
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E P U T A C I Ó N   P R O V I N C I A L 

 

A   C O R U Ñ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta da Xunta de Goberno 
celebrada o día 5 de xaneiro de 2018 

 



2 

 

 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de 
Goberno que terá lugar o venres, 5 de xaneiro de 2018, ás DOCE HORAS. 

 
ASUNTOS 

 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 23/17, do 15 de decembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das comunicacións recibidas doutras deputacións e 
concellos. 
 
Asesoría Xurídica 
 
3.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 4 dos da 
Coruña, do 20/11/2017,  recaída no recurso núm. PA 128/2017, interposto por  
Disgalen, SL, sobre responsabilidade patrimonial. 

 
4.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 223/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 1 dos da Coruña, interposto por Dª Josefa Sexto Fernández, sobre 
responsabilidade patrimonial. 

 
5.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 244/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 4 dos da Coruña, interposto por “Asociación de la Prensa de A Coruña”, sobre 
reintegro parcial de subvención e interposición de sancións. 

 
6.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 231/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 4, dos da Coruña, interposto por don Alfredo Eduardo Fuertes Ruíz, sobre 
tributos. 

 
7.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 222/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 2 dos da Coruña, interposto por don Carlos Jesús Díaz Martínez, contra o 
Consorcio As Mariñas, sobre taxa de recollida de lixo. 

 
8.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PO 221/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 1 dos da Coruña, interposto por don Ramiro Andrés López Corral, contra o 
Consorcio As Mariñas, sobre taxa de recollida de lixo. 

 
9.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PO 227/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 1 dos da Coruña, interposto por don Manuel Carnota Rey, contra o Consorcio As 
Mariñas, sobre taxa de recollida de lixo. 
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10.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PO 7263/2017, da Sala do Contencioso Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, interposto por Dª María del Carmen Queiruga 
Lijo e outra, contra acordo do Xurado de Expropiación de Galicia. 

 
11.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PO 7264/2017, da Sala do Contencioso Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, interposto por Dª Concepción Queiruga Lijo, 
contra acordo do Xurado de Expropiación de Galicia. 

 
12.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
do 11/12/2017, recaída no recurso de suplicación núm. 4294/2017, interposto por Dª 
María Mercedes Astray Castro contra sentenza do Xulgado do Social núm. 4 dos da 
Coruña, recaída en procedemento núm. 987/2011, sobre despedimento. 

13.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal núm. 304/2017, que se tramita á entidade 
Tecais, SL. 

 
14.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal núm. 222/2016, que se tramita á entidade 
Aquacenit, SL. 

 
15.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal núm. 273/2017, que se tramita á entidade 
Remaport Transportes, SL. 

 
16.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal núm. 114/2017, que se tramita á entidade 
Candea Grupo de Restauración, SL. 

 
17.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal núm. 655/2015, que se tramita á entidade 
Doble Imagen, SL. 

 
18.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal núm. 75/2017,  que se tramita á entidade 
Decoplac Galicia, SL.  
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
19.-Aprobación do informe sobre o Plan especial de equipamento en solo rústico do 
Sporting Club Casino no Concello de Culleredo. 
 
20.-Aprobación do informe sobre o recoñecemento de treitos urbanos nas estradas de 
titularidade provincial que atravesan os núcleos rurais de Ferrol. 
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Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes 
 
21.-Aprobación das Bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e 
entidades locais para contratar persoal técnico en xestión cultural e/ou animación 
sociocultural, ano 2018, complementarias das Bases reguladoras xerais. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día cinco de xaneiro de dous mil 
dezaoito. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, o día cinco de xaneiro de dous mil 

dezaoito, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para celebrar a 
sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 

PRESIDE O ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 

 
 ASISTEN OS/AS SRES./AS DEPUTADOS/AS SEGUINTES: 

 
DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 
DONA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DONA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 Escúsase o Sr. Regueira Varela. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o viceinterventor, don José María Pérez Alvariño, e a 
xefa do Negociado I de Información e Actas, dona Mª Luisa Barús Gómez. 
 

