
RELACIÓN  DE  ACORDOS  ADOPTADOS  POLA  DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 25 DE 
XANEIRO DE 2013.

Actas

1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 12/12 do 21 de decembro.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 20.401  á nº 
22.642 de 2012 e da nº 1 á 600 de 2013.

Comisión de Infraestruturas viarias: vías e  obras provinciais

3.-Aprobación  definitiva  da  desafectación  da  superficie  de  578,60  m  2   sobrantes  ao   
modificarse o trazado da EP 5004 como consecuencia da execución das obras contidas 
no proxecto  complementario  do proxecto  de pavimentación con MAC en DP 5004 
Casal de Arriba á Feira do Tres PQ 5,34-9,46 (Miño) e permutar con Adolfo Bonome 
Pena  e  Enrique  Bonome  Rivas,  a  parcela  sobrante  cunha  superficie  de  578,60  m  2   

resultado da modificación de trazado da DP 5004 como consecuencia do cambio de 
trazado que supuxo a execución das obras comprendidas  no proxecto,  adquirindo a 
Deputación unha parcela cunha superficie de 578,93 m  2   segundo plano que figura no   
expediente.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

4.-Toma  de  coñecemento  da  fiscalización  a  posteriori  dos  recursos  doutros  entes 
públicos correspondentes ao exercicio 2011.

5.-Aceptación  da  delegación  de  competencias  en  materia  tributaria  do  Concello  de 
Ames.

6.-Aceptación  da  ampliación  da  delegación  de  competencias  do  Concello  de  Zas, 
recadación voluntaria  e executiva das sancións por infraccións da Lei  sobre tráfico, 
circulación de vehículos de motor e seguridade viaria.

7.-Aceptación da ampliación da delegación de competencias do Concello de Zas en 
materia  de  instrución  dos  expedientes  sancionadores  por  denuncias  cursadas  polo 
concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e 
seguridade viaria.

8.-Aceptación da ampliación da delegación de competencias do Concello das Pontes en 
materia  de  instrución  dos  expedientes  sancionadores  por  denuncias  cursadas  polo 
Concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e 
seguridade viaria.

9.-Aceptación da ampliación da delegación de competencias do Concello de Ames en 
materia  de  instrución  dos  expedientes  sancionadores  por  denuncias  cursadas  polo 



concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e 
seguridade viaria.

10.-Aceptación da ampliación da delegación de competencias do Concello de Negreira 
en materia de instrución dos expedientes sancionadores por denuncias cursadas polo 
Concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e 
seguridade viaria.

11.-Convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da  Coruña  e  o  Fogar 
Español de Montevideo, da República oriental do Uruguai, para o financiamento dos 
gastos de funcionamento do seu Fogar de acollida.

12.-Informe da Tesourería sobre a xestión recadatoria do exercicio 2012.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
-Moción do Grupo Popular sobre arbitraxe de consumo e canxe de participación 
preferentes e obrigas subordinadas.



1.-APROBACIÓN  DA  ACTA  DA SESIÓN  ANTERIOR,  Nº  12/12  DO 21  DE 
DECEMBRO.

Apróbase a acta da sesión anterior, nº 12/12, do 21 de decembro.



2.-TOMA  DE  COÑECEMENTO  DAS  RESOLUCIÓNS  DITADAS  POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 20.401  Á Nº 22.642 DE 2012 E DA Nº 1 Á 600 DE 2013.

A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia  da 
nº 20.401 á nº 22.642 de 2012 e da nº 1 á nº 600 de 2013.



