
RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 24 DE FEBREIRO DE 2017 
 
*Declaración institucional para conmemorar o 24 de febreiro, Día de Rosalía de 
Castro, promover o coñecemento da súa obra e do seu compromiso coa lingua, coas 
mulleres e co país. 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 1/17, do 27 de xaneiro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións da Presidencia, da número 2151 á número 
5850, de 2017. 
 
3.-Proposición da Presidencia ao Pleno sobre réxime de sesións da Xunta de 
Portavoces. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
4.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Auditorio de Galicia para financiar a “Programación anual 2016”. 
 
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Mesa pola Normalización Lingüística (A Mesa) para financiar o proxecto “A liña do 
galego para o ano 2016”. 
 
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Concello da Coruña para financiar o Programa de axudas a creadores locais. 
 
7.-Modificación dos Estatutos da Fundación Ortegalia. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
8.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Universidade de Santiago de Compostela para financiar a execución das obras de 
acondicionamento do campo de fútbol e rugby no campus sur da Universidade de 
Santiago de Compostela. 
 
9.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Club Universitario Ferrol para financiar a participación na competición da liga 
feminina 2016. 
 
10.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso para financiar a participación do primeiro 
equipo feminino na liga de Superdivisión nacional no ano 2016. 
 
Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
11.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Fundación Casa Rosalía de Castro para financiar o proxecto “Montaxe das 
actividades expositivas do sobrado da Casa Museo de Rosalía”. 



 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
12.-Posta en coñecemento da tramitación do convenio de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Vimianzo para a xestión de atención 
de visitantes, mostra de artesanía en vivo e outras actividades no Castelo de 
Vimianzo e os Batáns do Mosquetín, ano 2017. 
 
13.- Posta en coñecemento da tramitación do convenio de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Zas para a atención de visitantes ás 
Torres do Allo. 
 
14.-Dación de contas dos contratos formalizados pola Deputación no período 1 de 
outubro a 31 de decembro de 2016. 
 
15.-Dación de contas dos contratos menores realizados pola Deputación no período 1 
de outubro a 31 de decembro de 2016. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
16.-Aprobación da proposta de modificación das bases reguladoras do Plan provincial 
de medio ambiente (PMA) 2016. 
 
17.-Aprobación provisional do proxecto complementario nº 1 da obra “Reurbanización 
e mellora da seguridade viaria na DP 1704, PQ. 10,480 ao 11,310 (Carral), do 
Concello de Carral, do Plan de travesías 2015, primeira fase e a súa inclusión no Plan 
de travesías 2015 co código 2015.1100.0011.0. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
18.- Aprobación do proxecto modificado da obra “Acondicionamento da praza do 
colexio de Xuvia” do Concello de Narón, incluída na 4ª e derradeira fase do  Plan de 
acción social (PAS) 2015 e aprobación definitiva da obra dentro do Plan (código 
2015.3110.0294.0) . 
  
19.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ames para o financiamento da obra de ampliación do pavillón municipal 
de deportes de Milladoiro. 
 
20.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Carnota para o financiamento da obra de melloras na ala leste da Casa 
do Concello. 
 
21.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Mesía para o financiamento da obra de Camiño no Couto (Xanceda). 
 
22.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Rianxo para o financiamento da obra de “Pavimentación e rede de 
pluviais en rúa Irmáns Insua”. 
 



23.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello das Somozas para o financiamento da obra de “Acondicionamento da 
explanada de acceso ás instalacións deportivas”. 
 
24.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Tordoia para o financiamento da obra de “Obras de investimento no 
Concello de Tordoia (camiño Pontepedra a Cooperativa e outro)”. 
 
25.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Touro para o financiamento da obra de “Saneamento no Concello de 
Touro (Millares Grande-Bama)” 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
26.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se 
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de xaneiro de 
2017 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de 
xaneiro de 2017. 
 
27.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 31.01.2017 e 
proxección a 31.12.2107. 
 
28.-Informe do estado de execución dos investimentos financeiramente sustentables 
aprobados nos exercicios 2015 e 2016. 
 
29.-Aprobación da dación de conta da liquidación do orzamento da Deputación 
provincial correspondente ao exercicio 2016. 
 
30.-Dar conta do expediente de modificación de créditos de incorporación de 
remanentes de aprobación pola Presidencia. 
 
31.-Dar conta da información relativa á execución do orzamento no cuarto trimestre 
de 2016, rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en 
cumprimento da Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro pola que se modifica a 
Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de 
subministración da información establecidas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de 
estabilidade orzamentaria e sostibilidade. 
 
32.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia número 2401 do 24.01.2017 
pola que se nomea persoal eventual para realizar funcións sinaladas legalmente como 
de confianza e asesoramento. 
 
33.-Dar conta da liquidación do Orzamento do exercicio 2016 do Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña. 
 
34.-Aprobación do expediente de modificación de créditos número 1/2017. 
 
35.-Informe sobre os recursos asignados aos concellos da provincia e a entidades 
privadas sen ánimo de lucro no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 
31 de decembro de 2016. 



 
36.-Dar conta da información relativa ao Orzamento provincial e ao do Consorcio 
Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña para o exercicio 2017, rendida ao 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento da Orde 
HAP/2082/2014, do 7 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012, do 
1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información 
establecidas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sostibilidade. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
 
-Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para que o Goberno da Deputación 
da Coruña garanta que os 93 concellos da provincia percibirán a través do Plan Único 
os mesmos fondos que recibían coas liñas de subvención anteriores. 
 
-Moción do PSdeG-PSOE e o BNG-Asembleas Abertas relativa á distribución dos 
recursos da Xunta de Galicia aos concellos con criterios obxectivos e transparentes. 
 
-Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para que o Goberno da Deputación 
da Coruña garanta a continuidade da actividade cultural no Teatro Colón e o 
mantemento dos postos de traballo. 
 
-Moción do Grupo Provincial da Marea Atlántica, a instancias das Marchas das 
Dignidade, de apoio á mobilización convocada para o día 25 de febreiro na Coruña. 
 
-Moción do Grupo Provincial de Compostela Aberta para instar á Deputación a 
realizar un convenio de colaboración con Monicreques Kukas para a cesión, 
musealización, exposición e difusión do legado desta compañía histórica de teatro. 
 
-Moción do PsdeG-PSOE referente á “Couza guatemalteca” e aos seus efectos no 
cultivo da pataca. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 



 
*DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONMEMORAR O 24 DE FEBREIRO, 
DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO, PROMOVER O COÑECEMENTO DA SÚA OBRA E 
DO SEU COMPROMISO COA LINGUA, COAS MULLERES E CO PAÍS. 
 
 
O 24 de febreiro de 2017 cúmprense 180 anos do nacemento de Rosalía de Castro, a 
escritora máis representativa e universal da lingua e da literatura galegas. Ela iniciou 
o proceso de recuperación de usos do galego co obxectivo de lle devolver a dignidade 
de que fora excluído ao desaparecer dos usos cultos e escritos. A publicación do seu 
libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente en galego, sinala o comezo 
da restauración do uso escrito do noso idioma e o final de séculos de silencio e 
esquecemento. A recuperación literaria e lingüística de Galicia ten unha enorme 
débeda cunha obra, que desafía a sociedade do seu tempo a través dun discurso de 
defensa da terra, da súa xente -en especial, das mulleres- e dunha lingua que merece 
continuar a ser transmitida de xeración en xeración e ser utilizada en todos os 
ámbitos. 
 
Cómpre, pois, aproveitar a reivindicación desta data para estendela a un mes de 
febreiro de firme e inequívoco compromiso co idioma, sumando todos os esforzos 
posíbeis para continuar o camiño por ela iniciado para o galego se converter na lingua 
en que expresamos todos os nosos sentimentos e emocións, en que desenvolvemos 
toda a nosa actividade profesional, e, en definitiva, en que realizamos a nosa 
contribución á cultura universal. 
 
 
Por todo isto, e seguindo as directrices dunha convocatoria xa consolidada pola 
Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega /AELG), o Pleno da 
Deputación da Coruña acorda 
  
 a) Conmemorar  o 24 de febreiro Día de Rosalía.  
 b) Desenvolver actividades para promover o coñecemento da obra rosaliana. 
 c) Apoiar as iniciativas que se desenvolvan para reivindicar a figura e a obra 
de Rosalía de Castro. 



 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 1/17, DO 27 DE 
XANEIRO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, número 1/17, do 27 de xaneiro. 



 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DA PRESIDENCIA, DA 
NÚMERO 2151 Á NÚMERO 5850, DE 2017. 
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións da Presidencia, da número 
2151 á número 5850, de 2017. 



 
3.-PROPOSICIÓN DA PRESIDENCIA AO PLENO SOBRE RÉXIME DE SESIÓNS 
DA XUNTA DE PORTAVOCES. 
 
Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña: 

O pleno da Deputación en sesión extraordinaria do 4 de agosto de 2015 creou 
ex novo a Xunta de Portavoces e estableceu a súa composición, funcións principais e 
réxime provisional de funcionamento.  

Con todo, a experiencia acumulada nestes últimos meses aconsella a 
modificación do réxime de sesións, sen que este cambio afecte ao resto dos 
elementos configuradores da propia Xunta. 

En consecuencia, tras consultar cos portavoces dos grupos políticos da 
Deputación. 

PROPOÑO AO PLENO, previa ratificación da inclusión na orde do día 
consonte cos artigos 71.2 e 65.3 do Regulamento orgánico, a adopción do seguinte 
acordo: 

1º.- A Xunta de Portavoces da Deputación provincial reunirase en sesión ordinaria 
unha vez ao mes, o mércores da mesma semana da celebración do Pleno ordinario, 
sen prexuízo de que poida convocarse en calquera outro momento. 

2º.- Deixar sen efecto calquera acordo que contradiga o disposto no punto anterior. 



 
4.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O AUDITORIO DE GALICIA PARA FINANCIAR A 
“PROGRAMACIÓN ANUAL 2016”. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos 
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 9 de febreiro de 2017. 
 
2.- Aprobar a concesión de subvención nominativa ao Auditorio de Galicia por importe 
de 180.000 €, para financiar a Programación anual 2016, cun orzamento 
subvencionado de 225.048,65 €, de acordo co texto do convenio que se achega. 
 
3.- Condicionar o acordo de aprobación da subvención nominativa e do convenio á 
existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente, que de acordo co sinalado 
pola Sección de Orzamentos está previsto incluír no EMC 1/2017, de aprobación polo 
Pleno; de acordo co anterior, non poderá asinarse o convenio nin adquirir compromiso 
firme ningún ata a aprobación definitiva a entrada en vigor do dito Expediente de 
Modificación de Créditos. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
Auditorio de Galicia para financiar a Programación anual 2016. 
 
Na Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
Dona Goretti Sanmartín Rei, deputada de Cultura e Normalización Lingüística, 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. 
 
Don Martiño Noriega Sánchez, presidente do Consello Reitor do Organismo 
Autónomo Auditorio de Galicia. 
 
Os comparecentes intervén no uso das facultades que, en razón dos seus cargos, lles 
están atribuídas e 
 

EXPOÑEN 
 
1.- O Concello de Santiago de Compostela, en sesión plenaria celebrada o vinte e 
sete de setembro de mil novecentos noventa, aprobou a constitución do Organismo 
Autónomo Auditorio de Galicia e, o vinte e nove de novembro, aprobou 
definitivamente os seus estatutos.  
 



Con posterioridade, foi publicada no BOP 222, do 24 de setembro de 2004, a 
modificación dos Estatutos do Auditorio de Galicia, que se rexerá polo establecido no 
artigo 85 bis da LRBRL (Lei 7/1985), coas modificacións introducidas pola Lei 
57/2003, de medidas para a modernización do goberno local. 
 
O Pleno do Concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 15 de abril de 2004, 
encomendou ao Auditorio de Galicia a actividade cultural do Concello de Santiago de 
Compostela. 
 
2.- O obxecto deste organismo é a elaboración, deseño e execución dos programas 
de actividades culturais de maior magnitude no ámbito da música, ópera, teatro, 
congresos e exposicións. 
 
3.- A Deputación da Coruña, do mesmo xeito que o Auditorio de Galicia, exerce 
competencias en materia de actividades culturais e de promoción da música, existindo 
a posibilidade legal de subscribir convenios coas distintas administracións públicas 
para o cumprimento das fins previstos na normativa vixente. 
 
4.- O Auditorio de Galicia desenvolve, ao longo do ano, unha programación de 
concertos, actividades didácticas e exposicións, cunha difusión moi superior á do 
termo municipal de Santiago. 
 
5.- Coa finalidade de establecer as condicións de colaboración para a realización da 
Programación anual 2016, a Deputación da Coruña e o Auditorio de Galicia acordan 
subscribir o presente convenio, de acordo coas seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Auditorio de Galicia (Q1500340C) para financiar 
a Programación anual 2016, co seguinte contido: 
 
* Música clásica: Temporada de abono con concertos da Real Filharmonía de Galicia 
e da Orquestra Sinfónica de Galicia. 
 
* Ciclo de piano “Ángel Brage”: recitais de Sofya Melikyan, Denis Kozhukhin, Javier 
Otero.  
 
* Ciclo de Lied: no mes de setembro, co título “A mirada interior. A canción de 
concerto en Galicia, Cataluña e Euskadi” 
 
* Xornadas de música contemporánea: Co título “Con`Ciencia`da Palabra”, estas 
xornadas regresan a Compostela nos meses de outubro e novembro de 2016, para 
difundir as últimas tendencias e a innovación da música culta actual. 
 
* Outras músicas: Concerto de Socorro Lira e gala de entrega de premios aRi(t)mar 
Galiza e Portugal, xira de Fredi Leis. 
 



* Artes escénicas e de movemento: programación conformada por compañías de 
teatro do Estado e estranxeiras e unha proposta ampla e plural de danza 
contemporánea. 
* Compostela Ilustrada: Coa seguinte programación: “1º Encontro Internacional de 
Cadernos de Viaxe” dirixido por Miguel Anxo Prado, clases maxistrais teóricas e 
prácticas e actividades para o público máis novo entre outras. 
 
* Artes visuais (Zona C): 1ª convocatoria de apoio á creación en artes visuais da Zona 
“C”, que pretende consolidar vías de intervención artística para creadores 
emerxentes. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.  
 