Aberto o acto ás doce horas e quince minutos, o Sr. Secretario  le os asuntos 
incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os acordos 
seguintes: 
 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 23/17, DO 15 DE 
DECEMBRO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, número 23/17, do 15 de decembro. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS COMUNICACIÓNS RECIBIDAS DOUTRAS 
DEPUTACIÓNS E CONCELLOS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento das comunicacións recibidas da 
Deputación de Cádiz sobre a equiparación de soldos de determinados corpos e forzas 
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de seguridade do estado, do Concello de San Sadurniño relativa ao Pazo de Meirás e 
do Concello de Noia en relación á vaga de lumes que sufriu Galicia. 
 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DOS DA CORUÑA, DO 20/11/2017,  RECAÍDA NO 
RECURSO NÚM. PA 128/2017, INTERPOSTO POR  DISGALEN, SL, SOBRE 
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

37816, do 29.11.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 4 dos da Coruña, do 20.11.2017,  
recaída no recurso con procedemento abreviado núm. 128/2017, interposto por  
Disgalen, SL, sobre responsabilidade patrimonial. 

 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 223/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
Dª JOSEFA SEXTO FERNÁNDEZ, SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

37801, do 29.11.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 
223/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 1 dos da Coruña, 
interposto por Dª Josefa Sexto Fernández, sobre responsabilidade patrimonial, 
encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 244/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
“ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE A CORUÑA”, SOBRE REINTEGRO PARCIAL 
DE SUBVENCIÓN E INTERPOSICIÓN DE SANCIÓNS. 

 
A Xunta de Goberno toma  coñecemento da Resolución da Presidencia 

número 39483, do 13.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 
244/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 4 dos da Coruña, 
interposto por “Asociación de la Prensa de A Coruña”, sobre reintegro parcial de 
subvención e interposición de sancións, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 231/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4, DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO 
POR DON ALFREDO EDUARDO FUERTES RUÍZ, SOBRE TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

40733, do 18.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
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provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 
231/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 4, dos da Coruña, 
interposto por don Alfredo Eduardo Fuertes Ruíz, sobre tributos, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
 
7.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 222/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON CARLOS JESÚS DÍAZ MARTÍNEZ, CONTRA O CONSORCIO AS MARIÑAS, 
SOBRE TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

40734, do 18.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial en nome do Consorcio As Mariñas, no recurso con procedemento abreviado 
222/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 2 dos da Coruña, 
interposto por don Carlos Jesús Díaz Martínez, contra o Consorcio As Mariñas, sobre 
a taxa de recollida de lixo, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-
asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PO 221/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON RAMIRO ANDRÉS LÓPEZ CORRAL, CONTRA O CONSORCIO AS 
MARIÑAS, SOBRE TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

38952, do 01.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, en nome do Consorcio As Mariñas, no recurso con procedemento ordinario 
221/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 1 dos da Coruña, 
interposto por don Ramiro Andrés López Corral, contra o Consorcio As Mariñas, sobre 
a taxa de recollida de lixo, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-
asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
 
9.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PO 227/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON MANUEL CARNOTA REY, CONTRA O CONSORCIO AS MARIÑAS, SOBRE 
TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

38984, do 01.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, en nome do Consorcio As Mariñas, no recurso con procedemento ordinario 
227/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 1 dos da Coruña, 
interposto por don Manuel Carnota Rey, contra o Consorcio As Mariñas, sobre a taxa 
de recollida de lixo, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor 
xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
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10.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PO 7263/2017, DA SALA DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE 
GALICIA, INTERPOSTO POR Dª MARÍA DEL CARMEN QUEIRUGA LIJO E 
OUTRA, CONTRA ACORDO DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

40731, do 18.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no recurso con procedemento abreviado 
7263/2017, da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, interposto por Dª María del Carmen Queiruga Lijo e outra, contra o acordo do 
Xurado de Expropiación de Galicia, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
11.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PO 7264/2017, DA SALA DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE 
GALICIA, INTERPOSTO POR Dª CONCEPCIÓN QUEIRUGA LIJO, CONTRA 
ACORDO DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

40732, do 18.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no recurso con procedemento ordinario 7264/2017, 
da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
interposto por Dª Concepción Queiruga Lijo, contra o acordo do Xurado de 
Expropiación de Galicia, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-
asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
12.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DA SALA DO SOCIAL DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DO 11/12/2017, RECAÍDA NO 
RECURSO DE SUPLICACIÓN NÚM. 4294/2017, INTERPOSTO POR Dª MARÍA 
MERCEDES ASTRAY CASTRO CONTRA SENTENZA DO XULGADO DO SOCIAL 
NÚM. 4 DOS DA CORUÑA, RECAÍDA EN PROCEDEMENTO NÚM. 987/2011, 
SOBRE DESPEDIMENTO. 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
40965, do 21.12.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 11/12/2017, recaída 
no recurso de suplicación núm. 4294/2017, interposto por Dª María Mercedes Astray 
Castro contra a sentenza do Xulgado do Social núm. 4 dos da Coruña, recaída en 
procedemento núm. 987/2011, sobre despedimento. 
 