3.-APROBACIÓN DEFINITIVA DA DESAFECTACIÓN DA SUPERFICIE DE 
578,60 M2 SOBRANTES AO MODIFICARSE O TRAZADO DA EP 5004 COMO 
CONSECUENCIA  DA  EXECUCIÓN  DAS  OBRAS  CONTIDAS  NO 
PROXECTO COMPLEMENTARIO DO PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN 
CON MAC EN DP 5004 CASAL DE ARRIBA Á FEIRA DO TRES PQ 5,34-9,46 
(MIÑO)  E  PERMUTAR  CON  ADOLFO  BONOME  PENA  E  ENRIQUE 
BONOME RIVAS, A PARCELA SOBRANTE CUNHA SUPERFICIE DE 578,60 
M2 RESULTADO DA MODIFICACIÓN DE TRAZADO DA DP 5004 COMO 
CONSECUENCIA  DO  CAMBIO  DE  TRAZADO  QUE  SUPUXO  A 
EXECUCIÓN  DAS  OBRAS  COMPRENDIDAS  NO  PROXECTO, 
ADQUIRINDO A DEPUTACIÓN UNHA PARCELA CUNHA SUPERFICIE DE 
578,93 M2 SEGUNDO PLANO QUE FIGURA NO EXPEDIENTE.

1. Aprobar definitivamente a desafectación da superficie  de 578,60 m2 sobrantes ao 
modificarse  o  trazado  da  EP  5004  como  consecuencia  da  execución  das  obras 
contidas  no  proxecto  COMPLEMENTARIO  DO  PROXECTO  DE 
PAVIMENTACIÓN CON MAC EN DP 5004 CASAL DE ARRIBA Á FEIRA DO 
TRES PK 5,34-9,46 (MIÑO).

2. Recibir e incorporar ao inventario de bens, co carácter de patrimonial, do citado 
tramo.

3. Permutar  con  ADOLFO  BONOME PENA  E  ENRIQUE BONOME  RIVAS,  a 
parcela  sobrante  cunha  superficie  de  578,60  m2  (segundo  plano  que  figura  no 
expediente co número 5 e cor marrón) resultado da modificación de trazado da DP 
5004 como consecuencia do cambio de trazado que supuxo a execución das obras 
comprendidas  no  proxecto  de  COMPLEMENTARIO  DO  PROXECTO  DE 
PAVIMENTACIÓN CON MAC EN DP 5004 CASAL DE ARRIBA Á FEIRA DO 
TRES PK 5,34-9,46 (MIÑO), pola achega de 578,93 m2 (segundo plano que figura 
no expediente co número 3 e cor azul) realizado por ADOLFO BONOME PENA E 
ENRIQUE BONOME RIVAS.

4. A referida permuta non suporá a achega de cantidade de diñeiro ningún por parte 
desta Deputación provincial.



4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA FISCALIZACIÓN A POSTERIORI DOS 
RECURSOS  DOUTROS  ENTES  PÚBLICOS  CORRESPONDENTES  AO 
EXERCICIO 2011.

Tomar  coñecemento  do  informe  da  Intervención  provincial  sobre  a  fiscalización 
posterior  dos recursos propios e doutros entes públicos correpondentes  ao exercicio 
2011, na aplicación do disposto nos artigos 214, 219 e 222 do Texto refundido da lei 
das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, do 
apartado 2 da Base 33 das  de execución do Orzamento para o exercicio 2011 e da 
Resolución  da  Presidencia  núm.  20.744/2002  do  28  de  decembro  modificada  pola 
Resolución núm. 10.157/2007 do 14 de xuño, pola que se establece a substitución da 
fiscalización  previa  dos  dereitos  pola  toma de  razón en  contabilidade  e  actuacións 
comprobatorias posteriores.

Quedar sabedores do devandito informe resumo, que conclúen que os actos de xestión 
tributaria  revisados  non  presentan  ningunha  eiva  de  importancia  e  axústanse  ao 
ordenamento tributario de aplicación.



5.-ACEPTACIÓN  DA  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  EN  MATERIA 
TRIBUTARIA DO CONCELLO DE AMES.