O Auditorio de Galicia desenvolverá as actividades programadas, segundo se definen 
na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 
 
MÚSICA  
Programa de abono  
 Ilustracións, deseño e maquetación do programa  3.535,50 
 Impresión materiais abono  4.588,58  
 Gastos Orquestra Sinfónica de Galicia  942,80 
 Reparto de cartelería  48,61 
 Subministración de augas para concertos  498,01 
 Impresión de programas de man 2016  4.183,66 
 Impresión de mupis  179,61 
 Impresión de entradas  399,30 
 Lámpadas focos escenario  389,84 
 Dereitos de autor  23,86 
 Envíos de correos  840,46 
Ciclo de piano “Ángel Brage”  
 Honorarios Sofya Melikyan  3.771,20 
 Honorarios Denis Kozhukin  6.776,37 
 Honorarios Javier Otero  1.815,00 
 Afinacións  565,67 
 Dereitos de autor  28,00 
Ciclo Lied  
 Recital Marta Matheu/Alberto Guinovart  5.833,57 
 Recital Miren Urbieta/Rubén Fernández  5.833,57 
 Recital Carmen Solís/Alejo Amoedo  5.833,57 
 Recital B. Britten  9.000,00 
 Deseño materiais  423,50 
 Impresión de materiais 1.182,17 
 Afinacións  530,32 
 Dereitos de autor  102,18 
Xornadas de Música Contemporánea  
 Honorarios Orquesta Cámara Galega 3.025,00 
 Honorarios Vertixe Sonora 4.500,00 
 Honorarios Airas Ensemble  1.500,00 
 Honorarios Música Práctica  726,00 
 Honorarios TAC  7.865,00 
 Honorarios Vox Stellae  1.800,00 



 Honorarios Hércules Brass  1.200,00 
 Honorarios Quinteto InVento  1.200,00 
 Deseño materiais  2.000,00 
 Impresión materiais  1.142,24 
 Transporte celesta  416,24 
 Aloxamento Cuarteto Bretón  376,00 
 Afinacións pianos  305,20 
 Sonorización TAC  935,17 
 Proxección Banda Municipal  200,00 
Outras músicas  
 Honorarios Socorro Lira  1.590,00 
 Cartelería (deseño, impresión e colocación)  1.000,00 
 Honorarios Xavier Díaz  1.815,00 
 
ARTES ESCÉNCIAS E DO MOVEMENTO  
 Honorarios Smart  948,69 
 Honorarios Ibuprofeno Teatro  4.136,53 
 Honorarios Reina Juana  9.217,00 
 Honorarios El pájaro prodigioso  1.173,10 
 Honorarios Habrás de ir a la guerra  4.000,00 
 Honorarios Sarabela Teatro  4.900,00 
 Honorarios Kukai Dantza  3.475,00 
 Honorarios Hamlet  5.293,75 
 Honorarios Centro Coreographique National  5.000,00 
 Honorarios Quique Peón/Xacarandaina  12.000,00 
 Honorarios Atalaya Teatro  5.185,00 
 
COMPOSTELA ILUSTRADA  10.000,00 
 
ARTES VISUAIS (Zona “C”)  
 Gastos xurado, selección das intervencións  326,77 
 Intervención Neves Seara 5.000,00 
 Intervención Joan Moreras/María Marco  5.000,00 
 Intervención Desiree Vidal  5.000,00 
 Intervención Jacobo Bugarín  5.000,00 
 Intervención Carlos Alba  5.000,00 
 Deseño gráfico das intervencións  5.000,00 
 Rotulación exterior  171,48 
 Produción catálogo Diego Vites  794,97 
 Aluguer conmutador 24 portos  174,83 
 Acometida auga do edificio  236,88 
 
GASTOS COMÚNS 
SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E  
ATENCIÓN TÉCNICA DAS ACTIVIDADES 
Gastos SGAE   1.936,78 
Xornadas Música Contemporánea  At. Técnica  2.677,61 
 At. Público  295,96 
Ciclo de Lied  At. Técnica  1.045,80 
 At. Público  768,83 
Limpeza Zona C   493,55 



Artes escénicas e do movemento  At. Técnica  21.848,32 
 At. Público  5.809,56 
 Aluguer equipos  4.217,04 
Total gastos   225.048,65 € 
 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade. 
 
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal 
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 180.000 €, o que 
representa unha porcentaxe do 79,982 %. 
 
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 
 
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80 % da cantidade 
efectivamente xustificada. 
 
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/3341/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de 
crédito. 
 
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que o Auditorio de Galicia obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- Contratación da execución.  
 
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Auditorio de Galicia. 
 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades 
vinculadas ao Auditorio de Galicia, nin con calquera outra na que concorran 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 os 18.000 euros, con carácter 
previo á contratación, o Auditorio de Galicia 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 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña. 
 
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do Auditorio de Galicia. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao Auditorio de Galicia unha vez que se 
presente a seguinte documentación: 
 
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Auditorio de Galicia, 
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación 
das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
 
* Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu 
NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago; tamén 
se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula 
segunda.  
 
Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das 
facturas e demais xustificantes de gasto; no caso de que se presenten copias 
compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia 
sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante 
de gasto para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2016. 
 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
 
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a 
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 
 



VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación. 
 
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2016. 
 
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Auditorio de Galicia deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de maio de 
2017. 
 
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de 
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro 
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle 
un requirimento ao Auditorio de Galicia para que a presente no prazo improrrogable 
de quince días. 
 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá o Auditorio de Galicia da sanción que, de conformidade co disposto na Lei 
de subvencións e na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder. 
 
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Auditorio de Galicia na documentación 
subministrada. 
 
Se transcorresen máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación dos 
compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, o Auditorio 
de Galicia terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se 
devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se 
faga efectivo o pagamento. 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
 
1.- O Auditorio de Galicia deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste 
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que está ao día no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1.- O Auditorio de Galicia 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 €, 
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, o Auditorio de Galicia 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, o Auditorio de Galicia poderá ser escollido pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2.- Igualmente, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, o Auditorio de Galicia queda sometido aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de 
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro 
órgano de control, nacional ou europeo. 
 
XI.- Reintegro, infraccións e sancións. 
 
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas 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 dende o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
 
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas. 
 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do 
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o 
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % 
da subvención outorgada co límite de 150 €. 
 
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción 
establecida na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención 
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción 
imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada, co 
límite de 400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a 



sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, 
sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida. 
 
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación do Auditorio de Galicia serán remitidos á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos 
datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro. 
 
2.- Igualmente, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Auditorio de Galicia 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 Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2017 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán realizarse 
dende o 1 de xaneiro de 2016. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o exercicio de 2017, autorice o correspondente orzamento. 
 
2.- Logo da solicitude previa do Auditorio de Galicia, realizada, polo menos, dous 
meses antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser prorrogado 
por acordo expreso de ambas as dúas partes, e previos os informes preceptivos da 
Unidade xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación. 
 
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación. 
 
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente. 
 
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de 



xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias establecida na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
da devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir 
como consecuencia do presente convenio.  
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --- 
 
E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 
 



 
5.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (A 
MESA) PARA FINANCIAR O PROXECTO “A LIÑA DO GALEGO PARA O ANO 
2016”. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos 
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 7 de febreiro de 2017. 
 
2.- Aprobar a concesión de subvención nominativa á Mesa pola Normalización 
Lingüística de Galicia por importe de 25.000 €, para financiar o proxecto A liña do 
galego para o ano 2016, cun orzamento subvencionado de 31.250,00 €, de acordo co 
texto do convenio que se achega. 
 
“CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A MESA POLA 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (A MESA) PARA FINANCIAR O “PROXECTO A 
LIÑA DO GALEGO PARA O ANO 2016” 
 
Na Coruña, o de de na sede da Deputación Provincial da Coruña 
 

REUNIDOS 
 
Dª Goretti Sanmartín Rei, vicepresidenta da Deputación Provincial da Coruña. 
 
D. Marcos Maceiras Eiras, presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
A Mesa pola Normalización Lingüística é unha asociación que ten unha historia de 
vinte anos traballando a favor dos dereitos lingüísticos da sociedade galega. Esta 
experiencia xunto coas moitas queixas e consultas que sobre este tema recibiron, 
crea o servizo a Liña do Galego en 2007. 
 
A Liña do galego dispón dun número de teléfono, dun correo electrónico e dunha 
aplicación para dar servizo a todas as persoas que queiran canalizar algunha 
reclamación, consulta ou felicitación relacionada co uso do idioma. 
 
Para facilitar a utilización deste servizo gratuíto A Mesa engadiu unha App para Apple 
e Android que se pode descargar das tendas respectivas. 
 



A Deputación da Coruña, é competente para a colaboración prevista no convenio, de 
conformidade coa Lei de bases de réxime local 7/85 de 2 de abril, art. 36 e coa Lei de 
administración local de Galicia 5/97, art. 109 e 119, así mesmo, co disposto no 
Estatuto de autonomía para Galicia, que proclama a lingua galega como oficial de 
Galicia e a disposición de medios para facilitar o seu coñecemento no seu artigo 5, así 
como na Lei de normalización lingüística do 15 de xuño de 1983 e especialmente 
conforme á Lei 5/88 do uso do galego como lingua oficial polas entidades locais. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e A Mesa pola Normalización 
Lingüística, ambas as dúas partes 
 

ACORDAN 
 
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 A Mesa pola Normalización Lingüística CIF G15154610, para 
financiar o A Liña do galego 2016 (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro) servizo 
gratuíto que por vía telefónica ou por correo electrónico desde o ano 2007, ofrece a 
toda a poboación en tres sentidos: tramita consultas, queixas e parabéns en temas 
relacionados cos dereitos lingüísticos. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE VAI REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 
 
A Mesa pola Normalización Lingüística levará a cabo as actividades programadas 
consonte co seguinte orzamento:  
 
Ingresos previstos 

A Mesa achega con fondos propios procedentes de socias e socios 6.250€ 
 

Deputación da Coruña  
 

25.000€ 

Total  31.250€ 

 
Gastos previstos 

App A Liña do Galego Deseño e elaboración da primeira versión de 
App para móbiles e tabletas Android e Apple 

5.000€ 

Persoal  Nóminas correspondentes a un ano de dúas 
persoas para atención, xestión, 
administración e elaboración do informe 
anual de A Liña do Galego 

22.750€ 

Publicidade  Publicidade en diferentes medios de 1.500€ 



comunicación 

Copias e impresións Copias dos formularios empregados na 
xestión e impresións do informe anual en 
fotocopiadora de arrendamento 

2.000€ 

Total   31.250€ 

 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula anterior, cunha achega máxima de 25.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 80%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe 
total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 80% da cantidade efectivamente xustificada. 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 a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0111/334.4/481 do EMC 4/2016 na que a Intervención provincial ten 
certificado que existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a 
correspondente retención de crédito. 
 
4. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que A MESA para a mesma finalidade, sempre que o 
seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o 
importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN  
 
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle A MESA. Non se poderá 
contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas A MESA, 
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 os 18.000 euros, con carácter previo 
á contratación, A MESA 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. 
 
3. No caso de que A MESA tramite e aprobe algunha modificación do proxecto 
inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña. 
 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da A MESA . 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada a A MESA unha vez que se presente a 
seguinte documentación: 
 

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

 Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores 
co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de 
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento 
detallado na cláusula SEGUNDA. 

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

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

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

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

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

 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira realizaranse entre do 1 de xaneiro ao 31 de decembro 
de 2016.  
 



2. Unha vez rematadas as actividades, a A MESA deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de maio de 2017. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento a A 
MESA para que a presente no prazo improrrogable de quince días. A falta de 
xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á 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 a A MESA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na base 56.6ª das de execución do orzamento da deputación, poida 
corresponderlle. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada por A MESA na documentación achegada. E se tiveran 
transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e correcta xustificación dos 
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, A 
MESA terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se 
devenguen dende 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 MESA 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 responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A MESA destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto 
presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €, 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 



3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, A MESA 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 ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a MESA poderá ser escollida pola Intervención 
provincial para realizarlle un control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de 
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o 
correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas 
formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración. 
 
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, A MESA queda sometida aos procedementos de fiscalización que 
leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto na 
Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de axuizamento 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu regulamento (R.D. 887/2006, do 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, 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 previstas nas normas citadas e na base 56 das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6º das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 prevista 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 de A MESA serán remitidos á Intervención Xeral do Estado, para que 
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva 
finalidade prevista 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 a A MESA 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 xaneiro de 
2016, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con 
anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 31 de maio de 2017, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupostario correspondente. 
 
2. Para o caso de que A MESA non poida ter presentada a xustificación antes do día 
31 de maio de 2017, deberá solicitar polo menos antes de dous meses antes desta 
data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, coa 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 de 2017. Nesta data, o convenio quedará 
definitivamente extinguido, de xeito que A MESA 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 despois dos 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 E XURISDICIÓN COMPETENTE 
 



1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes previos 
preceptivos da unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 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 ________ 
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 



 
6.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DA CORUÑA PARA FINANCIAR O 
PROGRAMA DE AXUDAS A CREADORES LOCAIS. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos 
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 13 de febreiro de 2017. 
 
2.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa, por importe de 132.912 €, ao 
Concello da Coruña para financiar o Programa de axudas a creadores locais, cun 
orzamento subvencionado de 166.140 €, de acordo co texto do convenio que se 
achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio de 2018, autorice o 
correspondente orzamento. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
Concello da Coruña para financiar o Programa de axudas a creadores locais. 
 
Na Coruña,  
 

REÚNENSE 
 
Dona Goretti Sanmartín Rei, deputada de Cultura e Normalización Lingüística, 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 
 
Don Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, alcalde -presidente do Concello da Coruña.  
 

MANIFESTAN 
 
1.- Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o 
presente convenio. 
 
2.- Que o Concello da Coruña, a través da Concellería de Cultura, Deporte e 
Coñecemento, desenvolve o Programa de axudas a creadores locais, o cal ten como 
obxectivo o fomento da cultura mediante a realización de proxecto de creación ou 
intervención artística que teñan como escenario ou temática a cidade ou a súa historia 
e cultura popular. 
 
3.- Que as deputacións teñen entre os seus fins propios e específicos asegurar a 
prestación dos servizos de competencia municipal, e os concellos teñen como 
competencia propia a promoción da cultura e equipamentos culturais; ademais, é 



competencia das deputacións a cooperación no fomento do desenvolvemento 
económico e social. 
 
4.- Que, neste contexto, a Deputación da Coruña é consciente da importancia do 
Programa de axuda a creadores locais proposto polo Concello da Coruña e, por iso, 
no EMC 4/2016, aprobado polo Pleno da Corporación o 28 de outubro de 2016, foi 
incluído un crédito, por importe de 132.912 € destinado ao seu financiamento. 
 
5.- Que, en virtude das consideracións anteriores, a Deputación da Coruña e o 
Concello da Coruña acordan subscribir o presente convenio de colaboración de 
acordo coas seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello da Coruña (CF:P1503000J) para financiar o 
Programa de axudas a creadores locais, programa dirixido a creadores, empresas 
culturais, colectivos e grupos informais que realicen proxectos de creación ou 
intervención artística de carácter orixinal ou inédito enmarcadas nestas disciplinas: 
 
 Son 
 Palabra 
 Escena 
 Plásticas 
 Imaxe 
 Outras entornas creativas 
 
II.- Orzamento de gastos das actividades que ha realizar o Concello da Coruña. 
 
