Edificio Administrativo San Caetano. Bloque 3 -2º
15781-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 54 00

CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO E A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DO PREMIO OTERO PEDRAYO 2018.
Dunha parte, Román Rodríguez González, actuando en representación da Xunta de Galicia, en virtude do seu cargo de
Conselleiro de Cultura e Turismo, para o que foi nomeado polo Decreto 97/2018, do 26 de setembro de 2018, no
exercicio das facultades que lle confre o artgo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa
Presidencia e o artgo 2 da Resolución do 8 de abril de 1991, pola que se publica o acordo do Consello da Xunta de
Galicia do 27 de marzo de 1991.
Doutra, Mª Goret Sanmartn Rei, deputada de Cultura e Normalización Lingüístca da Deputación da Coruña con CIF
P1500000C, en virtude da resolución da Presidencia núm. 29081, do 23 de decembro de 2015, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa área.
As partes teñen plena capacidade para levaren adiante este convenio e,
MANIFESTAN:
Que as dúas entdades son conscientes da importancia da actvidade cultural que desenvolve a Deputación Provincial
da Coruña como administración territorial máis próxima á cidadanía, para satsfacer as necesidades que en materia
cultural teñen as persoas desa zona.
Que a Xunta de Galicia ten atribuídas funcións en materia de fomento da cultura, de acordo co establecido no artgo
27.19º do Estatuto de Autonomía, en consonancia co estpulado no artgo 148.1º.17ª da Consttución Española.
Dentro dese ámbito competencial, a extnta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
(actualmente Consellería de Cultura e Turismo) vén desenvolvendo dende anos atrás unha serie de actuacións
encamiñadas á divulgación, información e promoción da cultura e para achegar o máis posible o noso patrimonio
cultural á sociedade en xeral.
A Consellería de Cultura e Turismo quere acometer a realización de actvidades de promoción e divulgación do
patrimonio e da cultura galega. Mediante a programación das actuacións de recuperación da nosa cultura preténdese
acadar unha maior efcacia na consecución destes obxectvos, por medio do desenvolvemento de actvidades culturais
e de fomento da cultura en lingua galega.
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Neste caso trátase do Premio Otero Pedrayo 2018; este premio de carácter anual e rotatvo, convócase cada ano por
unha das deputacións provinciais de Galicia. Correspóndelle á Deputación Provincial da Coruña a convocatoria de
2018, tal e como se establece no Boletn Ofcial da Provincia da Coruña de data 24 de abril de 2018, no que se publica
a convocatoria e as bases do Premio Otero Pedrayo 2018.
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Por isto, para acadar unha maior efcacia na execución de actuacións, dado o interese común das partes asinantes,
que teñen intereses coincidentes, é polo que asinan este convenio de colaboración, de acordo coas seguintes,
ESTIPULACIÓNS
Primeira. ObxectoO obxecto deste convenio é a realización do Premio Otero Pedrayo 2018.
O Premio Otero Pedrayo é un dos premios máis senlleiros do panorama cultural galego, posto que se ven entregando
dende o ano 1977.
O obxecto deste premio é perpetuar e honrar a memoria do egrexio home de letras; premiar un labor que consttúa
unha contribución eminente á cultura galega e promover os valores propios de Galicia e as obras que leven ao
esclarecemento e a mellora da súa xente e insttucións.
Como obxectvo principal deste premio destaca ensalzar un labor que consttúe unha contribución eminente á cultura
galega.
De acordo co artgo 26 da Lei de Subvencións non é posible promover a concorrencia pública para a realización desta
actvidade, porque se trata dun premio de carácter único cuxo outorgamento se efectúa rotatoriamente polas catro
Deputacións Provinciais, correspondéndolle a convocatoria do Premio Otero Pedrayo 2018 á Deputación Provincial da
Coruña.
O carácter único deste premio tamén se amosa polas persoas premiadas ao longo das súas edicións; así, entre os
personaxes do mundo cultural que o teñen recibido atópanse Carlos Casares, Isaac Díaz Pardo, Francisco Fernández
del Riego, Trapero Pardo, Manuel María, Uxío Novoneira, Manuel Fraga, Neira Vilas, Arcadio López-Casanova,
Margarita Ledo Andión e as máis importantes insttucións no ámbito cultural como a Real Academia Galega.
Por todo o anterior, a Deputación da Coruña é a que posúe a especifcidade como benefciaria así como a da actuación
subvencionada e o interese social da axuda concedida, sendo esta actvidade con estas especiais característcas, a
única que se vai desenvolver na nosa Comunidade Autónoma.
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Así mesmo e de acordo coa planifcación estratéxica realizada pola Secretaría Xeral de Cultura, para o ano 2018, e
dada a especifcidade e exclusividade das actvidades a realizar baseadas en criterios obxectvos, a sinatura deste
convenio encádrase dentro dos previstos nese plan.
Segunda. Obrigas da Deputación
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A Deputación da Coruña comprométense, pola súa parte, a facer constar en toda a publicidade que xeren estas
actvidades –tanto impresa como audiovisual- a colaboración Xunta de Galicia, para o que utlizará a normatva da
imaxe corporatva da Xunta de Galicia. Así mesmo comprométese ao cumprimento das obrigas contdas na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e en especial as recollidas no artgo 11 desta norma. Tamén será de
aplicación o establecido no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, en canto non se opoña á lexislación anterior. Con
carácter supletorio, será de aplicación o disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencións e no seu regulamento,
aprobado polo Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo.
A Deputación deberá dar cumprimento as obrigas de publicidade que se establecen no artgo 18 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións, modifcado polo artgo 30 da Lei estatal 15/2014, do 16 de setembro, de
racionalización do sector público e outras medidas de reforma administratva
A Deputación ten a obriga de prestar colaboración e facilitar canta documentación lles sexa requirida no exercicio das
funcións de control que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e ao Consello de Contas.
Segundo o establecido no artgo 4 do Decreto 193/2011, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás
entdades locais galegas, é necesario que a Deputación da Coruña cumpran co deber de remisión ao Consello de
Contas das contas xerais de cada exercicio.
A Deputación deberá presentar certfcacións acreditatvas do cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade
Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da comunidade autónoma.
A sinatura deste convenio implica, de ser o caso, a autorización á Consellería de Cultura e Turismo para solicitar as
certfcacións acreditatvas de que se atopa ao corrente das obrigas tributarias estatais e autonómica e da seguridade
social, así como que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto coa
Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13
de decembro, de protección de datos de carácter persoal, disposición adicional cuarta da Lei 40/1998, de 9 de
decembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas e outras normas tributarias, e demais disposicións de
aplicación.
De acordo co artgo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, a Deputación deberá presentar unha declaración responsable de
non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de benefciaria. Esta declaración deberá
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presentarse antes da sinatura do convenio.
A benefciaria comprométese a destnar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o que foron concedidos. A