“Aceptar a delegación das competencias en materia tributaria acordada polo Concello 
de Ames en relación coas seguintes materias:

1. Xestión e recadación voluntaria e executiva do imposto sobre bens inmobles, tanto 
de natureza rústica como urbana, ou do imposto municipal que o complemente ou 
substitúa no futuro.

2.  Xestión  e  recadación  voluntaria  e  executiva  do  imposto  sobre  actividades 
económicas ou do imposto municipal que o complemente ou substitúa no futuro, así 
como a facultade para, de acordo co establecido no artigo 92 da Lei reguladora das 
facendas locais, solicitar da Administración Tributaria do Estado a delegación das 
funcións de xestión censual e inspección, e establecer coa devandita administración 
as oportunas fórmulas de colaboración en materia de inspección en relación con este 
mesmo imposto.

3. Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva do imposto sobre vehículos 
de tracción mecánica e do imposto municipal que o complemente ou substitúa no 
futuro, salvo que o impidan compromisos ineludibles adquiridos polo concello ou 
este xestione o tributo directamente e non desexe delegalo.

4.  Xestión,  inspección  e  recadación  voluntaria  e  executiva  do  imposto  sobre  o 
incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

5.  Xestión,  inspección  e  recadación  voluntaria  e  executiva  da  taxa  pola  utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo e voo das vías 
públicas, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións e interese 
xeral, tanto o suposto xeral do artigo 24 do Texto refundido da lei reguladora das 
facendas  locais,  aprobado  polo  Real  decreto  lexislativo  2/2004,  do  5  de  marzo, 
baseado no 1,5% dos ingresos brutos obtidos no termo municipal, como ao suposto 
especial da telefonía móbil.

6. Recadación voluntaria e executiva das seguintes taxas e prezos públicos de carácter 
periódico anual e notificación colectiva mediante padrón:

6.1 Taxa por instalacións de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, 
atraccións  ou recreo,  situados en terreo  de uso público  municipal,  así  como 
industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica.

6.2 Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e por reserva da vía 
pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera 
clase.

6.3 Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, 
taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa.



7. Recadación voluntaria e executiva das sancións municipais por infraccións da Lei 
sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  e  seguridade  vial,  incluíndo  a 
colaboración  previa  cos  concellos  para  a  identificación  dos  propietarios  dos 
vehículos cos que se cometeran as infraccións.

8.  Recadación  en  período  executivo  de  tributos,  prezos  públicos  e  calquera  outro 
ingreso de dereito público de carácter non periódico ou de periodicidade inferior ao 
ano.

9. A facultade para establecer acordos ou convenios coa Administración Tributaria do 
Estado en materias de colaboración e inspección en relación co imposto sobre bens 
inmobles.

A  delegación  entrará  en  vigor  unha  vez  sexan  publicados  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia tanto a elevación a definitivo do acordo municipal como a aceptación polo 
Pleno da Deputación Provincial.”



6.-ACEPTACIÓN  DA  AMPLIACIÓN  DA  DELEGACIÓN  DE 
COMPETENCIAS DO CONCELLO DE ZAS, RECADACIÓN VOLUNTARIA E 
EXECUTIVA  DAS  SANCIÓNS  POR  INFRACCIÓNS  DA  LEI  SOBRE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E SEGURIDADE 
VIARIA.

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

 Recadación voluntaria e executiva das sancións municipais por infraccións da Lei 
sobre tráfico,  circulación de vehículos de motor  e seguridade vial,  incluíndo a 
colaboración  previa  cos  concellos  para  a  identificación  dos  propietarios  dos 
vehículos cos que se cometeran as infraccións.

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 co establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo”.



7.-ACEPTACIÓN  DA  AMPLIACIÓN  DA  DELEGACIÓN  DE 
COMPETENCIAS DO CONCELLO DE ZAS EN MATERIA DE INSTRUCIÓN 
DOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  POR  DENUNCIAS  CURSADAS 
POLO CONCELLO POR INFRACCIÓN DAS NORMAS SOBRE TRÁFICO, 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E SEGURIDADE VIARIA.