13.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL NÚM. 
304/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE TECAIS, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

36847, do 22.11.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
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provincial, como parte interesada, no procedemento concursal núm. 304/2017, que se 
tramita á entidade Tecais, SL, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
14.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL NÚM. 
222/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE AQUACENIT, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

36845, do 22.11.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal núm. 222/2016, que se 
tramita á entidade Aquacenit, SL, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
 
15.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL NÚM. 
273/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE REMAPORT TRANSPORTES, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma  coñecemento da Resolución da Presidencia 

número 36846, do 22.11.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal núm. 273/2017, que se 
tramita á entidade Remaport Transportes, SL, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
 
16.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL NÚM. 
114/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE CANDEA GRUPO DE 
RESTAURACIÓN, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

35935, do 15.11.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal núm. 114/2017, que se 
tramita á entidade Candea Grupo de Restauración, SL, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
17.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL NÚM. 
655/2015, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE DOBLE IMAGEN, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

36337, do 16.11.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal núm. 655/2015, que se 
tramita á entidade Doble Imagen, SL, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
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18.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL NÚM. 
75/2017,  QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE DECOPLAC GALICIA, SL.  
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
36338, do 16.11.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal núm. 75/2017,  que se 
tramita á entidade Decoplac Galicia, SL, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
19.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO 
EN SOLO RÚSTICO DO SPORTING CLUB CASINO NO CONCELLO DE 
CULLEREDO. 
 
 A Xunta de Goberno por unanimidade acorda retirar este punto da orde do día. 
 
20.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O RECOÑECEMENTO DE TREITOS 
URBANOS NAS ESTRADAS DE TITULARIDADE PROVINCIAL QUE ATRAVESAN 
OS NÚCLEOS RURAIS DE FERROL. 
 
 Apróbase, por unanimidade o seguinte: 
 
“ANTECEDENTES 
 
O 13.11.2017 e núm. de rexistro de entrada 33644/2017, en contestación a unha 
solicitude do presidente desta Deputación do 18.01.2017, foi remitido directamente ao 
Servizo de Vías e Obras un informe técnico municipal do Concello de Ferrol sobre o 
asunto de referencia, achegando unha listaxe dos núcleos rurais en cuestión. 
 
O 13.11.2017 e núm. de rexistro de saída 33644/2017 o Servizo de Vías e Obras 
emitiu informe en relación coa súa competencia, que entrou neste Servizo o 
14.11.2017. 
 
Instruído o oportuno expediente, o 20.11.2017 foi requirido polo Servizo de Patrimonio 
e Contratación un pronunciamento ao respecto, que se realizou mediante informe con 
data de entrada neste Servizo do 11.12.2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista nos art. 7 e 23 da Lei 8/2013, do 

28 de xuño, de estradas de Galicia e nos art. 13, 60 ao 63 do Decreto 66/2016, do 
26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así 
como garda relación co previsto nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª 
da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, facendo constar determinadas observacións. 
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3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese Concello 
de determinados bens de titularidade provincial, sen efectuar ningunha outra 
indicación. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do Presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
RECOÑECEMENTO DE TREITOS URBANOS NAS ESTRADAS DE TITULARIDADE 
PROVINCIAL QUE ATRAVESAN OS NÚCLEOS RURAIS DE FERROL, propónselle á 
Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o recoñecemento 
de treitos urbanos nas estradas de titularidade provincial que atravesan os núcleos 
rurais de Ferrol, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a 
Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida nos art. 7 e 23 da Lei 8/2013, 

do 28 de xuño, de estradas de Galicia e nos art. 13, 60 ao 63 do Decreto 66/2016, 
do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así 
como garda relación co establecido nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 
2ª da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 

 
 

En relación co asunto indicado, no que afecta á Rede Viaria de titularidade desta 
Deputación, este Servizo informa o seguinte: 
  
1. Segundo o artigo 7 da Lei 8/2013 de estradas de Galicia, para os efectos da 
devandita lei, considérase tramo urbano dunha estrada aquel que discorre por solo 
clasificado polo correspondente instrumento de plan urbanístico como urbano ou de 
núcleo rural cando, neste último caso, conte con aliñacións marcadas no citado 
instrumento e aquel fose sometido a informe favorable, conforme á presente lei, pola 
administración titular da estrada. 
 