Consellería de Cultura e Turismo poderá comprobar, cando o considere pertnente, a execución das actvidades
obxecto deste convenio.
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Terceira. Financiamento
A Consellería de Cultura e Turismo comprométese a aboar á Deputación da Coruña a cantdade de 8.000 €, como
contribución para a realización do Premio Otero Pedrayo 2018, con cargo á aplicación orzamentaria 10.20.432B.760.1
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, código de proxecto 2015 00370.
En aplicación do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, pola que se regulan especialidades nas subvencións ás entdades
locais galegas, a Consellería de Cultura e Turismo poderá efectuar pagos antcipados, que suporán a entrega de fondos
con carácter previo á xustfcación, ata un importe máximo de 6.400 €. O pagamento restante, 1.600 €, pagarase no
momento da completa xustfcación pola Deputación do cumprimento da fnalidade e demais condicións establecidas
no convenio.
O artgo 65.1 do Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia establece que o benefciario/a está obrigado á consttución de garantas cando estea prevista a posibilidade de
realizar pagamentos á conta ou antcipados; non obstante, segundo o apartado 4 do devandito artgo, exonera de
consttución de garanta, entre outros, as administracións públicas.
No caso de que a Deputación solicite pagamentos antcipados deberá presentar unha memoria na que se recollan as
actuacións que ten previsto realizar así como unha memoria económica xustfcatva co custo das actvidades.
Cuarta.- Xusticación dos gastos.
A xustfcación do cumprimento das condicións impostas e do seu custo deberá levarse a cabo de acordo co previsto
nos artgos 28 e seguintes da Lei 9/2007 e de acordo co previsto no Decreto 193/2011, polo que se regulan
especialidades en subvencións ás entdades locais galegas. A data tope de presentación da documentación
xustfcatva da actvidade e, se fora o caso, da xustfcación dos gastos que restasen por aboar ata acadar o 100% da
conta concedida é o 30 de novembro de 2018.
A documentación requirida na fase xustfcatva presentarase electronicamente na Carpeta do cidadán da persoa
solicitante/representante, https://sede.xunta.es/carpeta-do-cidadan.
A Deputación da Coruña estará obrigada a xustfcar ante a Consellería de Cultura e Turismo o cumprimento da
fnalidade da subvención e a realización da actvidade, mediante a presentación dunha conta xustfcatva integrada
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pola documentación que se detalla a contnuación:
Certfcación expedida pola secretaría da deputación, co visto bo do presidente, relatva á aprobación polo
órgano competente da conta xustfcatva da subvención, na que se faga constar de forma detallada:
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1.- O cumprimento da fnalidade da subvención.
2.- Os distntos conceptos e contas correspondentes aos gastos totais soportados pola entdade
benefciaria imputables á actuación subvencionada coa seguinte relación: identfcación do/a acredor/a,
número de factura ou documento equivalente, importe, data de emisión e data de recoñecemento da
obriga polo órgano competente.
Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que fnanciarán a actvidade subvencionada con
indicación do importe e o seu orixe.
A presentación desta información é requisito imprescindible para a tramitación do pagamento, devolvendo toda a
xustfcación que non o cumpra.
En todo o relatvo aos gastos subvencionables deberá cumprirse o disposto no artgo 29 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de subvencións de Galicia (modifcado pola Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fscais e administratvas).
No caso de que a Deputación concerte con terceiros a execución total ou parcial da actvidade obxecto do convenio,
estarase ao disposto no artgo 27 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e na Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de contratos do sector público.
De conformidade co previsto na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para efectos desta xustfcación consideraranse
os gastos realizados durante o ano 2018, dende o 1 de xaneiro ata a data tope de xustfcación da axuda, que
respondan á natureza da actvidade subvencionada.
No caso de que a Deputación non xustfque ou a xustfcación sexa insufciente, procederá o reintegro das cantdades
percibidas e a esixencia do xuro de demora correspondente dende o momento do pagamento de subvencións ata a
data na que se acorde a procedencia do reintegro.
Cando a actvidade fose fnanciada ademais de con esta subvención con fondos propios ou con outras subvencións ou
recursos, deberá acreditarse na xustfcación o importe, a procedencia e a aplicación de tales fondos ás actvidades
subvencionadas.
O importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal conta que illadamente ou en concorrencia con outras
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subvencións, ingresos ou recursos, supere o custo da actvidade subvencionada. En caso de superar procederá o
reintegro do exceso obtvo sobre o custo da actvidade subvencionada así como a esixencia do xuro de demora
correspondente.
Quinta: Comisión mixta de seguimento.-
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Créase unha comisión mixta de seguimento para aclarar as dúbidas derivadas da interpretación e execución deste
convenio, formada polo secretario xeral de Cultura, da Consellería de Cultura e Turismo e pola deputada de Cultura e
Normalización Lingüístca da Deputación da Coruña.
Sexta: Causas de resolución
O incumprimento de calquera das cláusulas deste convenio consttuirá causa sufciente para a súa rescisión, e así
mesmo procederá o reintegro da subvención cando concorra algunha das causas previstas no artgo 33 da Lei 9/2007,
de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Sétma.- Publicidade
As partes asinantes deberán cumprir coas obrigas derivadas da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno. Para tal fn, as partes aceptan que o texto do convenio se publique no Portal de Transparencia e Goberno
Aberto da Xunta de Galicia incluíndo os datos identfcatvos das persoas asinantes.
Así mesmo, a Deputación acepta e consinte a remisión do convenio, logo da súa sinatura, ao Rexistro de Convenios da
Xunta de Galicia.
De acordo co establecido no artgo 30 da Lei estatal 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público
e outras medidas de reforma administratva, que introduciu diversas modifcacións na Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, o contdo deste convenio será publicado na Base de Datos Nacional de Subvencións,
nos termos recollidos no artgo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, modifcado polo artgo
30 da Lei estatal 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma
administratva.
Así mesmo, será obxecto de publicidade no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios, ao abeiro do disposto no
decreto 126/2006, do 20 de xullo e no decreto 132/2006, do 27 de xullo.
Oitava. Xurisdición
En todo o non previsto no presente convenio será de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
e a súa normatva de desenvolvemento. Aplicarase con carácter supletorio a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
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subvencións.
Será de aplicación a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
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Este convenio ten natureza administratva. A xurisdición contencioso-administratva será a competente para o
coñecemento de posibles cuestón litxiosas que poidan suscitarse como consecuencia del.
Novena.- Vixencia
O período de vixencia deste convenio será dende a súa sinatura e ata o 31 de decembro de 2018, sen prexuízo de que
as actvidades subvencionadas sexan as realizadas a partres do 1 de xaneiro de 2018.