“Aceptar  a  delegación  de  competencias  en  materia  de  instrución  dos  expedientes 
sancionadores por denuncias cursadas polo concello por infracción das normas sobre 
tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  e  seguridade  viaria acordada  polo 
CONCELLO DE ZAS”.

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 co establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo”.



8.-ACEPTACIÓN  DA  AMPLIACIÓN  DA  DELEGACIÓN  DE 
COMPETENCIAS  DO  CONCELLO  DAS  PONTES  EN  MATERIA  DE 
INSTRUCIÓN  DOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  POR  DENUNCIAS 
CURSADAS POLO CONCELLO POR INFRACCIÓN DAS NORMAS SOBRE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E SEGURIDADE 
VIARIA.

“Aceptar  a  delegación  de  competencias  en  materia  de  instrución  dos  expedientes 
sancionadores por denuncias cursadas polo concello por infracción das normas sobre 
tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  e  seguridade  viaria acordada  polo 
CONCELLO DAS PONTES”.

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 co establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo”.



9.-ACEPTACIÓN  DA  AMPLIACIÓN  DA  DELEGACIÓN  DE 
COMPETENCIAS  DO  CONCELLO  DE  AMES  EN  MATERIA  DE 
INSTRUCIÓN  DOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  POR  DENUNCIAS 
CURSADAS POLO CONCELLO POR INFRACCIÓN DAS NORMAS SOBRE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E SEGURIDADE 
VIARIA.

“Aceptar  a  delegación  de  competencias  en  materia  de  instrución  dos  expedientes 
sancionadores por denuncias cursadas polo concello por infracción das normas sobre 
tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  e  seguridade  viaria acordada  polo 
CONCELLO DE AMES”.

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 co establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo”.



10.-ACEPTACIÓN  DA  AMPLIACIÓN  DA  DELEGACIÓN  DE 
COMPETENCIAS  DO  CONCELLO  DE  NEGREIRA  EN  MATERIA  DE 
INSTRUCIÓN  DOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  POR  DENUNCIAS 
CURSADAS POLO CONCELLO POR INFRACCIÓN DAS NORMAS SOBRE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E SEGURIDADE 
VIARIA.

“Aceptar  a  delegación  de  competencias  en  materia  de  instrución  dos  expedientes 
sancionadores por denuncias cursadas polo concello por infracción das normas sobre 
tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  e  seguridade  viaria acordada  polo 
CONCELLO DE NEGREIRA”.

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 co establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo”.



11.-CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O FOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO, DA 
REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI, PARA O FINANCIAMENTO DOS 
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO SEU FOGAR DE ACOLLIDA.

1º.- Aprobar o seguinte convenio:

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A DEPUTACION PROVINCIAL 
DA CORUÑA E  O  HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO, DA REPÚBLICA 
ORIENTAL DO URUGUAI, PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE 
FUNCIONAMENTO DO SEU FOGAR DE ACOLLIDA
………….   …….. de ……………… de 2013

REUNIDOS
Dunha parte,  D.  DIEGO CALVO POUSO, presidente  da Deputación  Provincial  da 
Coruña.

E doutra parte, D. BENITO GRANDE QUINTANA, presidente do HOGAR ESPAÑOL 
DE MONTEVIDEO, da República Oriental do Uruguai.

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

M A N I F E S T A N
A provincia da Coruña, os seus cidadáns e as institucións que a representan teñen, e 
deben manter, unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que por 
diversas  circunstancias  están  alonxados  da  súa  terra,  organizados  a  través  de 
asociacións de comunidades galegas que, en moitos casos, son o único vínculo de unión 
que os galegos e galegas do exterior manteñen coa súa terra de orixe e que, como neste 
caso, contribúen á salvagarda da súa identidade cultural.