O Concello da Coruña desenvolverá as actividades programadas, segundo se definen 
na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 
 
 
 COORDINACIÓN  19.000,00 
 
 Comisariado  9.000,00 
 Produción  6.000,00  
 Comisións de valoración  4.000,00 
 
 CONTRATACIÓN ARTÍSTICA  133.740,00 
 
 Son  22.290,00 
 Palabra 22.290,00 
 Escena  22.290,00 
 Plásticas  22.290,00 
 Imaxe  22.290,00 
 Outras entornas creativas  22.290,00 
 
 COMUNICACIÓN  13.400,00 



 
 Web e redes sociais 7.400,00 
 Soportes gráficos 6.000,00 
 
 Total 166.140,00 € 
 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade. 
 
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento das actividades, tal como se 
definen na cláusula anterior, cunha achega máxima de 132.912 €, o que representa 
unha porcentaxe do 80 %.  
 
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiado con cargo a recursos, propios ou alleos, acreditando o concello beneficiario 
que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
imputable ao concello. 
 
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80 % da cantidade 
efectivamente xustificada. 
 
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/3341/46201, na que a Intervención provincial certificou que existe 
crédito de abondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de crédito. 
 
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que o Concello da Coruña obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- Contratación e execución. 
 
1.- Corresponderalle ao Concello da Coruña o outorgamento dos contratos de 
subministración, servizos e asistencia para a completa realización das actividades 
programadas. 
 
2.- No procedemento de contratación, o Concello da Coruña axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
V.- Publicidade do financiamento provincial. 
 



1.- O Concello da Coruña comprométese a facer constar a colaboración da 
Deputación da Coruña en todas as publicacións e na publicidade (tanto impresa como 
informática e audiovisual) correspondente ao Programa de axuda a creadores locais e 
na súa páxina web. 
 
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do Concello da Coruña.  
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
1.- A achega da Deputación seralle aboada ao Concello da Coruña do seguinte xeito:  
 
Primeiro prazo, por importe máximo do 50% da subvención, co carácter de anticipo 
prepagable a xustificar. O importe deste prazo calcularase aplicando a porcentaxe de 
financiamento (80 %) ao total do importe das contratacións certificadas e aboarase 
logo da presentación da seguinte documentación: 
 
* Certificación dos acordos de contratación de persoal e de adxudicación definitiva 
dos contratos de subministracións, ou servizos necesarios para levar a cabo a 
actividade, na que se fagan constar, polo menos, os seguintes datos: empresas 
adxudicatarias, importes dos contratos e prazos de execución. 
 
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da 
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña 
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta. 
 
Segundo prazo, por importe de 50 % da subvención ou, no seu caso, a cantidade 
pendente de pago, segundo o importe dos gastos xustificados, logo da presentación 
da seguinte documentación: 
 
* Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención con indicación das actividades realizadas, dos beneficiarios e dos 
resultados obtidos, debidamente asinada. 
 
* Certificación expedida polo/a interventor/a ou polo/a secretario/a do Concello, da 
relación clasificada dos gastos realizados con identificación dos acredores (nome de 
empresa e NIF ou, no seu caso, nome e apelidos completos e sen abreviaturas e 
NIF), dos conceptos de gasto e dos tipos documentos (nº de factura ou documento 
equivalente, importe, data completa de emisión) e, no seu caso, datas de pago.  
 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2017. 



 
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións 
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de 
non ter outras subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da 
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se fixera 
das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta. 
 
* Acreditación do pago efectivo aos terceiros do importe recibido como primeiro 
prazo prepagable. 
 
2.- No prazo dun mes dende a recepción do segundo prazo, deberá acreditar o pago 
efectivo aos terceiros. 
 
3.- Se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, o 
Concello da Coruña terá dereito ao aboamento dos xuros de dmora, ao tipo de xuro 
legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento 
no que se faga efectivo o pagamento. 
 
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación. 
 
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira, deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2017, 
como máximo. 
 
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Concello da Coruña deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de maio de 
2018. 
 
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de 
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro 
prazo sen que se recibise ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un 
requirimento ao Concello da Coruña para que a presente no prazo improrrogable de 
quince días. 
 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. 
 
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao 
Concello da Coruña da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56ª 6º das de Execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder. 
 
VIII.- Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación. 



 
1.- O Concello da Coruña 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 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 esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1.- O Concello da Coruña 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 €, 
nos que non resulte imposible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo. 
 
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, o Concello da Coruña poderá ser escollido pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2.- Igualmente, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, o Concello da Coruña queda sometido aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de 
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro 
órgano de control, nacional ou europeo. 
 
XI.- Reintegro, infraccións e sancións. 
 
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas establecidas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao 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 establecidos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
 
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª. 6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 % 
do importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se 
o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción será dun 20 
% da subvención outorgada co límite de 150 €. 
 
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción 
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención 
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción 
imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada co 
límite de 400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a 
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, 
sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida. 
 
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación do Concello da Coruña serán remitidos á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade establecida no dito precepto.  
 
2.- Igualmente, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello da Coruña será publicada no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es 
 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2018 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2017. 



 
2.- Logo da solicitude previa do Concello da Coruña realizada, polo menos, dous 
meses antes da data do fin do prazo, o convenio poderá ser prorrogado por acordo 
expreso de ambas as dúas partes, e previos os informes preceptivos da Unidade 
xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación. 
 
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación. 
 
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente. 
 
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2.- Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio poderá crearse 
unha comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e do Concello da Coruña, 
respectivamente. 
 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ------ 
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento”. 
 
 



 
7.-MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA FUNDACIÓN ORTEGALIA. 
 
1.- Aprobar os estatutos da Fundación Ortegalia, de acordo coa escritura outorgada o 
12 de agosto de 2013, ante a notaria Antonia María Franco Sarabia. 
 
2.- Nomear como representante da Deputación da Coruña no Padroado da Fundación 
Ortegalia, á persoa que ocupe a Vicepresidencia da Deputación, que desempeñará a 
Vicepresidencia da Fundación. 



 
8.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA PARA FINANCIAR A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMENTO DO CAMPO DE FÚTBOL E RUGBY NO CAMPUS SUR DA 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos 
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 7 de febreiro de 2017. 
 
2.- Aprobar o convenio coa Universidade de Santiago de Compostela correspondente 
á subvención nominativa concedida, por importe de 200.000,00 €, para financiar a 
execución das obras de acondicionamento do campo de fútbol e rugby no campus 
sur, da USC, cun orzamento subvencionado de 530.605,11 €, de acordo co texto que 
se achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Universidade de Santiago de Compostela correspondente á subvención 
nominativa concedida para financiar a execución das obras de 
acondicionamento do campo de fútbol e rugby, no campus sur, da Universidade 
de Santiago de Compostela. 
 
Na Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude das resolucións 
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, polas que se lle delega 
competencia para asinar convenios da súa area. 
 
Don Juan Viaño Rey, reitor da Universidade de Santiago de Compostela. 
 

MANIFESTAN 
 
 
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente 
convenio. 
 
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o 
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a 



práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do 
deporte 
 
Que a Universidade de Santiago de Compostela, é unha entidade que ten entre os 
seus fins potenciar os diversos grupos e asociacións universitarias que desenvolvan 
actividades estudantís, culturais e deportivas 
 
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e a 
Universidade de Santiago de Compostela, coa finalidade de fixar as condicións da 
súa colaboración, acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo 
coas seguintes  
 

CLÁUSULAS 
 
I.- OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela, NIF 
Q1518001A, para o financiamento da execución das obras de acondicionamento 
do campo de fútbol e rugby no campus sur, da USC, tal como aparece definida no 
proxecto de execución, redactado polo estudo de arquitectura NAOS 04 
ARQUITECTOS, S.L.P., ( dos que forman parte neste proxecto: Paula Costoya Carro 
Nº Col. 3097 do COAG, Miguel Porras Gestido Nº Col. 2543 do COAG e Mónica 
Fernández Garrido Nº Col. 372 do COAG), que conta co informe favorable da Área de 
Acción Territorial desta Deputación provincial.  
 
O campo de fútbol (sobre a que se realiza a obra subvencionada polo presente 
convenio,) pertence á finca catastral número 6370502NH3467A0001HT, segundo 
consta na documentación subministrada pola entidade. 
 
A Universidade de Santiago de Compostela, na súa condición de promotora da 
obra, obrígase a obter con carácter previo as autorizacións administrativas que fosen 
necesarias, así como a preceptiva licenza urbanística, e a satisfacer as taxas e 
impostos que se devenguen por tal causa. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
 
O presuposto total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 

 

EXECUCIÓN MATERIAL  368.501,36 € 

13% GASTOS XERAIS 47.905,18 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 22.110,08 € 

TOTAL ORZAMENTO EXECUCION CONTRATA 438.516,62 € 

21% IVE 92.088,49 € 

TOTAL ORZAMENTO  530.605,11 € 

 

 



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

1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de 200.000,00 €, o que representa unha 
porcentaxe de 37,69%. 
 

No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 37,69%. cantidade 
efectivamente xustificada.  
 

Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 

A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato de 
execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos devengados pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/342/75390, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 

2. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 

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. Na condición de promotor, corresponderalle á Universidade de Santiago de 
Compostela o outorgamento do contrato de execución das obras descritas no 
proxecto ao que fai referencia a cláusula primeira. 
 

2. Con carácter previo á contratación, a Universidade de Santiago de Compostela, 
deberá solicitar, polo menos, tres orzamentos a distintos construtores. 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. 
 

3. A contratación cos terceiros para a execución total ou parcial das obras realizarase 
garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non 
discriminación. 



 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
 

1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a Universidade de 
Santiago de Compostela, estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo 
menos a unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure 
o anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 

 

2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego.  
 

3.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento destas obrigas da Universidade de Santiago de Compostela. 
 

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA DA 
DEPUTACIÓN. 
 

1. A achega da Deputación seralle aboada á Universidade de Santiago de 
Compostela, a medida que se vaian expedindo as correspondentes certificacións de 
obra, aplicándose sobre o seu importe o coeficiente de financiamento provincial. Para 
tal efecto, a Universidade de Santiago de Compostela, deberá achegar a seguinte 
documentación (documentos orixinais ou, no seu caso, debidamente compulsados): 
 

· Copia do contrato e do expediente de contratación. 
· Certificación de obra subscrita polo técnico-director e polo contratista 

· Factura expedida polo contratista. No caso de que se presente unha fotocopia 
compulsada, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre 
o orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante de 
gasto para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña 

· Certificación de aprobación desta polo órgano competente. 
· Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA. 
· Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
· Designación de conta bancaria no modelo aprobado pola Deputación provincial e 
debidamente certificado pola entidade financeira. 
 

2. Igualmente, coa derradeira certificación de obra, deberase achegar acta de 
recepción e acreditación, no seu caso, do cumprimento das obrigas de publicidade 
previstas na cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas 
no reverso) e da inscrición de nota marxinal no Rexistro da Propiedade na que se 
deixe constancia do financiamento provincial e da afectación do inmoble á finalidade 
para a que foi concedida a subvención por un prazo de DEZ anos dende a data da 
recepción das obras.. 
 

3- De conformidade co previsto no artigo 31.4 da Lei xeral de subvencións, deberase 
achegar unha certificación do Rexistro da Propiedade na que conste, que en virtude 
da afección legal esixida en dito precepto, estendeuse unha nota marxinal sobre a 
finca que se describe na cláusula primeira, de xeito que este deberá destinarse 
durante DEZ ANOS á finalidade de “execución das obras de acondicionamento do 



campo de fútbol e rugby, no campus sur, da Universidade de Santiago de 
Compostela” contándose o dito prazo desde a data que conste na acta de recepción 
das obras. 
 

En caso de incumprimento desta obriga de destino, o dito inmoble quedará afecto ao 
pago de reintegro parcial ou total da subvención concedida, así coma os xuros de 
mora que se teñan devengado desde a data de pago da subvención, calquera que 
sexa o seu posuidor. 
 

 

VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.  
 

1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na 
cláusula primeira rematarán o día 31 de decembro de 2017. 
 

2. Unha vez rematadas as obras, a Universidade de Santiago de Compostela, 
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 
día 31 de maio de 2018. 
 

3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
Universidade de Santiago de Compostela, para que a  presente no prazo 
improrrogable de quince días. 
 

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto; aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á USC da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder. 
 

4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola USC na documentación subministrada. 
 

Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 
USC terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se 
devenguen dende 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 Universidade de Santiago de Compostela, deberá estar ao día, con carácter 
previo á sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, 
no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa 
Comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade 
Social. 
 



2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
presentación dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que 
obteña telematicamente os correspondentes certificados. A acreditación do 
cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial determinarao esta de 
oficio. 
 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
 

1. A Universidade de Santiago de Compostela, destinará os fondos recibidos ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
 

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

3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Universidade de Santiago de Compostela, 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 Universidade de Santiago de Compostela, 
poderá ser escolleita 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 e a lexislación citada anteriormente. 
 

2. Igualmente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, queda sometida 
aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia 
ou, no seu caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos 
procedementos de axuizamento contábel que poida incoar o Tribunal de Contas, e a 
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo. 
 

XI.- Reintegro, infraccións e sancións. 
 

1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas 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 previstos nas normas citadas. 
 

3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10% do 
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses. Se o 
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % 
da subvención outorgada co límite de 150 €. 
 

4.- E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chegase a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de 
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 

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 a Universidade de Santiago de Compostela, serán remitidas á 
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional 
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto. 
 

2. Igualmente, 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 Universidade de Santiago de 
Compostela, será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina 
web dicoruna.es. 
 

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

XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 

1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2018 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderanse realizar 
dende o 1 de xaneiro de 2017. 



 

Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o Exercicio de 2018, autorice o correspondente Orzamento. 
 

2.- Por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación. 
 

XIV.- Natureza, interpretación, 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 a Universidade de 
Santiago de Compostela.. 
 

3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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 --- 
E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 



 
9.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CLUB UNIVERSITARIO FERROL PARA 
FINANCIAR A PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN DA LIGA FEMININA 2016. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos 
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 9 de febreiro de 2017. 
 
2.- Aprobar o convenio co Club Universitario de Ferrol correspondente á subvención 
nominativa, por importe de 45.000€, concedida para financiar a participación na 
competición da liga feminina 2016, cun orzamento subvencionado de 56.250€, de 
acordo co texto que se achega. 
 
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club 
Universitario Ferrol correspondente á subvención nominativa concedida para 
financiar a participación na competición da liga feminina 2016. 
 
Na Coruña,   
 

REUNIDOS 
 
D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude das resolucións 
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, polas que se lle delega 
competencia para asinar convenios da súa area. 
 