Asinado por: SANMARTÍN REI, MARÍA GORETTI
Cargo: Deputada de Cultura e Normalización Lingüística
(Deputación da Coruña)
Data e hora: 22/10/2018 16:18:20

Asinado por: RODRIGUEZ GONZALEZ, ROMAN
Cargo: Conselleiro
Data e hora: 23/10/2018 18:38:58

Décima.- Noticación electrónica
Segundo o artgo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administratvo común das administracións
públicas, os colectvos que están obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas administración
públicas, e polo tanto, a recibir notfcacións por canles electrónicas son: as persoas xurídicas, as entdades sen
personalidade xurídica, os colexios profesionais, os que representen unha persoa que estea obrigada a relacionarse
electronicamente coa Administración e, os/as empregados/as das administracións públicas para os trámites que
realicen con elas por razón da súa condición de empregado/a público/a.
As notfcacións realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de Notfcación Electrónica de Galicia
Notfc@, https://notfca.xunta.gal. Para poder acceder a unha notfcación electrónica, o interesado deberá contar
cun certfcado electrónico asociado ao NIF que fgure como destnatario da notfcación (persoa fsica ou xurídica). Así
mesmo, a persoa interesada pode autorizar a calquera outra persoa a acceder ao contdo das súas notfcacións.
Este convenio obriga ás partes que o asinan ao seu cumprimento, e sométense ao acordado en tódalas estpulacións.
O conselleiro de Cultura e Turismo

Lingüístca da Deputación da Coruña
Mª Goret Sanmartn Rei
Román Rodríguez González
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A deputada de Cultura e Normalización