2. Nos tramos urbanos, segundo o artigo 38.4 da citada Lei 8/2013 non se 
establecen nin zonas de protección da estrada nin liña límite de edificación.  
 
3. Segundo o artigo 47.2 da mesma lei, no caso de obras, instalacións ou 
actividades, non executadas pola administración titular da estrada, na parte da zona de 
dominio público dos tramos urbanos distinta das calzadas e das súas beiravías, as 
autorizacións serán outorgadas polos concellos, previo informe vinculante da 
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administración titular da estrada. Ese informe será tamén preciso no caso de obras que 
vaia realizar o propio concello. 
 
4. Co obxecto de considerar tales tramos urbanos nas estradas provinciais dentro 
do termo municipal, o concello remitiu a esta Deputación os planos de ordenación dos 
núcleos rurais incluídos dentro do Plan xeral de ordenación municipal a fin que sexan 
informados por esta Deputación, como administración titular das súas estradas, 
conforme a Lei 8/2013. 
 
5.  Á vista da documentación presentada, este Servizo informa favorablemente o 
recoñecemento dos seguintes tramos urbanos: 
 

NÚCLEOS RURAIS EN ESTRADAS DA REDE PROVINCIAL DA CORUÑA AO PASO POLO TT.MM. DE 

FERROL 

   CÓDIGO ESTRADA NOME ESTRADA Nº PLANO ORDENACIÓN 

DP 3602 MENANCARA A MANDIÁ 2-L-9/10/11/12/13 

DP 3603 FERROL A COVAS 2-I-7/8, 2-H-6/7, 2-G-6 

DP 3606 COVAS A SAN XURXO 2-E-13 

DP 3607 VALÓN A SAN XURXO 2-E-13/14 

DP 3608 SERANTES A DONIÑOS 2-F-18, 2-G-18 

DP 3611 KM 6 DA ESTR.  FERROL-COVAS A ESMELLE 2-J-11, 2-I-11 

DP 3615 
ACCESO AO SANATORIO PSIQUIÁTRICO DE 

FERROL  
2-O-12 

 
 

Por todo iso, proponse que sexan recoñecidos pola Deputación provincial da Coruña 

tales tramos urbanos, entendendo este Servizo que, para iso, debe aplicarse o artigo 

63 do Regulamento xeral de estradas de Galicia. 

3 O pronunciamento anterior do Servizo de Vías e Obras significa que non se 

considera necesario modificar a delimitación destes treitos urbanos nin a 

determinación das correspondentes aliñacións que -consonte co disposto nos art. 

23.3 da Lei 8/2013; 13.3, 61, 62.1 do Decreto 66/2016- constan aprobadas no 

vixente Plan xeral de ordenación municipal de Ferrol; sen que se advirta nada 

sobre unha posible ausencia do preceptivo informe sectorial favorable desta 

Deputación no procedemento de aprobación do referido instrumento, conforme se 

prevé nos art. 7, 23.2 da Lei e 13.1.b, 62.1 do Regulamento, que nos ocupan. 
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 Con base nas circunstancias anteriores, segundo se estabelece nos art. 62.2 e 

63.1 do Regulamento antes citado, non resultaría preciso que esta administración 

titular incoase ningún expediente de delimitación ao respecto. 

4 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese Concello 
de determinados bens de titularidade provincial, sen efectuar ningunha outra 
indicación. 

 
5 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe favorable sobre o recoñecemento de treitos 
urbanos nas estradas de titularidade provincial que atravesan os núcleos rurais de 
Ferrol, consonte coas observacións que constan anteriormente expresadas no 
pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Ferrol.” 
 
21.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA CONTRATAR 
PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL E/OU ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL, ANO 2018, COMPLEMENTARIAS DAS BASES 
REGULADORAS XERAIS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
“Visto o expediente 2017000016498 relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal 
técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, ano 2018, no que se 
acreditan os seguintes 
 

 

I.- ANTECEDENTES 
 

As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico en 
xestión cultural e/ou animación sociocultural durante o ano 2018. 
 