D. Leopoldo Ibáñez Santiago, presidente do Club Universitario Ferrol 
 
 

MANIFESTAN 
 
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente 
convenio. 
 
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o 
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a 
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do 
deporte 
 
Que o Club Universitario Ferrol é unha entidade dedicada a realizar programas de 
apoio e fomento do deporte na provincia. 
 
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o 
Club Universitario Ferrol coa finalidade de fixar as condicións da súa colaboración, 
acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo coas seguintes  



 
CLÁUSULAS 

 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Club Universitario Ferrol (CIF:G15659261) 
para financiar a participación na competición da liga feminina 2016. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.  
 
O Club Universitario Ferrol desenvolve as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Nóminas xogadoras 16.800,00 € 

Nóminas adestradores 5.865,00 € 

Seguridade Social xogadoras e adestradores 9.550,00 € 

Desprazamentos autobús 6.900,00 € 

Desprazamentos e facer noites 8.850,00 € 

Arbitraxes 1.550,00 € 

Licenzas 4.800,00 € 

Contratación externa (ximnasio) 1.800,00 € 

Gastos funcionamento 135,00 € 

TOTAL 56.250,00 € 

 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade. 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 45.000€, o que representa 
unha porcentaxe do 80,00%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 80,00%, da cantidade efectivamente xustificada. 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 a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do 
orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da 
subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 

 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/341.1/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 



existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
4.-A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
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 da execución. 
 
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponde ao Club Universitario 
Ferrol. Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou 
entidades vinculadas ao Club Universitario Ferrol, 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, o Club Universitario Ferrol 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. 
 
3.No caso de que o Club Universitario Ferrol tramite e aprobe algunha modificación 
do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle 
á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
 
V.- Publicidade e financiamento provincial. 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña. 
 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do Club Universitario Ferrol. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao Club Universitario Ferrol, unha vez que 
se presente a seguinte documentación: 
 
.- Memoria de actuación (asinada en todas as follas), subscrita polo representante 
legal do Club Universitario Ferrol xustificativa do cumprimento das condicións 



impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados 
obtidos. 
 
.- Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen 
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, 
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento 
detallado na cláusula SEGUNDA. 
 
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas 
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o 
1 de xaneiro e o 30 de decembro de 2016.  
 
.- No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa 
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que 
foi   presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada 
pola Deputación da Coruña. 
 
.- Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula OITAVA. 
 
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
 
.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
 
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a 
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 
 
 
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.  
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, descritas na cláusula 
PRIMEIRA, teñen efectos retroactivos e están comprendidas desde o 1 de xaneiro ata 
o 31 de decembro de 2016. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, o Club Universitario de Ferrol deberá 
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA antes do día 
31 de outubro de 2017. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento ao 
Club Universitario de Ferrol para que a presente no prazo improrrogable de 
QUINCE DÍAS.  
 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á 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 ao Club Universitario de Ferrol, da sanción que, de conformidade co 
disposto na Lei de subvencións e na base 56 das de execución do orzamento da 
Deputación, poida corresponderlle. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Club Universitario de Ferrol, na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe 
que lle corresponda, ao Club Universitario de Ferrol, 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. O Club Universitario de Ferrol 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 de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1. O Club Universitario de Ferrol, destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€ 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, ao Club Universitario de Ferrol, 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, o Club Universitario de Ferrol poderá ser escollida 



pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Club Universitario de Ferrol queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos 
procedementos de axuizamento 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu regulamento (R.D. 887/2006, do 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, 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 previstas nas normas citadas e na base 56.6 das de execución do 
orzamento da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 prevista 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 Fundación Real Federación Española de Fútbol, serán remitidas á 



Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional 
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista 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 o Club Universitario de Ferrol, será 
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2017. 
 
Terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poden terse 
realizado dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2016. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o exercicio de 2017, autorice o correspondente Orzamento. 
 
 
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente. 
 
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o do Club Universitario de 
Ferrol respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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 --- 
 
E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 



 
10.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO 
PARA FINANCIAR A PARTICIPACIÓN DO PRIMEIRO EQUIPO FEMININO NA 
LIGA DE SUPERDIVISIÓN NACIONAL NO ANO 2016. 
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 

Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos 
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 9 de febreiro de 2017. 
 

2.- Aprobar o convenio co Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso correspondente á 
subvención nominativa, por importe de 6.000 €, concedida para financiar a 
participación do primeiro equipo feminino na liga de SuperDivisión Nacional no ano 
2016, cun orzamento subvencionado de 7.500€, de acordo co texto que se achega. 
 

“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club 
Tenis de Mesa Espedregada Oroso correspondente á subvención nominativa 
concedida para financiar a participación do primeiro equipo feminino na liga de 
SuperDivisión Nacional no ano 2016. 
 

Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 

D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude das resolucións 
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, polas que se lle delega 
competencia para asinar convenios da súa area. 
 

D. Francisco Castro Agrelo, presidente do Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso 

 

 

MANIFESTAN 

 

Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente 
convenio. 
 

Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o 
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a 
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do 
deporte 
 

Que o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso é unha entidade dedicada a realizar 
programas de apoio e fomento do deporte na provincia. 
 



En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o 
Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso coa finalidade de fixar as condicións da 
súa colaboración, acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo 
coas seguintes  
 

CLÁUSULAS 
 

I.- Obxecto. 
 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso 
(CIF:G36207298) para financiar a participación do primeiro equipo feminino na 
liga de SuperDivisión Nacional no ano 2016. 
 

II.- Orzamento de gastos da actividade que  ha realizar a entidade beneficiaria.  
 

O desenvolve as actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior, 
consonte ao seguinte orzamento: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Inscricións e dereitos de participación 1.360,00 € 

Licenzas e mutualidades deportivas 300,00 € 

Desprazamentos a competicións oficiais do equipo de Superdivisión Nacional 2.000,00 € 

Material de imprenta e difusión 200,00 € 

Material funxible para competición e adestramentos do equipo de Superdivisión Nacional 3.300,00 € 

Arbitraxes partidos oficiais do equipo de Superdivisión Nacional 340,00 € 

TOTAL 7.500,00 € 

 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade. 
 

1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 6.000€, o que representa unha 
porcentaxe do 80,00%. No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total 
previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 
80,00%, da cantidade efectivamente xustificada. 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 a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do 
orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da 
subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 

 

3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/341.1/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 



existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 

4.-A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 

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 da execución. 
 

1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponde ao Club Tenis de Mesa 
Espedregada Oroso. Non se poderá contratar a realización de prestacións con 
persoas ou entidades vinculadas ao Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso , 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 os 18.000 euros, con carácter previo 
á contratación, o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso 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. 
 

3.No caso de que o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso tramite e aprobe 
algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato 
adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, 
achegando con el os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 

 

V.- Publicidade e financiamento provincial. 
 

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

2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do Club Universitario Ferrol. 
 

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 

A achega da Deputación seralle aboada ao Club Tenis de Mesa Espedregada 
Oroso, unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 

.- Memoria de actuación (asinada en todas as follas), subscrita polo representante 
legal do Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso xustificativa do cumprimento das 



condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos 
resultados obtidos. 
 

.- Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen 
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, 
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento 
detallado na cláusula SEGUNDA. 
 

.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas 
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o 
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.  
 

.- No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa 
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que 
foi   presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada 
pola Deputación da Coruña. 
 

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

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

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

.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
 

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

 

VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.  
 

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, descritas na cláusula 
PRIMEIRA, teñen efectos retroactivos e están comprendidas desde o 1 de xaneiro ata 
o 31 de decembro de 2016. 
 

2. Unha vez rematadas as actividades, o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso 
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA antes 
do día 31 de outubro de 2017. 
 

3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento ao 
Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso para que a presente no prazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS.  
 

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á 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 ao Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso, da sanción que, de 
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56 das de execución do 
orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 
 

4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso, na 
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a 
adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado 
o importe que lle corresponda, ao Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso, 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. O Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso 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 responsábel 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 
determinaraa esta de oficio. 
 

IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 

1. O Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso destinará os fondos recibidos ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
 

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

3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, ao Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso, 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, o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso poderá 
ser escollida pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro 
sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á 
finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o 
cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente 
convenio de colaboración. 
 

2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, o Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos 
procedementos de axuizamento 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu regulamento (R.D. 887/2006, do 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 

2. Sen prexuízo do anterior, 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 previstas nas normas citadas e na base 56.6 das de execución do 
orzamento da Deputación. 
 

3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a 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 prevista 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 Club Tenis de Mesa Espedregada Oroso, serán remitidas á 
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional 
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto. 
 

2. Igualmente, 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 o Club Tenis de Mesa Espedregada 
Oroso, será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web 
dicoruna.es. 
 

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

XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 

1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2017. 
 

Terá efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poden realizarse 
dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2016. 
 

Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o exercicio de 2017, autorice o correspondente Orzamento. 
 

XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente. 
 

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

2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo presidente da Deputación e o do Club Tenis de Mesa 
Espedregada Oroso respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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 --- 
 



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



 
11.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A FUNDACIÓN CASA ROSALÍA DE CASTRO PARA FINANCIAR O 
PROXECTO “MONTAXE DAS ACTIVIDADES EXPOSITIVAS DO SOBRADO DA 
CASA MUSEO DE ROSALÍA”. 

 
1º.- Excepcionar para o presente convenio o cumprimento dos principios de 
concorrencia, publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de 
causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por 
entender que se dan razóns suficientes de interese público no outorgamento da 
subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei xeral de 
subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no presente 
parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no  informe que consta no expediente. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3º Aprobar o texto do convenio de colaboración a subscribir entre a Deputación 
Provincial da Coruña e coa FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO CIFG15040850 para 
financiar o proxecto “Museoloxía e Museografía do Sobrado da Casa Museo de 
Rosalía,”  

 
4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 33.131,74 € 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80 %. 

 
5º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/333.1/781, quedando 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 2016.  
 
6º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio. 
 
7º O texto do convenio é o seguinte: 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a FUNDACIÓN 
ROSALÍA DE CASTRO 
 
A Coruña,  

REUNIDOS 
 

 
Dunha parte o Excmo. Señor D. Valentín González Formoso, como presidente da 

Deputación Provincial da Coruña, 

 
Doutra parte Don Anxo Angueira Viturro, con DNI núm. 76.515.135T, en 
representación da FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO  
 
A Coruña   
 
Que a Deputación Provincial da Coruña e FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 



 
A Coruña,   
 

1. Consideran de grande interese para a provincia a remodelación do sobrado da 
Casa Museo Rosalía de Castro tanto a nivel museolóxico como museográfico 
para dar unha maior difusión á obra de Rosalía de Castro e Murguía o que 
supón un grande atractivo para todos os visitantes que se achegan á Casa 
Museo de Rosalía de Castro. 
 

2. Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da FUNDACIÓN 
ROSALÍA DE CASTRO as dúas partes acordan subscribir un convenio 
conforme ás seguintes  

 
CLÁUSULAS 

I.- OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO CIF G15040850, 
para o financiamento do proxecto Programa de “Museoloxía e Museografía do 
sobrado da Casas Museo Rosalía de Castro”. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE SE HA REALIZAR 
 
FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO levará a cabo as actividades programadas, 
segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 

 

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

 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 33.131,74 € o que representa 
unha porcentaxe do 80% . No caso de que o gasto xustificado non acade o importe 
total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 80% da cantidade efectivamente xustificada. 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. 
 

GASTOS IMPORTE 

Realización de moblaxe expositiva, instalación e montaxe de pezas 16.731,85 € 

Aparellos para a reprodución de audiovisuais (monitor 70”, sala 5/ 
proxector sala 7/ 6 monitores de pequeno formato, sala 8 

 
4.495,15 € 

Realización de tres pezas audiovisuais: 
A familia de Rosalía 
O meu gran salón 
Os pais do país 

 
 
 

13.000,00 € 

Subtotal 34.227,00 € 

IVE 21% 7.187,67 € 

TOTAL 41.414,67 € 



2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0510/333.1/781, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO obteña 
para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención 
provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente 
xustificado. 
 
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario 
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 
 
1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á FUNDACIÓN ROSALÍA 
DE CASTRO. Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou 
entidades vinculadas á FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO nin con calquera outra 
na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
2. Se o importe dalgunha das  prestacións supera os 18.000,00 euros, con carácter 
previo á contratación, a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 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. 
 
3. No caso de que a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO trámite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el 
os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  
 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 



A achega da Deputación seralle aboada á FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO, unha 
vez que se presente a seguinte documentación: 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da FUNDACIÓN 
ROSALÍA DE CASTRO 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 datas de pago. Tamén 
se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula 
SEGUNDA. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias 
debidamente compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No 
caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á 
compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe 
constancia de que foi presentada como xustificante de gasto para o cobro 
dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña. 

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

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

 Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 

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

 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente. 
 
Para a xustificación dos subministracións deberán achegar a seguinte 
documentación: 
 

 Certificación do acordo polo que se aproba a adquisición do ben ou 
equipamento, expedida polo órgano competente.  

 Copia do contrato formalizado, do albará de entrega e da factura. Sobre o 
orixinal deste documento deberase estender unha dilixencia na que se faga 
constar que esta foi presentada como xustificante de gasto para obter unha 
subvención provincial. 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO e acreditación, no seu caso, da 
inscrición a prol da entidade no rexistro público correspondente, deixando 
constancia no asento de inscrición da afectación do ben á finalidade para a 
que foi concedida polo menos por un prazo de cinco anos. 
 

 
A FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO deberá acreditar previamente que está ao 
corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de conformidade coa 
cláusula OITAVA. 
 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 



1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, realizaranse entre os 
días 1 de novembro do 2016 ao  30 de abril de 2017. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO deberá 
presentar a xustificación documental á que se refire a  cláusula SEXTA no prazo de 
UN MES antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na 
cláusula DÉCIMO TERCEIRA. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que 
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento 
á FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO para que a presente no prazo improrrogable 
de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional 
dará lugar á 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 FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 
da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª 
das  de execución do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO na 
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a 
axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado 
o importe que lle corresponda, a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO terá dereito ao 
abono 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 
 
A FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 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. 
1. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 

declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 

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

 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO destinará os fondos recibidos ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 



excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€, 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais  lle 
poidan impor, a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 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, FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 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. Igualmente, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á 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 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 previstos 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 dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 



4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción establecida na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe 
da subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a 
tres, a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO serán remitidas á Intervención 
Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de 
Subvencións, coa exclusiva finalidade establecida en dito precepto e co debido 
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei 
orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 
 
2. Igualmente, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade autónoma de Galicia.  
 
3. Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO 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 dende o día 1 de novembro do 
2016 ata o 30 de abril do ano 2017, sen que en ningún caso sexan subvencionables 
os gastos devengados con anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o 
día 31 de maio do ano 2017 sempre e cando exista crédito para tal fin 
 
2. Para o caso de que a FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO non poida ter 
rematadas as ACTIVIDADES e presentada a xustificación antes do día 30 de abril de 
2017, 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 ano seguinte. Con 
esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que a FUNDACIÓN 
ROSALÍA DE CASTRO perderá o dereito ao cobro do importe corresponde á contía 
non xustificada na dita data. 
 



