as  bases  de  colaboración  entre  a 
Deputación  da  Coruña  e  o  CONCELLO  DE  ARZÚA,  P-1500600J,  para  o 
financiamento da VIII Feira Ecolóxica e Festival das Artes pola Diversidade .

II.-  ORZAMENTO  DE  GASTOS  DA  ACTIVIDADE   QUE  HA  REALIZAR  O 
CONCELLO DE ARZÚA.

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

INFRAESTRUTURAS ....................................................... 15.000,00 €
Escenario.
Equipo de son e luz.
Casetas para expositores.
Loxística.

PUBLICIDADE / DIFUSIÓN............................................... 20.000,00 €

Edición de carteis, trípticos e flyers.
Deseño da publicidade.
Elaboración de pancartas.
Decoración..
Actualización e mantemento da páxina web.
Realización de camisetas.
Distribución polas capitais galegas.
Publicidade prensa radio e TVG

CONTRATACIÓN ARTISTAS.................................................              24.000 €
PROGRAMACIÓN ..................................................................                6.000 €

Exposicións.
Obradoiros.
Cursos:
Demostracións:

XESTIÓN /EXECUCIÓN /RECURSOS HUMANOS.............          8.000,00  €

Deseño do programa.
Dirección do festival.
Xestión das actividades.
Xestión da loxística.
Busca de expositores.
Gabinete de prensa.
Difusión.
Execución.



VARIOS ....................................................................................              2.000 €

Protocolo.
Axudas de custe.
Papelería.
Ferraxería.

TOTAL ......................................................75.000,00 €

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

1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 60.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 80%. No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total 
establecido na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 
80 %, 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 se cumpriu e perderase o dereito ao seu cobro.

3.  O  importe  do  financiamento  provincial  farase  efectivo  con  cargo  á  aplicación 
orzamentaria 0305/419A/462.01, na que a Intervención provincial certificou que existe 
crédito dabondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito.

4.  A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que O CONCELLO DE ARZÚA 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 ARZÚA o outorgamento dos contratos de 
subministración,  servizos  e  asistencia  para  a  completa  realización  da  actividade 
programada.

2.  No procedemento de contratación, o CONCELLO DE ARZÚA axustará 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 ARZÚA.

VI.-   A  XUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  A  ACHEGA 
PROVINCIAL

1. Consonte co disposto na Base 56ª.2 das de execución do Orzamento para o ano 2011, 
ata o 60 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito que se 
expedirá  un  primeiro  pagamento  a  prol  do  CONCELLO  DE  ARZÚA  pola  contía 
resultante de aplicar a dita porcentaxe sobre o importe do presuposto subvencionable 
unha vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:

•  Certificación  do  acordo  ou  acordos  de  contratación  de  persoal  e  de 
adxudicación  definitiva  dos  contratos  de  subministracións  ou  servizos 
necesarios para levar a cabo a actividade, na que se fagan constar polo menos 
os  seguintes  datos:  empresa  adxudicataria,  importe  do  contrato  e  prazo  de 
execución.

• 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. 

• O  CONCELLO  DE  ARZÚA  estará  obrigado   a  cumprir  a  cláusula  de 
publicidade  e  a  acreditala  mediante  a  presentación  dos  documentos  que  o 
acrediten.

 2.  Rematada  completamente  a  realización  da  actividade,  aboarase  o  40  por  cento 
restante,  unha  vez  que  se  presente  ou  conste  na  Deputación  provincial  a  seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada):

• Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do CONCELLO 
DE ARZÚA, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 

• Certificación clasificada dos gastos realizados entre o 1 de xuño e o 31 de 
decembro  de  2011  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.

• 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.