Nestas bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases reguladoras xerais das 
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subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da Deputación 
Provincial da Coruña, ano 2018 

 
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO206/2018: Subvencións a concellos e entidades locais para 
contratar persoal técnico en xestión cultural e/ou animación 
sociocultural, ano 2018 

0612/3341/46201 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender as solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

O órgano competente para a aprobación das bases do programa é a Xunta de 
Goberno, por delegación do presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 
O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
 
Por outra banda, considérase que no texto das Bases reguladoras quedan garantidos 
os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o 
outorgamento de subvencións non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 

De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 

 

Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e entidades 
locais para contratar persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, 
ano 2018, segundo o seguinte texto: 

 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA 
CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL E/OU ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL, ANO 2018 

 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras xerais) 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a concellos e entidades locais 
para contratar persoal técnico en xestión cultural e/ou 
animación sociocultural, ano 2018 

Referencia: FO206/2018 
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Aplicación orzamentaria: 0612/3341/46201- Importe mínimo: 750.000€ 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria.  

Importe do orzamento de gastos: Sen límite 

Importe da subvención que se ha 
conceder: 

Persoal técnico en animación sociocultural: máximo de 
10.000 € 
Persoal técnico en xestión cultural: máximo de 15.000 € 

Importe solicitado: Ata o 80% do orzamento de gastos subvencionable 

Coeficiente de financiamento: 0,80 

 
Base 3. Obxecto 

3.1.- Obxecto específico do programa FO206/2018 

O obxecto do programa é a creación de emprego no ámbito da acción cultural 
municipal a través do fomento da contratación e o financiamento das retribucións do 
persoal técnico especializado das áreas municipais de cultura. 
 
En concreto, as axudas económicas obxecto deste programa destinaranse ao 
mantemento dos servizos existentes e ao fomento da contratación para o reforzo ou 
creación de servizos novos, conforme ás seguintes catro finalidades: 
 

 Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural. Diríxese a 
financiar as retribucións do persoal técnico en animación sociocultural xa 
contratado polos concellos. 

 Mantemento do persoal técnico en xestión cultural. Diríxese a financiar as 
retribucións do persoal técnico en xestión cultural xa contratado polos 
concellos. 

 Contratación de persoal técnico en animación sociocultural. Diríxese a 
favorecer a contratación e financiar as retribucións do persoal técnico en 
animación sociocultural contratado a partir do proceso de selección vinculado 
a esta convocatoria. 

 

 Contratación de persoal técnico en xestión cultural. Diríxese a favorecer a 
contratación e financiar as retribucións do persoal técnico/a en xestión cultural 
contratado a partir do proceso de selección vinculado a esta convocatoria 

 
Os concellos serán os encargados de pagar directamente as súas nóminas e 
Seguridade Social e non se admitirán contratos de servizos.  
 
A Deputación contribuirá cun importe igual por concello/agrupación de concellos de 
ata: 

 un máximo de 15.000 euros no caso do persoal técnico en xestión cultural 
 un máximo de 10.000 euros no caso do persoal técnico en animación 

sociocultural  
 
Estes importes máximos corresponden a contratos a tempo completo e duración 
anual, no caso de non ser así, reduciranse os importes proporcionalmente. 
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O resto dos custos do persoal, que deben ser acordes á súa categoría profesional, 
deben ser sufragados polo concello beneficiario, que sexa como for deberá asumir, 
como mínimo, o 20% do custo total.  
 
A participación neste programa non suporá relación contractual ningunha entre a 
Deputación e o persoal técnico contratado.  
O persoal técnico contratado desenvolverá nos concellos, con carácter xeral, os 
traballos de:  
 

 Dinamización e mediación sociocultural do territorio 

 Intervención socioeducativa cos diferentes grupos de idade 

 Deseño e desenvolvemento de políticas de apoio á creación cultural e artística 
local  

 Deseño e desenvolvemento de políticas de xeración de oferta cultural no 
ámbito local 

 Desenvolvemento de enfoques relacionais e cooperativos cos campos do 
patrimonio, turismo, educación, igualdade, servizos sociais e medio ambiente 
no municipio e comarca  

 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE  

640 Soldos e salarios 

642 Seguridade Social a cargo da entidade 

 

Base 4. Compatibilidades e exclusións 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais. 
 