3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos 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 FUNDACIÓN ROSALÍA 
DE CASTRO, respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta 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        do día___de ___de___ 
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar 
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN   O representante da entidade  
 
 
Valentín González Formoso  FUNDACIÓN ROSALÍA DE 

CASTRO 
 
 



 
12.-POSTA EN COÑECEMENTO DA TRAMITACIÓN DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE VIMIANZO PARA A XESTIÓN DE ATENCIÓN DE VISITANTES, 
MOSTRA DE ARTESANÍA EN VIVO E OUTRAS ACTIVIDADES NO CASTELO DE 
VIMIANZO E OS BATÁNS DO MOSQUETÍN, ANO 2017. 
 

A Corporación toma coñecemento da tramitación do convenio de colaboración 
entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Vimianzo para a xestión de 
atención de visitantes, Mostra de Artesanía en Vivo e outras actividades no Castelo 
de Vimianzo e os Batáns do Mosquetín, ano 2017. 



 
13.- POSTA EN COÑECEMENTO DA TRAMITACIÓN DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE ZAS PARA A ATENCIÓN DE VISITANTES ÁS TORRES DO ALLO. 
 
 

A Corporación toma coñecemento da tramitación do convenio de colaboración 
entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Zas para a atención de 
visitantes ás Torres do Allo. 



 
14.-DACIÓN DE CONTAS DOS CONTRATOS FORMALIZADOS POLA DEPUTACIÓN NO PERÍODO 1 DE OUTUBRO A 31 DE 
DECEMBRO DE 2016. 
 
Anuncio de formalización  de contratos  efectuados  pola Excma. Deputación Provincial da Coruña no período comprendido  entre o 1 e o 31 de outubro  de 2016 

Con arranxo ao disposto no artigo 154 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de 

novembro faise pública a relación de contratos formalizados por esta Deputación Provincial da Coruña no período comprendido  entre o 1 e o 31 de outubro  de 

2016 

 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTO DAS 

INSTALACIÓNS DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

E EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS DOS 

EDIFICIOS DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA (2016-2018) 

Máximo 

anual de 

121.000,00 € 

Máximo anual de 

121.000,00 € 
0,00 € 0,00 € 

 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDADE 

DE CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

SUXEITO A 

REGULACIÓN 

HARMONIZADA 

 

PROSEGUR 

SOLUCIONES 

INTEGRALES DE 

SEGURIDAD 

ESPAÑA SL. 

B87222014 09/09/2016 04/10/2016 176 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTO E 

CONSERVACIÓN DA 

EXPLOTACIÓN 

AGRÍCOLA DO PAZO 

DE MARIÑAN 

539.400,00 € 452.609,12 € 0,00 € 0,00 € 

 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDADE 

DE CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

SUXEITO A 

REGULACIÓN 

HARMONIZADA 

 

JARDINCELAS 

S.L. 
B15538135 26/08/2016 19/10/2016 177 

SUBMINISTRACIÓN 

DE MATERIAL 

DIVERSO PARA O 

MANTEMENTO DE 

EDIFICIOS DA 

DEPUTACION 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA (LOTE1: 

MATERIAL 

ELECTRICO E 

ELECTRÓNICO) 

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

ABERTO CON 

UNICO DE 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

SUXEITO A 

REGULACIÓN 

HARMONIZADA 

SOGARPA 

SUMINISTROS 

ELÉCTRICOS S.L 

B15785686 19/08/2016 19/10/2016 178 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

A1 (CODIGO 

1611900001,1) 

ANUALIDADE 2016 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.510,30 MODIFICADO 

AQUABLUE 

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

S.L. 

B70311188 17/10/2016 19/10/2016 179 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

A2 (CODIGO 

1611900002,1) 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.274,00 MODIFICADO 
CONSTRUCCIONE

S CANOSA S.L. 
B15119837 17/10/2016 19/10/2016 180 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

B1 (CODIGO 

1611900003,1) 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.424,50 € MODIFICADO 

CONSTRUCCIONE

S LEONARDO 

MIGUELEZ S.L. 

B15289614 17/10/2016 19/10/2016 181 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

B2 (CODIGO 

1611900004,1) 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.424,50 € MODIFICADO 

CONSTRUCCIONE

S LEONARDO 

MIGUELEZ S.L. 

B15289614 17/10/2016 19/10/2016 182 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

C1(CODIGO 

1611900005,1) 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.424,50 € MODIFICADO 

CONSTRUCCIONE

S LEONARDO 

MIGUELEZ S.L. 

B15289614 17/10/2016 19/10/2016 183 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

C2(CODIGO 

1611900006,1) 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.424,50 € MODIFICADO 

CONSTRUCCIONE

S LEONARDO 

MIGUELEZ S.L. 

B15289614 17/10/2016 19/10/2016 184 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

D1(CODIGO 

1611900007,1) 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.951,50 € MODIFICADO 

EXCAVACIONES 

CERNADAS 

VALIÑA S.L. 

B15122104 17/10/2016 19/10/2016 185 

INCREMENTO DO 

20% DO CONTRATO 

DA REPARACIÓN DE 

DANOS URXENTES 

NAS ESTRADAS 

PROVINCIAIS ZONA 

D2 (CODIGO 

1611900008,1) 

INCLUIDAS NO PLAN 

DE REPARACIÓN 

URXENTE DE DANOS 

EN ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.510,30 MODIFICADO 
CONSTRUCCIONE

S D.OGANDO S.L. 
B15209794 17/10/2016 19/10/2016 186 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

REPARACIÓN E 

PINTADO DE 

FACHADAS E PECHE 

NO CENTRO DE 

MENORES DE 

FERROL 

69.774,17 € 47.190,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDADE 

DE CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

MORA TALLER DE 

PINTURAS S.L. 

(SOCIEDAD 

UNIPERSONAL) 

B70183538 24/10/2016 24/10/2016 187 

SERVIZOS DE 

DESEÑO 

DESENVOLVEMENTO 

E COORDINACIÓN 

XERAL DUNHA 

PROGRAMACIÓN 

CULTURAL, PARA O 

OUTONO DE 2016 EN 

MUNICIPIOS DA 

PROVINCIA DA 

CORUÑA 

203.280,00 € 173.635,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDADE 

DE CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

CULTURACTIVA 

S.COOP. GALEGA 
F15983067 26/10/2016 26/10/2016 188 

SUBMINISTRACIÓN 

DE BENS PARA A 

MODERNIZACIÓN DO 

EQUIPAMENTO DE 

AUDIOVISUAIS DO 

SALÓN DE SESIÓNS 

DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

128.095,55 € 121.422,88 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDADE 

DE CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

EDNON, S.L. B36938009 27/10/2016 28/10/2016 189 



 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. PROC. ADXUDICACIÓN ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

 FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

SENDA PEONIL NO 

CAMIÑO DE 

SANTIAGO FISTERRA 

A MUXIA NA 

ESTRADA DP        

3404 ENTRE P.Q. 26 

+ 830 E 27 + 210 

ENTRE PQ 27+480 E 

O P.Q. 28+750 E 

ENTRE 30 + 280 E O 

30 + 500 (DUMBRIA) 

CÓDIGO DA OBRA 

(1511700009,0) 

428.258,52 € 261.066,33 € 0,00 € 0,00 € 

ABIERTO CUN 

ÚNICO CRITERIO 

DE VALORACIÓN  

MOVIMIENTOS DE 

ÁRIDOS Y 

CONSTRUCCIONE

S DE AROSA SL 

B36533537 25/10/2016 28/10/2017 190 

SERVIZOS DE 

TELEFONIA FIXA, 

MOBIL E DATOS DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

máximo 

anual     

450.000,00 € 

máximo  anual    

405.000,00 € 
0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDADE 

DE CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

TELEFONÍCA DE 

ESPAÑA S.A.U.-

TELEFÓNICA 

MÓVILES 

ESPAÑA, S.A.U., 

UNION 

TEMPORAL DE 

EMPRESAS, LEY 

18/1982 DE 26 DE 

MAYO Y LEY 

12/1991 DE 29 DE 

ABRIL  

(abreviadamente 

UTE TdE-TME 

CDXCVII) 

U87606257 01/10/2016 28/10/2016 191 

 

 



Anuncio de formalización  de contratos  efectuados  pola Excma. Deputación Provincial da Coruña no período comprendido  entre o 1 e o 30 de novembro  de 

2016 

Con arranxo ao disposto no artigo 154 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de 

novembro faise pública a relación de contratos formalizados por esta Deputación Provincial da Coruña no período comprendido  entre o 1 e o 30 de novembro  de 

2016 

 

 

CODIGO 

EXPEDIENTE 

 

 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

PCO.001.2015.00461 

MELLORA DA 

SEGURIDADE 

VIAL NA DIP 3302 

P.Q. 4+610 AO 

5+320. ROIS. 

Incluidas no PLAN 

DE 

INVESTIMENTO 

DE VIAS 

PROVINCIAIS 

2014 CUARTA 

FASE (Código da 

obra 

1411100007,0) 

 

290.894,94 € 191.321,59 € 0,00 € 0,00 € 

ABIERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

S.A. DE OBRAS Y 

SERVICIOS, 

COPASA 

A32015844 02/11/2016 09/11/2016 192 

PCO.001.2015.03314 

REPARACIÓN 

EXTERIOR DAS 

FACHADAS E 

URBANIZACIÓN 

NA MILAGROSA  

(CÓDIGO DA 

OBRA 

RC220150042496) 

 

87.222,16 € 62.900,01 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDA

DE DE 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

OBRAS RAMÓN 

COTELO S.L. 
B15537616 08/11/2016 09/11/2016 193 



 

 

CODIGO 

EXPEDIENTE 

 

 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

PCO.001.2016.00262 

SERVIZOS DE 

ACTUALIZACIÓN 

DO SISTEMA DE 

XESTIÓN DE 

TEMPOS E DE 

ACCESOS DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

86.106,00 € 83.825,15 € 0,00 € 0,00 € 

PROCEMENTO 

NEGOCIADO 

SEN 

PUBLICIDADE 

INTERNATIONAL 

SOFTMACHINE 

SYSTEMS S.L. 

B61476933 27/10/2016 09/11/2016 194 

PCO.001.2016.00185 

 

MELLORA NA 

ESTRADA DP 

1901 DE 

CARBALLO A 

SÍSAMO (FASE I ) 

P.Q. 0+000 AO 

3,10 (CARBALLO). 

Incluídas no PLAN 

DE TRAVESÍAS 

2015 QUINTA 

FASE (Código da 

obra 

1511300010.0) 

 

418.420,00 € 270.717,74 € 0,00 € 0,00 € 

ABIERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

EXCAVACIONES 

Y OBRAS 

CANDAL S.L. 

B15496219 08/11/2016 16/11/2016 195 



 

 

CODIGO 

EXPEDIENTE 

 

 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

PCO.001.2016.00197 

 

REFORZO DE 

FIRME NA DP 

0105 CORTIÑAN 

A VILACOBA 

ABEGONDO E 

BETANZOS 

Incluídas no PLAN 

DE 

CONSERVACIÓN 

DE VIAS 

PROVINCIAIS 

2016 SEGUNDA 

FASE (Código da 

obra 

1611000034.0) 

 

508.709,80 € 299.375,70 € 0,00 € 0,00 € 

ABIERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

 

CONSTRUCCION

ES OBRAS Y 

VIALES, S.A. 

(COVSA) 

A36008886 17/11/2016 23/11/2016 196 

PCO.001.2016.00164 

 

REFORMA DO 

CERRE 

EXTERIOR DO 

CENTRO CALVO 

SOTELO 

FACHADA 

POSTERIOR 1ª 

FASE (Código da 

obara 

1690040001.0) 

 

34.632,91 € 20.911,35 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDA

DE DE 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

CONSTRUCCION

ES VILLA Y 

SAMBADE S.L. 

B70416011 16/11/2016 23/11/2016 197 



 

 

CODIGO 

EXPEDIENTE 

 

 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

PCO.001.2016.00274 

 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTO 

DA SAN DE 

DISCOS E DA 

LIBRERÍA LTO DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

 

38.949,90 € 38.949,90 € 0,00 € 0,00 € 

PROCEMENTO 

NEGOCIADO 

SEN 

PUBLICIDADE 

INTERNACIONAL 

PERIFÉRICOS Y 

MEMORIAS 

ESPAÑA S.L. 

B62758602 16/11/2016 23/11/2016 198 

PCO.001.2016.00305 

 

SERVIZOS DE 

ATENCIÓN E 

DINAMIZACIÓN 

DA CASETA DA 

DEPUTACIÓN DA 

CORUÑA NA 

"FEIRA GALEGA 

DAS INDUSTRIAS 

CULTURAIS, 

CULTURGAL 

2016" 

 

23.000,00 € 22.415,25 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDA

DE DE 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

HEIMA TOURS 

GALICIA S.L. 
B15909658 25/11/2016 28/11/2016 199 



 

 

CODIGO 

EXPEDIENTE 

 

 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

PCO.001.2016.00270 

 

SENDAS  

PEONILES NO 

CAMIÑO DE 

SANTIAGO DE 

FISTERRA A 

MUXIA; DP 5604 

OUTES A 

PEREIRA POR 

PESADOIRA; P.Q. 

15+870 AO P.Q. 