A problemática situación económica e social pola que están atravesando a maioría dos 
países  latinoamericanos,  trae  consigo  que  moitas  das  entidades  sociais  constituídas 
polos  cidadáns  e  cidadás  galegos/as  estean  vivindo  unha  insostible  situación  de 
precariedade económica e asistencial.

O  Hogar  Español  de  Montevideo é  unha  institución  privada  sen  fins  de  lucro, 
constituída  para  atender  a  anciáns  e  desamparados  de  orixe  español,  con  carácter 
temporal (no seu fogar de día) ou en réxime de residencia permanente. Entre as súas 
fins está asilar ás persoas anciáns imposibilitados para o traballo e carentes de medios 
de subsistencia e parentes que poidan mantelos; resolver os problemas da ancianidade 
entre  os  españois  nativos,  especialmente  os  de  orixe  galego,  prestando  os  servizos 
necesarios que requira a súa atención.



A Deputación da Coruña é unha entidade pública local de ámbito provincial que ten 
como fins  propios  e  específicos  garantir  os  principios  de  solidariedade e  equilibrio 
intermunicipais,  entre  cuxas  competencias  está a  de  cooperación  no  fomento  do 
desenvolvemento  económico  e  social  e,  en  xeral,  o  fomento  e  administración  dos 
intereses peculiares da provincia.
Sendo  finalidade  común  a  ambas  as  dúas  entidades  a  pervivencia  das  entidades 
asociativas galegas, co afán de axudar e mellorar a calidade de vida dos galegos no 
exterior, especialmente aqueles que están máis necesitados, de mellorar a divulgación 
dos valores culturais galegos, e estimando conveniente a realización de actuacións que 
impliquen garantir o mantemento de vínculos coa comunidade galega no exterior,

A C O R D A N
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas:

I.- OBXECTO
O  presente  convenio  ten  por  obxecto  establecer  as  bases  de  colaboración  entre  a 
Deputación da Coruña e  o HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO,  da República 
Oriental  do Uruguai (a beneficiaria,  en adiante) para o financiamento dos gastos de 
funcionamento  do  seu  fogar  de  acollida,  sito  en  Avda.  Instrucciones  981,  de 
Montevideo  –  Uruguai,  durante  o  período  comprendido  entre  o  1.08.2012  e  o 
31.12.2012.

II.-  ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A 
ENTIDADE BENEFICIARIA
O orzamento dos gastos aludidos no apartado anterior ascende a 61.453,84 €, o seu 
equivalente en pesos uruguaios, e o seu detalle é o seguinte:

CONCEPTO IMPORTE
Enfermería (osíxeno, guantes e outros consumibles) 1.671,15 €
Alimentación 15.953,85 €
Limpeza (útiles e material) 3.780,77 €
Persoal mantemento 2.115,38 €
Cueiros xeriátricos 5.961,54 €
Gas 19.230,77 €
Enerxía eléctrica 5.769,23 €
Servizo de seguridade 3.826,92 €
Servizo de vixilancia 2.153,85 €
Telefonía 990,38 €

TOTAL 61.453,84 €

III.-  FINANCIAMENTO  PROVINCIAL  E  OUTROS  INGRESOS  QUE  SE 
OBTEÑAN OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
1. A Deputación da Coruña colaborará no financiamento do proxecto cunha achega 
máxima de 40.000,00 €, que equivale ao 65,09 % de coeficiente de financiamento. No 
caso de que os gastos xustificados non acaden os importes totais  previstos na cláusula 
segunda,  a  Deputación  só  achegará  o  importe  que  represente  a  porcentaxe  do 
coeficiente de financiamento (65,09 %) das cantidades efectivamente xustificadas. A 
contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado 



con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria que ten 
consignado  o  crédito  adecuado  e  suficiente  para  imputar  a  totalidade  do  gasto 
imputable á entidade.