Exclusións específicas do programa FO206/2018 

Ademais das exclusións expresadas na base 4 das Bases reguladoras xerais, non 
serán obxecto de subvención neste programa: 
 

 Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias.  
 Os gastos financeiros. 
 O persoal contratado con base a esta convocatoria centrarase no 

desenvolvemento de proxectos e actividades de carácter sociocultural, 
quedando excluídas das posíbeis liñas de traballo a desenvolver as 
actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de servizos 
sociais, de turismo e as vinculadas á información xuvenil e ás OMIX ( oficinas 
municipais de información xuvenil).  
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Base 6. Obrigas das entidades locais 
 
Obrigas específicas das entidades locais solicitantes do programa FO206/2018 
 
Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
solicitantes de subvención neste programa terán as seguintes: 
 
Realizar a contratación do técnico/a en xestión cultural e/ou animación sociocultural 
no ano 2018, en réxime de dereito laboral ou administrativo, con cumprimento das 
disposicións vixentes e respectando, en todo caso, os requisitos de igualdade, mérito, 
capacidade e publicidade.  
 
O procedemento de selección do persoal poderá desenvolverse por parte do concello 
de forma parella ao procedemento de resolución das axudas, de maneira que a 
contratación efectiva do persoal non sufra demoras unha vez publicada a resolución 
definitiva do programa FO206. A duración temporal máxima do contrato 
subvencionado será de 12 meses a partir da data de sinatura deste, con data límite de 
remate no 30 de abril de 2019.  
 

Modalidade A. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL DAS ÁREAS MUNICIPAIS DE CULTURA.  
 
Nesta modalidade, os concellos poderán concorrer á liña FO206 caso de o seu 
persoal cumprir os seguintes requisitos:  
 

* Título oficial de Técnico Superior en Animación Sociocultural, ou titulación 
universitaria en Educación Social. No seu defecto, poderá ser admitida a 
titulación en Pedagoxía e outras titulacións universitarias. 

 

* Certificado de Lingua Galega Nivel 4 (Celga 4), aínda que de forma 
transitoria, e unicamente na presente convocatoria para posibilitar o 
cumprimento desta condición, non se esixirá este requisito. 

 
A súa categoría profesional será a de Técnico Superior en Animación Sociocultural, 
correspondente, no mínimo, ao grupo de clasificación B ou C1. As retribucións 
deberán ser as correspondentes a esa categoría.  

 
Modalidade B. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL 
DAS ÁREAS MUNICIPAIS DE CULTURA.  
 
Nesta modalidade, os concellos poderán concorrer á liña FO206 caso de o seu 
persoal cumprir os seguintes requisitos:  
 

* Titulación universitaria relacionada co ámbito cultural ou social (Educación 
Social, Humanidades, Socioloxía, Historia, Belas Artes, Pedagoxía, Filoloxía ou 
equivalentes). 
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A categoría profesional é a de Técnico Medio de Cultura, correspondente ao grupo de 
clasificación A2, con nivel 16 (mínimo) / 26 (máximo). As retribucións deberán ser as 
correspondentes a esa categoría.  
 

Unicamente na presente convocatoria de 2018, e para posibilitar o cumprimento futuro 
destas condicións, non se esixirá como requisito o Certificado de Lingua Galega Nivel 
4, que si será esixido na convocatoria de 2019.  
 

Modalidade C. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL PARA AS ÁREAS MUNICIPAIS DE CULTURA.  
 
No caso de nova contratación de persoal técnico en animación sociocultural, a 
selección do persoal desenvolverase a través dun procedemento de concurso-
oposición, conforme aos seguintes elementos:  
 
C1. REQUISITOS:  

 

 Título oficial de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou titulación 
universitaria en Educación Social.  

 

 Certificado de Lingua Galega Nivel 4 (Celga 4) ou equivalente.  

 
C2. MÉRITOS E PROBA:  
 

 Formación específica superior en xestión cultural (mestrados ou posgraos 
universitarios relacionados coa xestión cultural, curso universitario de 
especialización de xestión cultural, etc). Ata 2 puntos.  

 

 Formación específica (cursos, xornadas, etc) debidamente acreditada e 
homologada, relacionada co posto de traballo, impartida polas administracións 
públicas ou polas institucións e entidades autorizadas. Ata 1 punto.  