16+220; DP 5021 

DE MUXIA A 

TOURIÑAN POLA 

COSTA P.Q. 1, 

130 AO 1,780 

(MUXIA E SANTA 

COMB A) inclídas 

no PLAN DE 

SENDAS 

PEONILES 2015 

QUINTA SASE 

(código de obra 

1511700010,0) 

 

331,288,16 € 207.088,23 € 0,00 € 0,00 € 

ABIERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

EXCAVACIONES 

ROBERTO S.L. 
B15539737 24/11/2016 30/11/2016 200 



 

 

CODIGO 

EXPEDIENTE 

 

 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

PCO.001,2013,00582 

 

SEGUNDA 

PRÓRROGA DOS 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTO 

DOS BLADE DELL 

DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

 

0,00 € 0,00 € 8,458,54 € 0,00 € PRÓRROGA EDNON S.L. B36938009 21/11/2016 30/11/2016 201 

PCO.001.2016.00195 

 

SERVIZOS DE 

LIMPEZA E 

ACONDICIONAME

NTO DE PREDIOS 

RÚSTICOS DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

 

138.700,00 € 94.177,26 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDA

DE DE 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

JARDINCELAS 

S.L. 
B15538135 27/10/2016 30/11/2016 202 



 

 

CODIGO 

EXPEDIENTE 

 

 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 

Nº 

CONTRATO 

PCO.001.2015.00046 

 

SUBMINISTRACI

ÓN DE EQUIPOS 

DE IMPRESIÓN, 

EScANEO E 

FOTOCOPIADO 

NO RÉXIMEN DE 

ARRENDAMIENT

O CON 

MANTEMENTO 

"(RENTIN") 

XUNTO CUN 

SERVIZO 

INTEGRAL DE 

XESTIÓN DA 

IMPRESIÓN NA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

 

660.000,00 € 470,556,03 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDA

DE DE 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

VSM SISTEMAS 

CORUÑA S.A. 
A15717606 27/10/2016 30/11/2016 203 

PCO.001.2015.00043 

 

 

MODIFICACIÓN  

DOS SERVIZOS 

DE 

ELABORACIÓN 

DE INVENTARIOS 

DE BENS PARA 

OS MUNICIPIOS 

DA PROVINCIA 

DA CORUÑA, 

FASE V 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
45.594,0

0 € 
MODIFICACIÓN 

INCOSA-SUMMA 

UTE FASE 5 LA 

CORUÑA 

U47748512 22/11/2016 30/11/2016 204 
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CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00196 

SEGURIDADE 

VIARIA NA DP 3802 

P.Q. 8+3830 AO 

9+330 VISTA 

ALEGRE, 

GALEGOS 

8FRADES) inlcuidas 

no PLAN DE 

TRAVESIAS 2015 

TERCEIRA FASE 

(Código da obra 

1511300006,0) 

149,159,10 € 91,673,18 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

PROYECTOS 

ZENALE, S.L. 
B70199682 25/11/2016 02/12/2016 205 

PCO.001.2016.00299 

SERVIZOS DE 

SOPORTE E 

MANTEMENTO 

DOS 

SERVIDODORES E 

A SAN HP DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

4.464,90 € 4.464,90 € 0,00 € 0,00 € 

PROCEDEMENT

O NEGOCIADO 

SEN 

PUBLICIDADE 

QED SYSTEMS 

S.L. 
B15556665 24/11/2016 02/12/2016 206 

PCO.001.2015.00487 

SERVIZOS DE 

CONTROL DE 

CALIDADE DAS 

OBRAS QUE 

CONTRATE A 

DEPUTACIÓN 

LOTE 1: ZONA A 

62.920,00 € 62.920,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

ENMACOSA 

CONSULTORIA 

TECNICA SA. 

A27812627 01/12/2016 02/12/2016 207 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001,2015,00487 

SERVIZOS DE 

CONTROL DE 

CALIDADE DAS 

OBRAS QUE 

CONTRATE A 

DEPUTACION 

LOTE 2: ZONA B 

62,920,00 € 62.920,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

ENMACOSA 

CONSULTORIA 

TECNICA SA. 

A27812627 01/12/2016 02/12/2016 208 

PCO.001.2015.00487 

SERVIZOS DE 

CONTROL DE 

CALIDADE DAS 

OBRAS QUE 

CONTRATE A 

DEPUTACIÓN 

LOTE 3: ZONA C 

62,920,00 € 62,920,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

ENMACOSA 

CONSULTORIA 

TECNICA SA. 

A27812627 01/12/2016 02/12/2016 209 

PCO.001.2015.00487 

SERVIZOS DE 

CONTROL DE 

CALIDADE DAS 

OBRAS QUE 

CONTRATE A 

DEPUTACIÓN 

LOTE 4: ZONA D 

62,920,00 € 62,920,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

ENMACOSA 

CONSULTORIA 

TECNICA SA. 

A27812627 01/12/2016 02/12/2016 210 

PCO.001.2014.06222 

PRÓRROGA DOS 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTO DO 

SISTEMA 

INTEGRAL DE 

XESTIÓN 

TRIBUTARIA DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

0,00 € 0,00 € 131.160,00 € 0,00 € PRÓRROGA 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

TERRITORIAL S.A. 

A81957367 25/11/2016 07/12/2016 211 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001,2015,00352 

SEGUNDA 

PRÓRROGA DA 

PRESTACIÓN DOS 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTO 

DAS LICANZAS 

SYMANTEC 

BACKUP EXEC 

PROPIEDADE DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

0,00 € 0,00 € 7.382,17 € 0,00 € PRÓRROGA 
TECNOLOXÍAS 

PLEXUS S.L. 
B15726177 29/11/2016 07/12/2016 212 

PCO.001,2015,00510 

SEGUNDA 

PRÓRROGA DOS 

SERVIZOS DE 

PROTECCIÓN DE 

POSTO FINAL 

PARA A 

DEPUTACION 

PROVINCIAL E 

CONCELLOS DA 

PROVINCIA 

0,00 € 0,00 € 13.895,80 € 0,00 € PRÓRROGA 
RICOH ESPAÑA 

S.LU 
B82080177 29/11/2016 07/12/2016 213 

PCO.001.2016.00280 

MELLORA DA 

SEGURIDADE VIAL 

NAS ESTRADAS 

5805 E DP 5810 

(OLEIROS) 

incluídas no PLAN 

DE 

CONSERVACIÓN 

DE VIAS 

PROVINCIAIS 2016 

TERCEIRA FASE 

(Código de obra 

1611000037.0) 

85.072,09 € 50.941,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

MISTURAS OBRAS 

E PROXECTOS, 

S.A. 

A32118705 05/12/2016 15/12/2016 214 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00238 

TRAVESÍA NA DP 

6601 DENDE A 

NACIONAL 547 AO 

LUGAR DE 

OUTEIRO (O PINO) 

inclídas no PLAN 

DE TRAVESÍAS 

2015 TERCEIRA 

FASE (Código da 

obra 1511300008.0) 

429.803,22 € 264.629,84 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

LANCER 

PROYECTOS Y 

OBRAS S.A. 

A70124201 05/12/2016 15/12/2016 215 

PCO.001.2015.00393 

ACONDICONAMEN

TO DA ZONA DE 

ENTRADA E 

REPARACIÓN DA 

PISTA INTERIOR 

DE ACCESO AO 

DOLMEN DE 

DOMBATE 

(CABANA DE 

BERGANTIÑOS) 

9.979,54 € 6.406,87 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

LÓPEZ Y LEIS S.A. A15210669 02/12/2016 15/12/2016 216 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00286 

SERVIZOS DE 

DOCUMENTACIÓN

, TOMA DE DATOS, 

LEVANTAMENTO 

DE PLANOS 

TOPOGRAFICOS, 

COLOCACIÓN DE 

MOUTEIRAS, 

INFORME E 

ASISTENCIA 

TÉCNICA EN 

RELACIÓN  CO 

PREDIO 

COÑECIDO COMO 

VIVEIRO 

FORESTAL DE 

SOBRADO EN 

SOBRADO DOS 

MONXES (A 

CORUÑA) 

9.680,00 € 6.653,79 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

PROYESTEGAL 

S.L. 
B27159730 09/12/2016 15/12/2016 217 

PCO.001.2016.00312 

SERVIZOS DE 

REDACCIÓN DE 

PROYECTO DE 

"AMPLIACIÓN E 

MELLORA DA 

ESTRADA DP 6104 

CRETA NA AC-862 

AO a O Picón PK 

0+000 a PK 2+400 y 

ramal (Ortigueira)" 

21.780,00 € 13.612,50 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

NOEGA 

INGENIEROS S.L. 
B33467051 09/12/2016 15/12/2016 218 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00386 

SERVIZOS DE 

DIFUSIÓN EN LA 

VOZ DE GALICIA 

DO PLAN DE 

EMPREGO LOCAL 

(PEL) DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

50.000,00 € 49,999,92 € 0,00 € 0,00 € 

PROCEDEMENT

O NEGOCIADO 

SEN 

PUBLICIDADE 

LA VOZ DE 

GALICIA S.A. 
A15000649 13/12/2016 15/12/2016 219 

PCO.001.2016.00150 

SUBMINISTRACIÓ

N DERIVADA DO 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREXO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 5: 

SUBMINISTRACIÓ

NS VARIAS  

PREZOS 

UNITARIOS 

SEN IVE                  

LOTE 5/1: 

75,00 €      

LOTE 5/2: 

30,00 € LOTE 

5/3: 360,00 €  

LOTE 5/4: 

282,00 € LOTE 

5/5: 290,00 € 

LOTE 5/6 

250,00 € LOTE 

5/7: 1.250,00 €       

PREZOS 

UNITARIOS 

SEN IVE                  

LOTE 5/1: 

100,68 €      

LOTE 5/2: 

300,00€ LOTE 

5/3: 299,44€  

LOTE 5/4: 

2.103,60 € 

LOTE 5/5: 

477,44 € LOTE 

5/6 193,72 € 

LOTE 5/7: 

822,26 €    

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

KL-1 MOBILIARIO 

DE OFICINA S.L. 
B15573207 14/12/2016 15/12/2016 220 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00150 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREXO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 5: 

SUBMINISTRACIÓ

NS VARIAS  

PREZOS 

UNITARIOS 

SEN IVE                  

LOTE 5/1: 

75,00 €      

LOTE 5/2: 

30,00 € LOTE 

5/3: 360,00 €  

LOTE 5/4: 

282,00 € LOTE 

5/5: 290,00 € 

LOTE 5/6 

250,00 € LOTE 

5/7: 1.250,00 €       

PREZOS 

UNITARIOS 

SEN IVE                   

LOTE 5/1: 

50,43€      

LOTE 5/2: 

30,00€    LOTE 

5/3: 299,44€  

LOTE 5/4: 

210,36 € LOTE 

5/5: 197,29 € 

LOTE 5/6 91,86 

LOTE 5/7: 

822,26 €    

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

KL-1 MOBILIARIO 

DE OFICINA S.L. 
B15573207 14/12/2016 15/12/2016 221 

PCO.001.2016.00150 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREXO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 3: 

DIVISIONS-

BIOMBOS 

PREZO 

UNITARIO 

SEN IVE                          

LOTE 3:  

185,60 € 

PREZO 

UNITARIO 

SEN IVE                          

LOTE 3: 140,00 

€ 

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

EKIPO SOCIEDAD 

SUMINISTRADORA 

DE MOBILIARIO 

S.L. 

B36620474 14/12/2016 15/12/2016 222 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00150 

SUBMINISTRACIÓ

N DERIVADA DO 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREXO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE3 : 

DIVISIONS-

BIOMBOS 

PREZO 

UNITARIO 

SEN IVE                          

LOTE 3:  

185,60 € 

IVE INCLUIDO               

3.074,61 €         
0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

EKIPO SOCIEDAD 

SUMINISTRADORA 

DE MOBILIARIO 

S.L. 

B36620474 14/12/2016 15/12/2016 223 

PCO.001.2015.00045 

PRÓRROGA E 

MODIFICACIÓN 

(AMPLIACIÓN) 

DOS SERVIZOS DE 

DESENVOLVEMEN

TO DAS 

CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL  

0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 25.000,00 € 
MODIFICACIÓN 

E PRÓRROGA 

RECLAM 

PBLICIDAD 

MARKETING Y 

ARTES GRÁFICAS 

S.A. 

A15050842 09/12/2016 15/12/2016 224 

PCO.001.2016.00216 

SERVIZOS DE 

SEGUIMENTO, 

DOCUMENTACIÓN 

E ANÁLISE DE 

NOTICIAS DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

16.500,00 € 14.374,80 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

SEGUIMEDIA, SL. B64291107 09/12/2016 21/12/2016 225 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00273 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

ORDENADORES 

PERSOAIS CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN E 

AOS CONCELLOS 

OU ENTIDADES DA 

PROVINCIA 

ADHERIDOS Á 

CENTRAL 

900,00 €                

prezo unitario 

816,75 €                 

prezo unitario 
0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

INFORHOUSE S.L. B36112803 13/12/2016 21/12/2016 226 

PCO.001.2016.00273 

SUBMINISTRACIÓ

N DERIVADO DO 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

ORDENADORES 

PERSONAIS CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN E 

AOS CONCELLOS 

OU ENTIDADES DA 

PROVINCIA 

ADHERIDOS A 

CENTRAL 

900,00 €                

prezo unitario 
78.952,50 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

INFORHOUSE S.L. B36112803 13/12/2016 21/12/2016 227 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO,.001.2016.00150 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 1: 

MOBILIARIO 

ESCOLAR E 

INFANTIL 

p/u sen IVE                   

LOTE 1/1: 

63,85 €       

LOTE 1/2: 

537,20 €     

LOTE 1/3: 

495,90 €     

LOTE 1/4: 

120,00 €    

LOTE 1/5: 

25,00 €     

LOTE 1/6: 

280,00 €       

LOTE1/7: 

150,00 €    

LOTE1/8: 

1.100,00 €  

LOTE1/9: 

35,00 €            

p/u sen IVE                   

LOTE 1/1: 

42,00 €       

LOTE 1/2: 

399,00 €     

LOTE 1/3: 

379,00 €     

LOTE 1/4: 

65,00 €    LOTE 

1/5: 16,50 €     

LOTE 

1/6:170,00 €       

LOTE1/7: 

105,00 €    

LOTE1/8: 

740,00 €  

LOTE1/9: 23,50 

€            

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

SUMINISTROS 

TÉCNICOS DE 

GALICIA S.L. 

B15213911 14/12/2016 21/12/2016 228 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO,.001.2016.00150 

SUBMINISTRACIÓ

N DERIVADA DO 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 1: 

MOBILIARIO 

ESCOLAR E 

INFANTIL 

p/u sen IVE                   

LOTE 1/1: 

63,85 €       

LOTE 1/2: 

537,20 €     

LOTE 1/3: 

495,90 €     

LOTE 1/4: 

120,00 €    

LOTE 1/5: 

25,00 €     

LOTE 1/6: 

280,00 €       

LOTE1/7: 

150,00 €    

LOTE1/8: 

1.100,00 €  

LOTE1/9: 

35,00 €            

 sen IVE                   

LOTE 1/1: 

924,00 €       

LOTE 1/2: 

1.596,00 €     

LOTE 1/3: 

9.475,00,00 €     

LOTE 

1/4:1.300,00 €    

LOTE 1/5: 

231,00 €     

LOTE 

1/6:340,00 €       

LOTE1/7: 

420,00 €    

LOTE1/8: 

740,00 €  

LOTE1/9: 

141,00€            

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

SUMINISTROS 

TÉCNICOS DE 

GALICIA S.L. 

B15213911 14/12/2016 21/12/2016 229 

PCO.001.2016.00150 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 4: 

MOBILIARIO 

SINGULAR 

p/u sen IVE             

LOTE 4/1: 

750,00 € LOTE 

4/2: 1.050,00 € 

LOTE 4/3: 

850,00 €  

LOTE 4/4: 

890,00 €             

p/u sen IVE             

LOTE 

4/1:485,00 € 

LOTE 4/2: 

765,00 € LOTE 

4/3:630,00 €  

LOTE 4/4: 

630,00 €             

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

SUMINISTROS 

TÉCNICOS DE 

GALICIA S.L. 