• Deberá acreditar o pagamento efectivo aos terceiros do importe aboado co 
primeiro pagamento prepagable

• Deberá acreditar terlles aboado aos terceiros o importe xustificado do 40% 
no prazo máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o 
segundo pagamento

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso na 
conta  da  entidade  financeira  indicada  polo  CONCELLO  DE  ARZÚA  na 
documentación subministrada. E se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada 
e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda,  o  CONCELLO DE ARZÚA 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 ARZÚA 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. As datas dos xustificantes estarán comprendidas entre o 1 de 
xuño ao 31 de decembro de 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 



recibise  ningunha  xustificación,  a  Unidade  xestora  remitiralle  un  requirimento  ao 
CONCELLO DE ARZÚA para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE 
DÍAS. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda 
da subvención e demais responsabilidades establecidas neste convenio e na lexislación 
aplicable 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, lle poida corresponder.

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

1. O CONCELLO DE ARZÚA deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no cumprimento 
das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  

2.  A  acreditación  do  cumprimento  das  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  a 
declaración  responsable  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.

3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao de oficio esta.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS

1.  O  CONCELLO  DE  ARZÚA  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 
imposible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.

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

1. Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións  de  Galicia,  o  CONCELLO  DE  ARZÚA  poderá  ser  escollido  pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 



foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.

2. Asemade, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o CONCELLO DE ARZÚA queda sometido 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 contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano 
de control, nacional ou europeo.

XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

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

2.  Sen  prexuízo  do  anterior,  o  dito  incumprimento  tamén  poderá  ser  constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións establecidas 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 implicará unha sanción dun 10 por 
100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización 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 retraso 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 chega a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención 
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de 
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do importe 
da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €.

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



1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais  normativa  de  desenvolvemento,  os  datos  da  subvención  concedida  e  a 
identificación do CONCELLO DE ARZÚA serán remitidas á Intervención xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade establecida no dito precepto.
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería 
de Economía e Facenda,  co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, 
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

3. Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao CONCELLO DE ARZÚA 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 prazo de vixencia o presente convenio finalizará 1 ano despois da súa sinatura e 
producirá efectos retroactivos dende o 1 de xuño de 2011 ata o 31de decembro de 2011

2. Despois  da  solicitude  do  CONCELLO DE ARZÚA, 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 logo 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 previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación.

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE

1,  O presente  convenio  ten  natureza  administrativa  e  para  resolver  as  dúbidas  que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na  Lei 
38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia.  Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector 
público.

2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións 
nomeados  polo  presidente  da  Deputación  e  o  do  CONCELLO  DE  ARZÚA, 
respectivamente.



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

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

Todo isto despois do preceptivo informe de Patrimonio e Contratación  e Intervención 
Provincial.



16.-PROPOSTA DE ADHESIÓN Á REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
E DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES.

“Aprobar a adhesión á Rede de Dinamización Lingüística creada pola Orde do 14 de 
setembro de 2010 publicada no DOG do 21 de setembro de 2010, que busca congregar 
ás entidades con competencia na promoción do uso da lingua galega,  e nos termos 
expresados en dita orde.

De acordo co disposto no artigo 14,  puntos 4 e 5 da orde mencionada,  desígnanse 
representantes desta Deputación na Rede, ás persoas seguintes:

- Representante política: Zaira Rodríguez Pérez e suplente: Antonio Cañás Varela

- Representante técnica: Inés Dorado Fernández e suplente: Dores Sánchez Alegre

Solicitarlle a adhesión á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a través 
da Secretaría Xeral de Política Lingüística, a cal queda vinculada á rede e que garante o 
financiamento das actividades”.



17.-TOMA  DE  COÑECEMENTO  DO  INFORME  SOBRE  O  ESTADO  DE 
TRAMITACIÓN DAS FACTURAS RECIBIDAS CON ANTERIORIDADE AO 1 
DE XULLO DE 2011, EN APLICACIÓN DO ESTABLECIDO NA LEI 15/2010, 
DE  MODIFICACIÓN  DA  LEI  3/2004,  POLA  QUE  SE  ESTABLECEN 
MEDIDAS  DE  LOITA  CONTRA  A  MOROSIDADE  NAS  OPERACIÓNS 
COMERCIAIS (BOE Nº 163 DO 6 DE XULLO DE 2010).