2.  Agora ben, se as cantidades xustificadas resultan inferiores ao 75 % do orzamento 
previsto  na  cláusula  II,  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  partida 
0103/232C/481,  do orzamento  xeral  para  o 2013,  na que  a  Intervención  provincial 
certificou  que  existe  crédito  de  abondo   sobre  a  que  se  ten  contabilizado  a 
correspondente retención de crédito.

4. A achega provincial é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas, 
públicas  ou  privadas,  que  a  entidade  beneficiaria  obteña  para  a  mesma  finalidade, 
sempre que a suma destas non exceda do importe dos gastos xustificados.

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

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións necesarias 
para a execución da actividade corresponderalle á entidade beneficiaria. Non se poderá 
contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á entidade 
beneficiaria, nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que 
se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000 euros, con carácter previo á 
contratación,  entidade  beneficiaria  deberá  solicitar  polo  menos  tres  orzamentos  a 
distintos provedores. Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo 
con  criterios  de  eficiencia  e  economía,  debendo  xustificarse  expresamente  nunha 
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa economicamente.

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL
1.  Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar sempre o 
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.

2.  Coa  memoria  e  conta  xustificativa  achegaranse  documentos  que  acrediten  o 
cumprimento desta obriga da beneficiaria.

VI.-  A  XUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  A  ACHEGA 
PROVINCIAL.
1. A achega da Deputación seralle aboada á  beneficiaria unha vez que se presente a 
seguinte documentación:



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

 Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co 
seu NIF, os documentos  xustificativos,  os importes  e,  no seu caso,  datas  de 
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado 
na  cláusula  II.  Con  esta  relación  achegaranse  os  orixinais  ou  copias 
debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No caso 
de que se  presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá 
estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi 
presentada  como  xustificante  de  gasto  para  o  cobro  dunha  subvención 
outorgada pola Deputación da Coruña.

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

 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  V,  mediante  a 

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

2. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta 
ao  euro,  o  Servizo  de  Planificación,  Desenvolvemento  Territorial  e  Unión Europea 
determinará o tipo de cambio oficial aplicable, tendo en conta os métodos contables 
xeralmente admitidos. Todos os pagamentos que realice a Deputación serán en moeda 
euro.

VII.  TERMO  PARA  A  REALIZACIÓN  DA  ACTIVIDADE  E  PRAZO  DE 
XUSTIFICACIÓN.
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas 
na cláusula I, deberán estar realizadas entre o 1.08.2012 e o 31.12.2012.

2. Unha vez rematadas as actividades, a  beneficiaria deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula VI 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 XIII. 

3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que se 
recibise  xustificación  ningunha,  a  Unidade  xestora  remitiralle  un  requirimento  á 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de 
xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da subvención e 
demais  responsabilidades  previstas  neste  convenio  e  na  lexislación  aplicable  ao 
respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á 
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.

4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade 
financeira  indicada  pola  beneficiaria 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, a beneficiaria 
terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen 
desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga  efectivo o 
pagamento.

VIII.-  CUMPRIMENTO   DAS  OBRIGAS  TRIBUTARIAS  E  COA 
SEGURIDADE SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN.
1.  A  entidade  beneficiaria deberá estar  ao día,  con carácter  previo á  sinatura deste 
convenio,  e  logo,  con carácter  previo ao pago da subvención,  no cumprimento  das 
obrigas  tributarias  coa  Administración  do Estado,  coa  Comunidade  Autónoma,  coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  

2.  A  acreditación  do  cumprimento  das  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante 
declaración  responsable  expedida  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 por esta.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS
1. A beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto 
presentados.

2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá 
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, 
tarxeta de débito ou crédito,  cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe 
constancia  da  data  de  pago e  da  identidade  do  perceptor.  Só  excepcionalmente  se 
poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €, nos que non resulte 
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  beneficiaria  deberá contar  polo menos  cun rexistro  cronolóxico de 
cobros  e  pagamentos  nos  que  se  inclúan,  entre  outros,  os  relativos  aos  gastos 
xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta subvención.