B15213911 14/12/2016 21/12/2016 230 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00150 

SUBMINISTRACIÓ

N DERIVADA DO 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 4: 

MOBILIARIO 

SINGULAR 

p/u sen IVE             

LOTE 4/1: 

750,00 € LOTE 

4/2: 1.050,00 € 

LOTE 4/3: 

850,00 €  

LOTE 4/4: 

890,00 €             

sen IVE             

LOTE 4/1: 

485,00 € LOTE 

4/2: 765,00 € 

LOTE 4/3: 

1.260,00 €  

LOTE 4/4: 

1.260,00 €             

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

SUMINISTROS 

TÉCNICOS DE 

GALICIA S.L. 

B15213911 14/12/2016 21/12/2016 231 

PCO.001.2015.00313            

PRÓRROGA DO 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

WORKSTATIONS 

PARA AUTOCAD 

CON DESTINO Á 

DEPUTACIÓN E 

OS CONCELLOS 

OU ENTIDADES DA 

PROVINCIA 

ADHERIDOS Á 

CENTRAL PARA O 

PERIODO 

16/12/2016 AO 

15/12/2017 

0,00 € 0,00 € 
p/u 1.844,84 

€ 
0,00 € PRÓRROGA EDNON S.L. B36938009 15/12/2016 21/12/2016 232 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2015.00443 

SEGUNDA 

PRÓRROGA DO 

ARRENDAMENTO 

DUN LOCAL  EN 

AMES PARA 

DESTINALO A 

OFICINA DE 

RECADACIÓN 

PARA O PERIODO 

01/01/2017 AO 

31/12/2017   

0,00 € 0,00 € 7.260,00 € 0,00 € PRÓRROGA 

MARIA DEL 

CARMEN GÓMEZ 

GÓMEZ 

33219068F 13/12/2016 21/12/2016 233 

PCO.001.2016.00301 

SUBMINISTRACIÓ

N DE BENS PARA 

A SUBSTITUCIÓN 

DA PLANTA 

ENFRIADORA DO 

AIRE 

ACONDICIONADO 

DO PALACIO 

PROVINCIAL 

50.215,00 € 44.368,28 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

CLIMAGAL S.L. B15149198 13/12/2016 28/12/2016 234 

PCO.001.2016.00210 

SERVIZOS DE 

REDACCIÓN DO 

PROXECTO DE 

"SENDA PEONIL 

NA DP 5603 

NEGREIRA A 

MARCO DO 

CORNADO ENTRE 

OS PQS 

SEGUINTES. 1+430 

AO 2+170, 7+300 

AO 7+820, 8+750 

AO 10+770 E 

11+110 AO 12+900 

36.300,00 € 21.054,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

NOEGA 

INGENIEROS S.L. 
B33467051 20/12/2016 28/12/2016 235 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2015.00046 

MODIFICACIÓN DO 

CONTRATO DE 

SUBMINISTRACIÓ

N DE EQUIPOS DE 

IMPRESIÓN, 

ESCANEO E 

FOTOCOPIADO NO 

RÉXIMEN DE 

ARRENDAMENTO 

CON 

MANTEMENTO 

XUNTO CUN 

SERVIZO 

INTEGRAL DE 

XESTIÓN DA 

IMPRESIÓN NA 

DEPUTACIÓN 

DEPUTACION 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € MODIFICACIÓN 
VSM SISTEMAS 

CORUÑA S.A. 
A15717606 26/12/2016 28/12/2016 236 

PCO.001.2015.00401 

SEGUNDA 

PRÓRROGA DE 

PRESTACIÓN DOS 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTO DA 

ELECTRÓNICA DE 

REDE DA 

DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

0,00 € 0,00 € 11.858,00 € 0,00 € PRÓRROGA 
EMETEL 

SISTEMAS S.L. 
B15474570 15/12/2116 28/12/2016 237 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2014.07322 

PRÓRROGA DOS 

SERVIZOS DE 

MANTEMENTEO 

DA SOLUCIÓN 

PROACTIVA-NET 

DE INVENTARIO 

AUTOMÁTICO DE 

RED Y HELPDESK 

PARA O PERIODO 

COMPRENDIDO 

ENTRE O 

01/01/2017 AO 

31/12/2017 

0,00 € 0,00 € 7.923,85 € 0,00 € PRÓRROGA 

ESPIRAL 

MICROSISTEMAS 

S.L. 

B33848789 22/12/2016 28/12/2016 238 

PCO.001.2016.00313 

SERVIZOS DE 

REDACCIÓN DO 

PROXECTO DE 

"PONTE SOBRE O 

RÍO PEDROUZO 

NA DP 8401 

TABLILLA A 

AGODOMESTRE 

POR 

PONTEPEDRA P.K. 

3+300 (TORDOIA) 

7.260,00 € 5.082,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

EPTISA 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA S.L. 

B85097962 26/12/2016 28/12/2016 239 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00211 

SERVIZOS DE 

REDACCIÓN DOS 

PROXECTOS DE 

"MELLORA DA 

INTERSECCIÓN 

DA ESTRADA DP  

1703, ESPÍRITU 

SANTO A FRAIS, 

PQ 2+500, COA 

ESTRADA AC-214 

GUÍSAMO - 

SIGRÁS" E 

"MELLORA DA 

INTERSECCIÓN 

DA ESTRADA DP 

1707, OLEIROS A 

PRAVIO, PQ 3+600, 

COA ESTRADA AC-

221 SAN PEDRO 

DE NÓS - 

MABEGONDO" 

12.100,00 € 7.865,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

EPTISA 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA S.L. 

B85097962 27/12/2016 28/12/2016 240 

PCO.001.2015.00457 

TERCEIRA 

AMPLIACIÓN DO 

CONTRATO DE 

REALIZACIÓN DAS 

TAREFAS DE 

APOIO 

(COORDINACIÓN) 

A VARIOS 

CURSOS 

INCLUÍDOS NO 

PLAN DE 

FORMACIÓN 

AGRUPADO 2015 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.470,00 € MODIFICACIÓN 

MEDATLANTIA 

CONSULTORÍA 

EUROPEA, 

SOCIEDAD 

COOPERATIVA 

GALEGA 

F70442058 26/12/2016 28/12/2016 241 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00150 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

DESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 

2:MOBILIARIO DE 

OFICINA 

p/u sen IVE                   

LOTE 2/1: 

420,00 €       

LOTE 2/2: 

260,00 €     

LOTE 2/3: 

850,00 €     

LOTE 2/4: 

290,00 €    

LOTE 

2/5:150,00€     

LOTE 2/6: 

30,00 €       

LOTE 2/7: 

25,00 €    

LOTE 2/8: 

250,00 €  

LOTE 2/9: 

520,00 €            

p/u sen IVE                   

LOTE 2/1: 

298,20 €       

LOTE 2/2: 

171,98 €     

LOTE 2/3: 

245,29 €     

LOTE 2/4: 

212,35 €    

LOTE 

2/5:145,00€     

LOTE 2/6: 

25,00 €       

LOTE 2/7: 

17,34 €    LOTE 

2/8: 66,78 €  

LOTE 2/9: 

179,51 €            

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

LEVIRA ESPAÑA 

S.A. 
A49104367 14/12/2016 30/12/2016 242 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00150 

SUBMINISTRACIÓ

N DERIVADA DO 

ACORDO MARCO 

PARA A 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCAESIVA E 

POR PREZO 

UNITARIO DE 

MOBILIARIO CON 

ESTINO Á 

DEPUTACIÓN 

LOTE 2: 

MOBILIARIO DE 

OFICINA  

p/u sen IVE                   

LOTE 2/1: 

420,00 €       

LOTE 2/2: 

260,00 €     

LOTE 2/3: 

850,00 €     

LOTE 2/4: 

290,00 €    

LOTE 

2/5:150,00€     

LOTE 2/6: 

30,00 €       

LOTE 2/7: 

25,00 €    

LOTE 2/8: 

250,00 €  

LOTE 2/9: 

520,00 €            

sen IVE                   

LOTE 2/1: 

1.789,20 €       

LOTE 2/2: 

859,90 €     

LOTE 

2/3:490,58 €     

LOTE 

2/4:424,70 €    

LOTE 

2/5:145,00€     

LOTE 2/6: 

25,00 €       

LOTE 2/7: 

34,68 €    LOTE 

2/8: 400,68 €  

LOTE 2/9: 

897,55 €            

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

LEVIRA ESPAÑA 

S.A. 
A49104367 14/12/2016 30/12/2016 243 

PCO.001.2015.00488 

SERVIZOS DE 

IMPLANTACIÓN 

DO ESQUEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDADE NA 

DEPUTACION 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA 

29.040,00 € 22.578,60 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

INGENIERIA E 

INTEGRACIÓN 

AVANZADAS 

(INGENIA) S.A. 

A29584315 26/12/2016 30/12/2016 244 

PCO.001.2015.00106 

PRÓRROGA DO 

CONTATO 

ADMINISTRATIVO 

ESPECIAL DE 

CAFÉ BAR NO 

MOSTEIRO DE 

CAAVEIRO 

0,00 € 0,00 € 

CANON 

INGRESO 

310,53 

0,00 € PRÓRROGA 

MARIA DEL 

CARMEN BLANCO 

SANJURJO 

32640275D 26/12/2016 30/12/2016 245 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2015.00466 

MODIFICACIÓN 

DAS MÁQUINAS 

INCLUÍDAS NO 

CONTRATO 

INSTALACIÓN E 

EXPLOTACIÓN DE 

MÁQUINAS 

EXPENDEDORAS 

NOS EDIFICIOS 

PROVINCIAIS 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € MODIFICACION 
GALIA VENDING 

97, S.L. 
B70117502 27/12/2016 30/12/2016 246 

PCO.001.2016.00344 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTAS NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA A1 (CODIGO 

1711900001.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 89.540,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

VILLASUSO 

ORTEGAL S.L. 
B15800907 29/12/2016 30/12/2016 247 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00345 

 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTES NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA A2 (CODIGO 

1711900002.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 90.145,00 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

VILLASUSO 

ORTEGAL S.L. 
B15800907 29/12/2016 30/12/2016 248 

PCO.001.2016.00346 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTES NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA B1 (CODIGO 

1711900003.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 90.249,99 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

EULOGIO VIÑAL 

OBRAS Y 

CONSTRUCCIONE

S S.A. 

A15352735 29/12/2016 30/12/2016 249 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00347 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTES NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA B2(CODIGO 

1711900004.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 97.311,83 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

CONSTRUCCIONE

S LEONARDO 

MIGUELEZ S.L. 

B15289614 28/12/2016 30/12/2016 250 

PCO.001.2016.00348 

 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTES NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA C1(CODIGO 

1711900005.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 91.987,44 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

CONSTRUCCIONE

S DOGANDO S.L. 
B15209794 30/12/2016 30/12/2016 251 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00349 

 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTES NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA C2(CODIGO 

1711900006.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 93.887,49 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

CONSTRUCCIONE

S PONCIANO 

NIETO S.L. 

B15293145 28/12/2016 30/12/2016 252 

PCO.001.2016.00350 

 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTES NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA D1(CODIGO 

1711900007.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 88,999,99 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

EXCAVACIONES 

CERNADAS 

VALIÑA S.L. 

B15122104 28/12/2016 30/12/2016 253 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00351 

 

REPARACIÓN DE 

DANOS 

URXENTES NAS 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

ZONA D2(CODIGO 

1711900008.0) 

ANUALIDADE 2017 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE 

REPARACIÓNS 

URXENTE DE 

DANOS EN 

ESTRADAS 

PROVINCIAIS 

124.999,99 € 94.012,49 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

CONSTRUCCIONE

S PONCIANO 

NIETO S.L. 

B15293145 28/12/2016 30/12/2016 254 

PCO.001.2016.00359 

ACPNDICIONAMEN

TO DA 

RESIDENCIA DO 

CENTRO CALVO 

SOTELO (FASE 1 Y 

2) CONCELLO A 

CORUÑA 

2.516.373,67 € 1.760.957,77 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

OBRASCON 

HUARTE LAIN S.A. 
A48010573 29/12/2016 30/12/2016 255 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00252 

 

SUBMINISTRACIÓ

N SUCESIVA 

DUNHA 

PLURALIDADE DE 

LIBROS CON 

DESTINO Á 

BIBLIOTECA DA 

DEPUTACIIÓN 

PROVINCIAL DA 

CORUÑA  LOTE 1 

Y 2 

LOTE 

1:100.000,00 €    

LOTE 2: 

40.000,00 € 

LOTE 

1:100.000,00 €    

LOTE 2: 

40.000,00 € 

0,00 € 0,00 € 

ABERTO CON 

MULTIPLICIDAD

E DE CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN  

PAULA VEIRA 

PORTO (LIBRERÍA 

LUME) 

32831143T 30/12/2016 30/12/2016 256 

PCO.001.2016.00328 

 

SENDA PEONIL NA 

DOP 7603 SAN 

SADURNIÑO A 

COVAL P.Q. 1,640 

AO 1,870 EP.Q. 

4.210 AO 5,070 

SAN SADURNIÑO 

(CODIGO 

PROXECTO 

1611700005.0) 

197.119,21 € 125.150,30 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

CONSTRUCCIONE

S LEONARDO 

MIGULEZ S.L. 

B15289614 29/12/2016 30/12/2016 257 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00284 

 

REFORZO DE 

FIRME NA 

ESTRADA DP 3902 

DE CARRETERA 

BETANZOS AL 

LÍMITE A 

CERNADAS POR 

VIÑA Y XESTAL, 

P.Q. 3,100 AO 

6,730. IRIXOA 

(CÓDIGO DO 

PROXECTO 

1611100002.0) 

INCLUIDAS NO 

PLAN DE VIAS 

PROVINCIAIS 2016 

PRIMEIRA FASE 

276.663,03 € 161.045,56 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

CONSTRUCCIONE

S J. MAURI E 

HIJOS, S.L. 

B15261308 29/12/2016 30/12/2016 258 

PCO.001.2016.00282               

   

 SENDA PEONIL 

NA DP-2904 

CORISTANCO A 

SANTA COMBA PK 

11+460 A PK 

12+185 (SANTA 

COMBA) CODIGO 

DO PROXECTO 

1611700003.0)  

188.954,63 € 72.717,31 € 0,00 € 0,00 € 

ABERTO CUN 

ÚNICO 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN  

AQUABLUE 

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

S.L. 

B70311188 30/12/2016 30/12/2016 259 



 

 

CÓDIGO 

 

 

EXPEDIENTE 

ORZAMENTO 

LICITACIÓN 

PREZO  

ADXUDICACIÓN 

PRÓRROGA MODIF. 
PROC. 