Primeiro: Tomar coñecemento dos informes emitidos pola Intervención e a Tesourería 
Provincial  en cumprimento do establecido nos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, do 5 de 
xullo,  de  modificación  da  Lei  3/2004,  do  29  de  decembro,  pola  que  se  establecen 
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, así como do estado de 
tramitación das facturas exposto nos distintos informes das Unidades tramitadoras.

Segundo:Dispor que se proceda á inserción dun anuncio na páxina web da Deputación 
no que se indique que a documentación referenciada no apartado anterior está ao dispor 
dos interesados para o seu exame e consulta no Servizo de Contabilidade.

Terceiro: Proceder ao envío da devandita documentación aos órganos competentes da 
comunidade autónoma e do Ministerio de Economía e Facenda.



18.-ACEPTAR A AMPLIACIÓN DAS DELEGACIÓNS DE COMPETENCIAS 
TRIBUTARIAS  DO  CONCELLO  DE  VILARMAIOR  EN  MATERIA  DE 
RECADACIÓN  VOLUNTARIA  E  EXECUTIVA  DA  TAXA  POLA 
PRESTACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.

Aceptar a ampliación das competencias delegadas en materia tributaria acordada polo 
Concello de Vilarmaior en relación coa seguinte materia:

 Recadación voluntaria e executiva da taxa pola prestación do servizo municipal de 
saneamento.  

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.



19.-ACEPTAR A AMPLIACIÓN DAS DELEGACIÓNS DE COMPETENCIAS 
TRIBUTARIAS DO CONCELLO DE ZAS EN MATERIA DE RECADACIÓN 
DAS  COTAS  DE  URBANIZACIÓN  UNHA  VEZ  TRANSCORRIDO  O 
PERÍODO VOLUNTARIO DE PAGO.

Aceptar a ampliación das competencias delegadas en materia tributaria acordada polo 
Concello de Zas en relación coa seguinte materia:

• Recadación das cotas de urbanización unha vez transcorrido o período voluntario 
de pago.

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. 



20.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL XERAL.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria da Presidencia explicativa sobre a modificación da ordenanza fiscal.
 Informe-proposta  da  Sección  de  Recursos  Propios,  que  conforman  o  xefe  do 

Servizo de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.
 Texto proposto  para a ordenanza fiscal co contido mínimo que sinala o art. 16.1 do 

TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL XERAL: Modificación dos 
artigos 9.2; 46.4 e 46.5.

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia,  segundo establecen os 
artigos 49.b) da Lei 7/85 do 2 de abril e o art. 17  do TRLRFL, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza fiscal xeral.

4º.- A ordenanza fiscal xeral comezará a rexer:
 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 

sinalado no art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado 
polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación 
no Boletín Oficial da Provincia segundo o disposto no art. 17.4 do Texto refundido da 
lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de marzo.



21.-MODIFICACIÓN  DA  ORDENANZA  FISCAL  Nº  2  REGULADORA  DA 
TAXA  POLO  SERVIZO  DE  PUBLICACIÓNS  NO  BOLETÍN  OFICIAL  DA 
PROVINCIA.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria da Presidencia explicativa sobre a modificación da ordenanza fiscal nº 2 
reguladora da taxa por servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia.

 Informe-proposta  da  Sección  de  Recursos  Propios,  que  conforman  o  xefe  do 
Servizo de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza fiscal co contido mínimo que sinala o art. 16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DA 
TAXA  POR  SERVIZO  DE  PUBLICACIÓNS  DO  BOLETÍN  OFICIAL  DA 
PROVINCIA (artigos 7 e 8.4).

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia, segundo estabelecen os 
artigos 49.b) da Lei 7/85 do 2 de abril e o art. 17  do TRLRFL, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza fiscal nº 2.

4º.- A ordenanza fiscal nº 2  comezará a rexer:

 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 
sinalado no art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado 
polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación 
no Boletín Oficial da Provincia segundo o disposto no art. 17.4 do Texto refundido da 
lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de marzo.