 

 Experiencia -acreditada documentalmente- na planificación, deseño e/ou 
desenvolvemento práctico de actividades de animación e dinamización 
social e comunitaria no sector público, asociativo e/ou privado. Teranse en 
conta aquelas relacionadas directamente cos campos da igualdade de xénero, 
o traballo socioeducativo e a dinamización do territorio. Ata 1 punto.  

 

 Desenvolvemento de dúas probas escritas: unha primeira, tipo test, de 
comprobación de coñecementos teóricos no campo da animación 
sociocultural; unha segunda, a desenvolver por escrito, de deseño dunha 
proposta libre de intervención sociocultural no concello. Ata 6 puntos.  
 

C3. CATEGORÍA PROFESIONAL E FUNCIÓNS:  
 

A categoría profesional é a de Técnico Superior en Animación Sociocultural, 
correspondente no mínimo ao grupo de clasificación B. As retribucións deberán ser as 
correspondentes a esa categoría.  
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As súas funcións serán o desenvolvemento dos aspectos prácticos dos programas e 
proxectos culturais municipais, exercendo un labor de dinamización no campo da 
animación, o desenvolvemento comunitario e o lecer sociocultural. A persoa técnica 
en animación sociocultural colabora e participa no desenvolvemento das 
planificacións, proxectos, programas e iniciativas culturais municipais e 
responsabilízase do traballo directo coas persoas usuarias. Ao tempo, contacta co 
sistema asociativo local e coopera no incremento da participación da poboación nas 
actividades culturais, realizando un labor de intermediación entre a demanda social e 
a oferta cultural proposta polos servizos públicos.  

 

 
Modalidade D. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN 
CULTURAL PARA AS ÁREAS MUNICIPAIS DE CULTURA.  
 
No caso da contratación de persoal técnico en xestión cultural, a selección do persoal 
desenvolverase a través dun procedemento de concurso-oposición, conforme aos 
seguintes elementos:  
 
D1. REQUISITOS. 

 

* Titulación universitaria.  
* CELGA 4 ou equivalente. 
 

D2. MÉRITOS: 
 

 

 Formación específica superior en xestión cultural (mestrados ou posgraos 
universitarios relacionados coa xestión cultural, curso universitario de 
especialización de xestión cultural, etc). Ata 3 puntos.  
 

 Formación específica (cursos, xornadas, etc) debidamente acreditada e 
homologada, relacionada co posto de traballo, impartida por administracións 
públicas ou por entidades e organismos autorizados. Ata 1 punto.  
 

 Experiencia organizativa e de planificación -acreditadas documentalmente- 
no deseño e xestión de proxectos e iniciativas culturais no ámbito público, 
asociativo ou privado. Terase en conta aquela que garde relación cos campos 
da igualdade de xénero, o traballo socioeducativo e/ou a dinamización 
económica, turística e patrimonial do territorio. Ata 1 punto.  
 

 Desenvolvemento de dúas probas escritas: unha primeira, tipo test, de 
comprobación de coñecementos teóricos no campo da xestión cultural; unha 
segunda, a desenvolver por escrito, de deseño dunha proposta libre de 
programa cultural a desenvolver no concello. Ata 5 puntos.  
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D3. CATEGORÍA PROFESIONAL E FUNCIÓNS.  
 

A categoría profesional é a de Técnico Medio de Cultura, correspondente ao grupo de 
clasificación A2, con nivel 16 (mínimo) / 26 (máximo). As retribucións deberán ser as 
correspondentes a esa categoría.  

 

As súas funcións son o deseño, a organización e a xestión técnica dos proxectos e 
programas culturais municipais. Así mesmo será responsable das tarefas 
administrativas e de xestión para dar cobertura á organización e desenvolvemento 
destes. É a persoa que xestiona os programas culturais dos espazos e equipamentos 
e planifica as políticas culturais nos campos do apoio á creación cultural, os 
programas socioculturais, o acceso á oferta cultural e a creación e fidelización de 
públicos. Prepara e controla as axudas e subvencións, propón e elabora as propostas 
culturais, aplica e xestiona o orzamento asignado, programa e calendariza os 
programas e coordina e dirixe a actividades dos espazos.  
 