X.-  CONTROL  FINANCEIRO  DA  DEPUTACIÓN  E  DOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO
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 entidade beneficiaria poderá ser escollida pola Intervención 
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin 
de  acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, 
o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas 
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración.

2.  Asemade,  de acordo co disposto na Lei  6/1985,  de 24 de xuño, do Consello  de 
Contas  de  Galicia,  a  entidade  beneficiaria  queda  sometida  aos  procedementos  de 
fiscalización  que  leven  a  cabo  o  Consello  de  Contas  de  Galicia  ou,  no  seu  caso, 



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

2.  Sen  prexuízo  do  anterior,  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 dispostas  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 atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción 
disposta  na  lei  imporase  no  grao  mínimo  e  será  do  10  por  100  do  importe  da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non 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 entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva 
finalidade disposta no dito precepto.

 2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería 
de Economía e Facenda,  co fin  de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, 
subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

3.  Segundo o disposto  no artigo  18 da Lei  38/2003,  do 17 de novembro,  xeral  de 
subvencións,  a  concesión  da  subvención  á  entidade  beneficiaria  será  publicada  no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es



4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de 
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.
1. O presente convenio de colaboración terá  carácter  retroactivo para os efectos  de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de agosto do 2012, 
sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade 
á dita data, e conservará a súa vixencia ata o día 30 de xuño do 2013.

2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as actividades e 
presentada a xustificación antes do día 30 de abril do 2013, deberá solicitar antes desta 
data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
que proceda,  do importe  correctamente  xustificado.  Acreditada esta  circunstancia,  a 
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder 
do 31 de outubro do 2013. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de  xeito  que  a  entidade  beneficiaria  perderá  o  dereito  ao  cobro  do  importe 
correspondente á contía non xustificada na dita data.

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

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

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

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo do 
25 de xaneiro do dous mil trece.



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

O  PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA

O PRESIDENTE DO HOGAR ESPAÑOL DE 
MONTEVIDEO

  

DIEGO CALVO POUSO BENITO GRANDE QUINTANA

2º.-  Facultar  a  Presidencia  da  Corporación  para  a  formalización  e  execución  do 
convenio.



12.-INFORME DA TESOURERÍA SOBRE A XESTIÓN RECADATORIA DO 
EXERCICIO 2012.

Tomar coñecemento do informe sobre os resultados da xestión recadatoria do exercicio 
2012.



MOCIÓN  SOBRE  ARBITRAXE  DE  CONSUMO  E  CAMBIO  DE 
PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E OBRIGAS SUBORDINADAS.

D. MANUEL RUIZ RIVAS, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, para o 
seu tratamento na sesión plenaria da Corporación, ao abeiro do disposto no artigo 65 do 
Regulamento orgánico desta Deputación, presenta a seguinte moción sobre arbitraxe de 
consumo e cambio de participacións preferentes e obrigas subordinadas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O  Grupo  Provincial  do  Partido  Popular  quere  amosar  a  súa  comprensión  e 
solidariedade coas persoas afectadas e o desexo de que recuperen  canto antes os seus 
aforros, dos que son lexítimos propietarios.

Desde  o  momento  no  que  xurde  en  Galicia  o  problema  da  comercialización  de 
participacións preferentes e obrigas subordinadas polas caixas de aforro integradas en 
NCG Banco, desde a Xunta de Galicia,  no eido das súas competencias,  tratouse de 
buscar unha solución para os adquirentes destas participacións preferentes e obrigas 
subordinadas.

Hai que lembrar que o problema non é novo e que tampouco é exclusivo de Galicia. De 
feito,  das  nove emisións  vixentes  de  participacións  preferentes,  cinco tiveron lugar 
entre os anos 2005 e 2008. Pero, ademais, esta é unha práctica que se estendeu por toda 
España entre todas as entidades bancarias sen que ninguén (nin o Banco de España nin 
a  CNMV)  advertise  claramente  do  seu  perigo  para  os  pequenos  investidores  ou 
aforradores. Tamén emitiron participación preferentes bancos e caixas como Bankia, 
Bankinter,  Banesto,  Banco  Sabadell,  Banco  Pastor,  Santander,  BBVA,  CAM, 
Catalunya Caixa, Caja España, Ibercaja, Caixabank ou Kutxa Bank.