22.-MODIFICACIÓN  DA  ORDENANZA  FISCAL  Nº  3  REGULADORA  DA 
TAXA  POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS,  ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E DEREITOS DE EXAME.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria da Presidencia explicativa sobre a modificación da ordenanza fiscal nº 3 
reguladora da taxa por expedición de documentos, actividades administrativas e 
dereitos de exame.

 Informe-proposta  da  Sección  de  Recursos  Propios,  que  conforman  o  xefe  do 
Servizo de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza fiscal co contido mínimo que sinala o art. 16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DA 
TAXA  POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS,  ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E DEREITOS DE EXAME (artigo 6)

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia, segundo estabelecen os 
artigos 49.b) da Lei 7/85 do 2 de abril e o art. 17  do TRLRFL, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza fiscal nº 3.

4º.- A ordenanza fiscal nº 3  comezará a rexer:

 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 
sinalado no art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado 
polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación 
no Boletín Oficial da Provincia segundo o disposto no art. 17.4 do Texto refundido da 



lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de marzo.



23.-MODIFICACIÓN  DA  ORDENANZA  FISCAL  Nº  4  REGULADORA  DA 
TAXA POR SERVIZOS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria da Presidencia explicativa sobre a modificación da ordenanza fiscal nº 4 
reguladora da taxa por servizos no Polígono Industrial de Sabón.

 Informe-proposta  da  Sección  de  Recursos  Propios,  que  conforman  o  xefe  do 
Servizo de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza fiscal co contido mínimo que sinala o art. 16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DA 
TAXA POR SERVIZOS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN (artigo 6).

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia,  segundo establecen os 
artigos 49.b) da Lei 7/85 do 2 de abril e o art. 17  do TRLRFL, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza fiscal nº 4.

4º.- A ordenanza fiscal nº 4  comezará a rexer:

 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 
sinalado no art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado 
polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación 
no Boletín Oficial da Provincia segundo o disposto no art. 17.4 do Texto refundido da 
lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de marzo.



24.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA  FISCAL  Nº  10  REGULADORA  DA 
TAXA POR SERVIZOS NO CONSERVATORIO DE DANZA.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria da Presidencia explicativa sobre a modificación da ordenanza fiscal nº 10 
reguladora da taxa por servizos no Conservatorio de Danza.

 Informe-proposta  da  Sección  de  Recursos  Propios,  que  conforman  o  xefe  do 
Servizo de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza fiscal co contido mínimo que sinala o art. 16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA 
TAXA POR SERVIZOS NO CONSERVATORIO DE DANZA (artigo 6).

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia, segundo estabelecen os 
artigos 49.b) da Lei 7/85 do 2 de abril e o art. 17  do TRLRFL, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza fiscal nº 10.

4º.- A ordenanza fiscal nº 10  comezará a rexer:

 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 
sinalado no art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado 
polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor para o curso escolar 2012/2013.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación 
no Boletín Oficial da Provincia segundo o disposto no art. 17.4 do Texto refundido da 
lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de marzo.



25.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA  FISCAL  Nº  11  REGULADORA  DA 
TAXA  POR  SERVIZOS  EN  ESTABLECEMENTOS  PROVINCIAIS  DE 
SERVIZOS SOCIAIS.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria da Presidencia explicativa sobre a modificación da ordenanza fiscal nº 11 
reguladora da taxa por servizos en establecementos provinciais de Servizos Sociais.

 Informe-proposta  da  Sección  de  Recursos  Propios,  que  conforman  o  xefe  do 
Servizo de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza fiscal co contido mínimo que sinala o art. 16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DA 
TAXA POR SERVIZOS EN ESTABLECEMENTOS PROVINCIAIS DE SERVIZOS 
SOCIAIS.( artigo 5).

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia, segundo estabelecen os 
artigos 49.b) da Lei 7/85 do 2 de abril e o art. 17  do TRLRFL, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza fiscal nº 11.