Base 7. Solicitude 
 

7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO206/2018 
 

O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
 
7.2 Documentación específica do programa FO206/2018 

 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, os 
concellos e entidades locais solicitantes deberán achegar: 
 

1.- Memoria técnica, que conterá os seguintes aspectos: 
1.1. Descrición das características socioculturais do concello. 
1.2. Relación, estado e modelo de xestión e atención dos equipamentos culturais 

existentes: casa da cultura, auditorio, salas expositivas, locais específicos de 
actividade cultural. 

1.3. Síntese das liñas xerais do traballo desenvolvido nos últimos cinco anos. 
1.4. Relación de persoas asignadas á área de Cultura do concello, con indicación expresa 

da titulación académica que cada unha delas posúe. 
1.5. Actividade que se vai realizar en 2018, para os efectos de comprobar que é 

subvencionable neste programa segundo o disposto na base 3. 
1.6. Calendario de realización ao longo do ano 2018. 

1.7 Características da contratación que se solicita (só pode solicitar unha): 
A. Xornada completa (37´5 horas semanais). Neste caso o concello deberá 

indicar o número de semanas que durará a contratación.  
B. Xornada parcial (menos de 37´5 horas semanais). Neste caso o concello 

deberá indicar: 
- número de horas semanais 

- número de semanas que durará a contratación. 
 
2.- Orzamento estimado dos gastos derivados da contratación do persoal 
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3.- Importe da subvención solicitada, que poderá acadar o 80% do orzamento de 
gastos. 
 
4.-Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto.  
 

5.-Declaración das fontes de financiamento do proxecto (achega da entidade 
solicitante, outros recursos externos para o autofinanciamento).  
 

6.-Declaración da antigüidade e tipoloxía do contrato, a duración da xornada e a 
titulación da ou do xestor ou animador cultural polo que solicita a subvención.  
 

7.-Declaración do ámbito territorial do proxecto (ámbito supramunicipal das accións e 
coordinación coas administracións competentes).  
 

8.-Declaración de compromiso da utilización da lingua galega na realización e 
desenvolvemento dos proxectos e actividades. 
 

9.- Declaración de compromiso de participación nas actividades formativas 
organizadas pola área de Cultura da Deputación da Coruña no ámbito das políticas 
culturais.  
 

 

Base 8. Resolución 
 

A Deputación contribuirá cun importe igual por concello/agrupación de concellos de 
ata: 
 

 un máximo de 15.000 euros no caso do persoal técnico en xestión cultural 
 un máximo de 10.000 euros no caso do persoal técnico en animación 

sociocultural 
 

Estes importes máximos corresponden a contratos a tempo completo e duración 
anual, no caso de non ser así reduciranse os importes proporcionalmente. 
 
Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación específica do programa FO206/2018 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras xerais 
presentará telematicamente a seguinte documentación específica:  
 
1.- Memoria da actividades realizadas polo persoal contratado e do cumprimento das 
condicións impostas na concesión da subvención, que conterá, como mínimo os 
seguintes aspectos: actividades desenvoltas, temporalización, ámbito territorial, 
cuantificación e perfil dos participantes, resultados obtidos. A memoria terá que estar 
feita pola persoa técnica contratada e nela constará a súa identificación completa 
(nome, apelidos, titulación e cargo) e estará asinada pola persoa que represente á 
entidade. 
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2.- Certificación expedida polo/a secretario/a do concello ou entidade local dos pagos 
realizados ao persoal técnico contratado, que indicará para cada persoa traballadora 
e mes: o importe bruto da nómina e o importe da seguridade social con cargo á 
entidade local.  
 
3.- Documentación relativa ao contrato:  
 
Relación laboral:  
 
- Copia do contrato vixente que o concello/agrupación de concellos/ formalice coa 
persoa técnica contratada. 
 
Ou 

 
- Copia da acta da toma de posesión se é persoal funcionario. 
 
Titulación:  
- Copia da titulación académica 
 
Temporalidade do contrato:  
 
No caso de que por circunstancias excepcionais, debidamente xustificadas, non fose 
posible acreditar a cobertura do posto de traballo para o que se percibe a subvención, 
durante toda a anualidade, deberase reintegrar a parte proporcional da achega da 
deputación, que se calcula:  

axuda x días sen servizo 

reintegro = -----------------------------------------------------  
365” 

 
 
 
 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás doce horas e trinta minutos, 
redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. Presidente, de todo 
o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 