A Xunta de Galicia non ten competencias no eido do sistema financeiro, as cales lle  
corresponden ao Banco de  España e  á  Comisión  Nacional  do Mercado de Valores 
(CNMV).  Non obstante, é público e notorio o esforzo feito desde a Xunta de Galicia  
para que a arbitraxe  de consumo fose unha realidade e permitise dar unha solución 
rápida,  áxil  e  gratuíta  a  aqueles  clientes  que  foron vítimas  dunha comercialización 
inadecuada  dos  diferentes  produtos  híbridos,  participacións  preferentes  e  obrigas 
subordinadas. Desta forma, Galicia converteuse na primeira comunidade autónoma que 
promoveu esta vía, a pesar de que dende determinados sectores da política unicamente 
atopamos oposición a esta fórmula.

No momento actual, esa aposta da Xunta de Galicia pola Arbitraxe de Consumo é unha 
realidade que está permitindo dar unha solución aos aforradores que foron enganados, 
vítimas dunha comercialización indebida.

É tan evidente esa realidade que a día de hoxe máis de 11.000 familias galegas xa 
recuperaron  os  seus  aforros  que  tiñan  en  participacións  preferentes  e  obrigas 



subordinadas,  demostrándose  a  eficacia  da  Arbitraxe  de  Consumo  para  resolver  o 
problema social existente.

Percorreuse tanto camiño para a solución do problema que este grupo provincial  da 
Deputación da Coruña entende que debe seguirse ese camiño da Arbitraxe de Consumo 
ata  o  final,  de  xeito  que  todos  os  supostos  de  comercialización  de  participacións 
preferentes  e   obrigas  subordinadas  nos  que  a  comercialización  por  parte  de  NCG 
Banco fora con persoas cun perfil investidor inaxeitado se resolvan a través desta vía.

A  pesar  dos  acontecementos  derivados  do  rescate  ao  sector  financeiro  español 
consideramos  que  as  persoas  que  teñen  participacións  preferentes  e  obrigas 
subordinadas  non  poden  sufrir  quitas  respecto  ao  nominal  dos  seus  títulos.  Neste 
sentido, sería desexable que o Ministerio de Economía e Competitividade intercedese 
ante as autoridades comunitarias para que non se producisen tales quitas. E en todo 
caso, de ter que producirse, debe instarse ás autoridades competentes a que sexan na 
menor  contía  posible  e  que  os  posibles  cambios  por  outro  tipo  de  instrumentos 
financeiros se convertan en liquidez inmediata.

Ante todo o exposto, o Grupo Provincial Popular somete a consideración do Pleno da 
Deputación a adopción dos seguintes 

ACORDOS:

1º.-Instar ao Banco de España, ao Ministerio de Economía, á Comisión Europea e ao 
FROB e NCG Banco a que se continúen resolvendo, a través da Arbitraxe de Consumo, 
todas  as  reclamacións  presentadas  en  relación  á  comercialización  de  participacións 
preferentes e obrigas subordinadas por NCG Banco, ata a resolución definitiva de todas 
elas. Para iso é necesario, e así o solicitamos da Xunta de Galicia, o incremento do 
número  de  árbitros,  o  incremento  dos  medios  humanos  e  materiais  para  facilitar  a 
resolución das arbitraxes.

2º.-Instar ao FROB, ao Banco de España, ao Ministerio de Economía e á Comisión 
Europea a que as persoas que teñen participacións preferentes e obrigas subordinadas 
de NCG Banco non teñan que sufrir quitas.”