4º.- A ordenanza fiscal nº 11  comezará a rexer:

 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 
sinalado no art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado 
polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva  da  ordenanza  así  como  a  data  a  partir  da  cal  rexerá  esta,  tras  a  súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia segundo o disposto no art. 17.4 do Texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 
2/2004 do 5 de marzo.



26.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA  Nº 12 REGULADORA DO PREZO 
PÚBLICO POR SERVIZOS NO CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE CALVO 
SOTELO.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria  da  Presidencia  explicativa  sobre  a  modificación  da  ordenanza  nº  12 
reguladora do prezo público por servizos no Centro Residencial  Docente Calvo 
Sotelo.

 Informe-proposta  da  Sección  de  Recursos  Propios,  que  conforman  o  xefe  do 
Servizo de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza  co contido mínimo que sinala o art. 16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA Nº 12 REGULADORA DO PREZO 
PÚBLICO  POR  SERVIZOS  NO  CENTRO  RESIDENCIAL  DOCENTE  CALVO 
SOTELO (artigo 4.1).

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia, segundo establece o artigo 
49.b) da Lei de 7/85 do 2 de abril, de bases de réxime local.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza  nº 12.

4º.- A ordenanza  nº 12  comezará a rexer:

 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 
sinalado no art. 49.c)  e unha vez transcorrido o prazo disposto nos artigos 70.2 e 65.2 
da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases do réxime local, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor para o curso escolar 2012/2013.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación 
no  Boletín  Oficial  da  Provincia  segundo  o  disposto  no  art.  49.c)  e  unha  vez 
transcorrido o prazo disposto nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, de 
bases do réxime local.



27.-MODIFICACIÓN  DA  ORDENANZA  Nº  13  REGULADORA  DO  PREZO 
PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria  da  Presidencia  explicativa  sobre  a  modificación  da  ordenanza  nº  13 
reguladora do prezo público por utilización da pista polideportiva.

 Informe-proposta da Sección de Recursos Propios, que conforman o xefe do Servizo 
de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza  co contido mínimo que sinala o art.  16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA Nº 13 REGULADORA DO PREZO 
PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA ( artigo 4.2).

2º.-   Este  acordo   estará  exposto  ao   público  no   taboleiro   de  anuncios  desta 
Deputación, durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo 
caso  os  anuncios  de  exposición  ao  público   publicaranse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia e  nun diario dos de maior difusión da provincia, segundo establece o artigo 
49.b) da Lei 7/85 do 2 de abril, de bases do réxime local.  

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza  nº 13.

4º.- A ordenanza  nº 13  comezará a rexer:

 a)  Se non se producisen reclamacións contra  ela,  de conformidade co 
sinalado no art. 49.c) e unha vez transcorrido o prazo disposto nos artigos 70.2 e 65.2 
da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases do réxime local, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación  adoptará  o  acordo  definitivo  que  proceda,  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación 
no  Boletín  Oficial  da  Provincia  segundo  o  disposto  no  art.  49.c)  e  unha  vez 
transcorrido o prazo disposto nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, de 
bases do réxime local.



28.-MODIFICACIÓN  DA  ORDENANZA  Nº  14  REGULADORA  DO  PREZO 
PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DO PAZO DE MARIÑÁN.

Unha  vez  analizada  a  documentación  presentada,  de  conformidade  coa  lexislación 
vixente,  e que ten o seguinte detalle:

 Memoria  da  Presidencia  explicativa  sobre  a  modificación  da  ordenanza  nº  14 
reguladora do prezo público por utilización do Pazo de Mariñán.

 Informe-proposta da Sección de Recursos Propios, que conforman o xefe do Servizo 
de Xestión Tributaria e a vicetesoureira.

 Texto proposto  para a ordenanza  co contido mínimo que sinala o art.  16.1 do 
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

 Informe preceptivo da  Intervención Provincial.

1º.- Aprobar a modificación da ORDENANZA Nº 14 REGULADORA DO PREZO 
PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DO PAZO DE MARIÑÁN. ( artigos  4.2 e 4.3).

2º.-  Este acordo  estará exposto ao  público no  taboleiro  de anuncios desta Deputación, 
durante  o  prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o expediente e 
presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas; en todo caso os anuncios 
de exposición ao público  publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e  nun diario dos 
de maior difusión da provincia, segundo establece o artigo 49.b) da Lei 7/85 do 2 de 
abril, de bases do réxime local. 

3º.-  Unha  vez  aprobada  definitivamente,  procederase  á  publicación  íntegra  das 
modificacións da ordenanza  nº 14.

4º.- A ordenanza  nº 14  comezará a rexer:

 a)  Se  non  se  producisen  reclamacións  contra  ela,  de  conformidade  co 
sinalado no art. 49.c) e unha vez transcorrido o prazo disposto nos artigos 70.2 e 65.2 da 
Lei 7/85, do 2 de abril, de bases do réxime local, a ordenanza publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia e entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

b)  Se  se  producisen  reclamacións,  unha  vez  que  se  resolvan  estas,  a 
Corporación adoptará o acordo definitivo que proceda, e aprobará a redacción definitiva 
da ordenanza así como a data a partir da cal rexerá ela, tras a súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia segundo o disposto no art.  49.c) unha vez transcorrido o prazo 
disposto nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases do réxime local.



29.-EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/2011 DE APROBACIÓN POLO PLENO.

Despois de examinar o expediente e maila documentación que se presenta segundo o artigo 37 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, 
esta comisión adopta o seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 3/2011 de competencia do Pleno, que se tramita dentro do 
vixente orzamento xeral, por un importe de 3.362.544,05 euros que ofrece o seguinte resumo:

A) NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO

A.1) Aumentos (necesidades de financiamento): A.2) Baixas (fontes de financiamento):

C.E. Créditos extraordinarios  1.025.300,79 S.C. Suplementos de crédito  2.337.243,26
R.X. Remanente de tesourería para gastos xerais: 1.835.956,98 B.A.  Baixas por anulación:               1.526.587,07

Total de aumentos:            3.362.544,05 Total financiamento:             3.362.544,05

B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

B.A.1 Resumo por capítulos do estado de gastos     B.A.2 Resumo por capítulos do estado ingresos

Capítulo Altas
1. Impostos  directos
2. Impostos indirectos
3. Taxas e outros ingresos.
4. Transferencias correntes
5. Ingresos patrimoniais
6. Alleamento investimentos reais
7. Transferencias de capital
8. Act. finan. Remanente de Tesourería 1.835.956,98
9. Pasivos financeiros
TOTAL MODIFICACIÓNS 1.835.956,98

Capítulo Altas Baixas
1. Gastos de persoal 200,00 354.878,64
2. Gastos correntes 296.952,93 0,00
3. Gastos financeiros 0,0 0,00
4. Transferencias correntes 369.111,50  60.000,00
6. Investimentos reais 85.190,84 1.029.997,21
7. Transferencias de capital 2.256.210,14 81.711,22
8. Activos financeiros 0,00 0,00
9. Pasivos financeiros 354.878,64 0,00
TOTAL MODIFICACIÓNS 3.362.544,05 1.526.587,07



2º.- Dispor a  exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia para os efectos de reclamacións, segundo o estabelecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do citado RD 
500/90.

Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de 
adoptar un novo acordo. No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas.

3º.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da Provincia como requisito previo para a súa 
entrada en vigor, segundo o estabelecido no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do Texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e a Delegación do 
Ministerio de Economía, en cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril e os artigos 
169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. 
Tamén  se  remitirá  unha  copia  do  expediente  á  Dirección  Xeral  de  Coordinación  Financeira  coas  Entidades  locais,  para  dar 
cumprimento ao disposto no artigo 29.2 do Regulamento de desenvolvemento da Lei de estabilidade presupostaria, aprobado polo Real 
decreto 1.463/2007, do 2 de novembro.

30.-MODIFICAR  AS  SUBVENCIÓNS  NOMINATIVAS  RECOLLIDAS  NA  BASE  49  DAS  DE  EXECUCIÓN  DO 
ORZAMENTO 2011.

1º.- Modificación da base 49ª de execución do orzamento provincial.



1º.1. Incorporar ás subvencións nominativas recollidas na base 49ª do Orzamento provincial do exercicio 2011 as que se 
enumeran a continuación, ao abeiro do disposto nos apartados a) e c) do artigo 22.2. da Lei 38/2003, xeral de subvencións, no 
artigo 26 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e nos artigos 65 a 67 do regulamento da lei xeral de subvencións aprobado polo 
Real decreto 887/2006 do 21 de xuño.

APLICACIÓN 
PRESUPOSTARIA BENEFICIARIO CIF/NIF OBXECTO IMPORTE DA 

SUBVENCIÓN 
P R E S U P O S T O 
SUBVENCIONADO % FINAN.

0202/134A /624.01 Concello de Ferrol P1503700E Adquisición ambulancia Servizo Protección Civil 50.000,00 50.000,00 100,00

0202/169A/762.01 Concello de Ribeira P1507400H Obras de acondicionamento local municipal 25.000,00 98.521,01 25,36

0202/171A/762.01 Concello de Padrón P1506600D Cerramento e restauración Xardín Artístico 66.573,47 218.690,25 30,44

0202/342A/762.01 Concello do Pino P1506700B Equipamento e mobiliario Polideportivo Lameiro-Arca 35.000,00 45.831,74 76,37

0202/342A/762.01 Concello de Tordoia P1508500D Equipamento ximnasio 20.000,00 29.991,39 66,67

0202/431A/762.01 Concello de Pontedeume P1507000F Obras de acondicionamento de mercado provisional 140.000,00 385.682,03 36,30

0701/231E/481
Federación de asociacións de 
persoas con discapacidade. COGAMI 
- CORUÑA

G15077845 Gastos de funcionamento 25.000,00 31.250,00 80,00

1º.2. Modificar as subvencións nominativas seguintes:



APLICACIÓN 
PRESUPOSTARIA BENEFICIARIO CIF/NIF OBXECTO E FINALIDADE IMPORTE 

ACHEGA 

0601/334A/480 Fundación Rosalía de Castro (1) G15040850 Programa actividades. Ano 2011 30.050,00

(1) Cambio de aplicación presupostaria

APLICACIÓN 
PRESUPOSTARIA BENEFICIARIO CIF/NIF OBXECTO IMPORTE DA 

SUBVENCIÓN 
P R E S U P O S T O 
SUBVENCIONADO % FINAN.

0103/232B/781 Fundación Taller de Solidariedade (1) G83105783 Formación para o traballo e inserción laboral no 
Barrio de La Gaitana – Bogotá - Colombia 63.148,00 103.747,19 60,87

0305/432C/462.01 Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol 
SA (2) A70222237 Plan de competitividade  turística 2011 98.800,00 123.500,00 80,00

0305/432C/762.01 Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol 
SA (2) A70222237 Plan de competitividade turística 2011 1.200,00 1.500,00 80,00

0701/231E/781 Asociación Pro-enfermos mentales de 
Coruña – APEM (3) G15034176 Obras de ampliación do Centro “Os Chopos” na 

Coruña 200.000,00 741.877,80 26,96

0701/232A/467.01 Consorcio As Mariñas(4) P1500011J Contratación persoal para mantemento do 
equipo de inserción sociolaboral. 60.000,00 75.000,00 80,00

(1) Corrixir o presuposto subvencionado e o coeficiente de financiamento
(2) Cambio de beneficiario e de aplicación presupostaria
(3) Cambio de importe da subvención, presuposto subvencionado e coeficiente de financiamento
(4) Cambio de obxecto e aplicación presupostaria



2º.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia para os efectos de reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do RD 
500/90 do 20 de abril.

Se transcorrido o dito  prazo non se formulasen reclamacións,  o  expediente  considerarase  aprobado definitivamente sen 
necesidade  de  adoptar  un  novo acordo.  No caso  de  que se  presentaran reclamacións,  o  pleno disporá  do  prazo  dun mes para 
resolvelas.