ADXUDICACIÓN 
ADXUDICATARIO CIF 

DATA   

ADXUDICACIÓN 

DATA 

FORMALIZACIÓN 
Nº CONTRATO 

PCO.001.2016.00282               

 

  ADDENDA AO 

CONTRATO: 

SENDA PEONIL NA 

DP-2904 

CORISTANCO A 

SANTA COMBA PK 

11+460 A PK 

12+185 (SANTA 

COMBA) CODIGO 

DO PROXECTO 

1611700003.0)  

ERROR MATERIAL 

NO IMPORTE DE 

ADXUDICACIÓN 

0,00 € 116..237,32 € 0,00 € 0,00 € ADDENDA 

AQUABLUE 

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

S.L. 

B70311188 30/12/2016 11/01/2017 259 BIS 

 

 



 

15.-DACIÓN DE CONTAS DOS CONTRATOS MENORES REALIZADOS POLA DEPUTACIÓN NO PERÍODO 1 DE OUTUBRO A 
31 DE DECEMBRO DE 2016. 
 
Conforme o disposto no artigo   8 da  Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información  pública e bo goberno, faise pública a relación de 

contratos menores adxudicados, durante o período  comprendido entre o 1 e o 31 de outubro  de 2016 

 

CONTRATOS MENORES CON PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE PARA PRESENTACIÓN ABERTA DE OFERTAS 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO 

DE LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARIO NIF 

DATA 

ADXUDICACION 

DATA 

PUBLICACION 

SERVIZOS DE EDICIÓN, 

PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN E 

EXPLOTACIÓN DA OBRA 

GAÑADORA DO XXVII PREMIO DE 

NARRATIVA TORRENTE BALLESTER 

00,00  

(sen repercusión 

económica para 

a Deputación ao 

tratarse dunha 

cesión gratuita 

de dereitos) 

00,00  

(sen repercusión 

económica para a 

Deputación ao 

tratarse dunha 

cesión gratuita de 

dereitos) 

ALIANZA EDITORIAL 

S.A. 
A28085223 04/10/2016 26/07/2016 

SUBMINISTRACIÓN DE VESTIARIO 

CON DESTINO AO PARQUE MÓBIL 

DA DEPUTACIÓN 

 

9.495,00  8.739,00  CORTEFIEL S.A. A08099459 10/10/2016 16/09/2016 



 

CONTRATOS MENORES CON PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE PARA PRESENTACIÓN ABERTA DE OFERTAS 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO 

DE LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARIO NIF 

DATA 

ADXUDICACION 

DATA 

PUBLICACION 

SERVICIOS DE ENMARCACIÓN DE 

CUADROS  DEL PATRIMONIO 

PROVINCIAL (2ª convocatoria) 

715,00 712,54 
VILA DOMINGUEZ, 

SANTIAGO IGNACIO 
32760179Z 10/10/2016 06/07/2016 

OBRAS DE REPARACIÓN DA PONTE 

NA DP 3205 P.q 3+300 SOBRE O RIO 

CABALAR (VILASANTAR) 

 

21.923,89  21.923,89 

CIMENTACIONES Y 

VOLADURAS DE 

GALICIA S.L. 

B27365501 26/10/2016 19/10/2016 

OBRAS DE REPARACIÓN DA XUNTA 

CENTRAL DA PONTE DE CATOIRA 

NA DP 7206 (RIANXO) 

29.130,21 29.130,21 
CONSTRUCCIONES 

D. OGANDO, S.L. 
B15209794 27/10/2016 20/10/2016 

REALIZACIÓN DE DOUS TALLERES 

EUROPEOS SOBRE RECICLAXE A 

CELEBRAR NA BIBLIOTECA 

PROVINCIAL  DA CORUÑA 

800,00 660,00  
MARÍA ÁNGELES 

GALÁN GONZÁLEZ 
32413744M 31/10/2016 16/09/2016 

 

 

 



CONTRATOS MENORES SEN PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE
 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO DE 

LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARI

O 
NIF 

DATA 

ADXUDICACIO

N 

PARTICIPACIÓN NA SEGUNDA 

EDICIÓN DO SALÓN ECOLÓXIDO DE 

GALICIA (EcoGalia) 

10.000,00  

(Caseta de 24m
2
: 3.000,00 

€Imaxe en todos os 

soportes: 7.000,00 ) 

 

 

10.000,00  

(Caseta de 24m
2
: 3.000,00  

Imaxe en todos os 

soportes: 7.000,00 ) 

 

ECOACTITUD 

S.L. 
B27828672 24/10/2016 

SERVIZOS DE FORMACIÓN E 

SOPORTE NO ISTEMA DE 

LIQUIDACIÓN DIRECTA (SDL) 

CRET@ PARA O PERSOAL AO 

SERVIZO DE RRHH 

4.864,44 4.864,44 

SOLUCIONES 

AVANZADAS EN 

INFORMÁTICA 

APLICADA S.L. 

B80004732 27/10/2016 

 

 

 

 

 



 

 

Conforme o disposto no artigo   8 da  Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información  pública e bo goberno, faise pública a relación de 

contratos menores adxudicados, durante o período  comprendido entre o 1 e o 30 de novembro  de 2016 

 

 

CONTRATOS MENORES CON PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE PARA PRESENTACIÓN ABERTA DE OFERTAS 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO 

DE LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARIO NIF 

DATA 

ADXUDICACION 

DATA 

PUBLICACION 

SUBMINISTRACIÓN DUNHA TIXOLA 

BASCULANTE A GAS CON DESTINO 

Á COCIÑA DO CENTRO RESIDENCIA 

DOCENTE CALVO SOTELO 

5.200,00 5.118,30 
EQUIPAMIENTOS 

SELECTA S.L. 
B15905821 03/11/2016 21/09/2016 

SUBMINISTRACIÓN DUNHA 

FREIDORA A GAS CON DESTINO Á 

COCIÑA DO CENTRO RESIDENCIAL 

DOCENTE CALVO SOTELO 

4.200,00 4.116,42 
EQUIPAMIENTOS 

SELECTA S.L. 
B15905821 03/11/2016 21/09/2016 



 

CONTRATOS MENORES CON PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE PARA PRESENTACIÓN ABERTA DE OFERTAS 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO 

DE LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARIO NIF 

DATA 

ADXUDICACION 

DATA 

PUBLICACION 

REALIZACIÓN DUNHA CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO DA 

CONMEMORACIÓN DO 25 DE 

NOVEMBRO DE 2016, “DÍA CONTRA 

A VIOLENCIA DE XÉNERO” 

6.700,00 5.566,00 SENES CIT, S.L. B15724719 10/11/2016 21/09/2016 

OBRAS DE REPARACIÓN 

ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BAIXA 

TENSIÓN AO EDIFICIO PRINCIPAL 

NO PAZO DE MARIÑÁN 

16.685,90 10.484,65 
HALLMANN ENERGIE 

S.L. 
B27444702 14/11/2016 02/11/2016 

SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL 

AUDIOVISUAL CON DESTINO AO IES 

PUGA RAMÓN 

2.000,00 1.938,80 
EL CORTE INGLES 

SA 
A28017895 

23/11/2016 

adxudicouse por 

vale 2016/58094 

por quedar 

deserto por no 

presentarse 

ofertas 

09/12/2016 



 

CONTRATOS MENORES CON PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE PARA PRESENTACIÓN ABERTA DE OFERTAS 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO 

DE LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARIO NIF 

DATA 

ADXUDICACION 

DATA 

PUBLICACION 

SUBMINISTRACIÓN DUN XOGO DE 

PORTERÍAS DE FUTBOL SALA E 

BALOMNAMO CON DESTINO AO 

CENTRO DE DIA DE MENORES 

1.500,00 1.076,90 
LUDUS TEMPORI S. 

COOP. GALEGA 
F27449735 

30/11/2016 

Adxudicouse por 

vale  2016/58104   

23/11/2016 

 

CONTRATOS MENORES SEN PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE
 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO DE 

LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARI

O 
NIF 

DATA 

ADXUDICACIO

N 

CONTRATACIÓN DA PARTICIPACIÓN 

DESTA DEPUTACIÓN CUHA CASETA 

NA FEIRA IBEROAMERICANA DA 

GASTRONOMÍA (FIBEGA) 

10.380,35 10.380,35 

RADIO 

GASTRONÓMICA 

S.L. 

B70383492 21/11/2016 

                                      



Conforme o disposto no artigo   8 da  Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información  pública e bo goberno, faise pública a relación de 

contratos menores adxudicados, durante o período  comprendido entre o 1 e o 31 de decembro  de 2016 

 

 

CONTRATOS MENORES CON PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE PARA PRESENTACIÓN ABERTA DE OFERTAS 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO 

DE LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARIO NIF 

DATA 

ADXUDICACION 

DATA 

PUBLICACION 

CONTRATACIÓN DUN CATERING 

CON MOTIVO DO PECHE DO ACTO 

DE CELEBRACIÓN DO 60 

ANIVERSARIO DO CENTRO CALVO 

SOTELO 

35,00 € por 

persona 

30,80 € por 

persona 

CENADOR CATERING 

SL (Josmaga) 
B70396999 02/12/2016 18/11/2016 

SUBMINISTRACIÓN DE CATRO 

CARROS DE LAVANDERIA 

ERGONÓMICOS CON DESTINO AO 

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE 

CALV                                                                                                         

O SOTELO 

6.000,00 3.600,96 

GALICIA SERVICIOS 

DE ASISTENCIA 

TÉCNICA SAL 

A27769983 14/12/2016 11/11/2016 



 

CONTRATOS MENORES CON PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE PARA PRESENTACIÓN ABERTA DE OFERTAS 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO 

DE LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARIO NIF 

DATA 

ADXUDICACION 

DATA 

PUBLICACION 

SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO, 

CALZADO Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL CON 

DESTINO A LA IMPRENTA 

PROVINCIAL 

1.552,38 1.091,45 
MIÑATEIRO DE 

SANTIAGO, S.L. 
B70021647 14/12/2016 24/11/2016 

SERVIZOS DE CATERING PARA 

OFRECER LA TRADICIONAL 

FELICITACIÓN DO NADAL DESTA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

16,50 por 

persona 
16,00 por persona 

GALICIA VELLA DE 

INVERSIONES Y 

LOGÍSTICA S.L. 

B36932309 20/12/2016 05/12/2016 

REALIZACIÓN DUN TALLER DE 

PLASTILINA NA BIBLIOTECA 

PROVINCIAL DA CORUÑA 

1.120,00 960,00 

ANA ISABEL 

TENREIRO 

MONTERO 

46898080E 26/12/2016 26/09/2016 

TRABALLOS PARA REALIZAR UN 

OBRADOIRO DE CURTAS, PREMIO III 

CONCURSO GUIÓNS CONTRA A 

VIOLENCIA DE XÉNERO 

5.000,00  4.954,95 ESFEROBITE, S.C. J15649833 26/12/2016 26/10/2016 

SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL 

INFORMÁTAICO CONSUMIBLE 
21.374,84 21.374,84 OFFICE DEPOT, S.L. B80441306 26/12/2016 28/11/2016 



 

CONTRATOS MENORES SEN PUBLICACIÓN PREVIA NO PERFIL DO CONTRATANTE
 

 

EXPEDIENTE 

PRESUPOSTO DE 

LICITACION 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

PREZO ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUIDO) 

€ 

ADXUDICATARI

O 
NIF 

DATA 

ADXUDICACIO

N 

CONTRATACIÓN DA PARTICIPACIÓN 

DESTA DEPUTACIÓN CUNHA 

CASETA NA FIERA DE MOSTRAS DA 

CORUÑA (FEMAGA 2016) 

7.920,00 7.920,00 

FEDERACIÓN DE 

AUTÓNOMOS DE 

GALICIA  

V15440639 05/12/2016 

SERVIZOS DE REPARACIÓN CON 

URXENCIA DA GUILLOTINA DA 

MÁQUINA POLAR MOHR DA 

IMPRENTA PROVINCIAL 

8.135,18 8.135,18 
HEIDELBERG 

SPAIN, SLU 
B08140287 14/12/2016 

SERVIZO DE REALIZACIÓN DUN 

PUBLIRREPORTAXE DE TURISMO 

EN EL “VIAJERO, GUIA 2017” DE EL 

PAIS O DIA 14 DE DECEMBRO DE 

2016 

6.698,95 6.698,95 
PRISA BRAND 

SOLUTIONS S.L. 
B41831678 15/12/2016 

CONTRATACIÓN DA ACTIVIDADE 

TEATRAL “COUSAS” E 

SUBMINISTRACIÓN DE 2.000 LIBROS 

DESTA OBRA PARA LEVAREN A 10 

CONCELLOS DA PROVINCIA 

11.634,15 11.634,15 
EDITORIAL 

GALAXIA S.A. 
A36603314 22/12/2016 

 



 
16.-APROBACIÓN DA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DAS BASES 
REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016. 
 
Modificar as bases do Plan provincial de medio ambiente (PMA) 2016, no sentido 
seguinte: 
 
Base 2ª. FINALIDADE 
Onde di:  
 
O prazo para a realización dos proxectos e actividades comprenderá dende o 1 de 
xaneiro de 2016 ata 2 meses antes do cumprimento das datas indicadas na base 9ª.  
Pasa a dicir:  
O prazo para a realización dos proxectos e actividades comprenderá dende o 1 de 
xaneiro de 2016 ata a data indicada na base 9ª. 
 
Base 7ª. CONTRATACIÓN DAS OBRAS E SUBMINISTRACIÓNS 
Onde di: 
 
En canto ao prazo para adxudicar as actuacións do plan, os concellos poderán 
adxudicar as actuacións incluídas no plan nun prazo de 3 meses, contados desde a 
data da aprobación definitiva desta inclusión.  
 
Non obstante, este prazo poderá ser prorrogado mediante Resolución de Presidencia 
despois da solicitude motivada da entidade local interesada. 
 
Pasa a dicir: 
En canto ao prazo para adxudicar as actuacións do plan, os concellos deberán 
adxudicar as actuacións incluídas no plan coa antelación suficiente para a súa 
completa execución e xustificación na data que se indica na base 9ª.  
Base 9ª. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO 
 
Onde di: 
 
O prazo para a xustificación das actuacións rematará o día 31 de xullo de 2017 ás 
14:00 horas. Se o investimento ou actividade foi obxecto de prórroga, o prazo de 
xustificación rematará o día 31 de agosto de 2017 ás 14:00 horas. 
 
Pasa a dicir: 
O prazo para a xustificación das actuacións rematará o día 31 de outubro de 
2017 ás 14:00 horas.” 
 
A redacción definitiva das bases queda como se indica a continuación: 

 
BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 2016 

(PMA 2016) 
1.– DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA 
O presente “Plan provincial de medio ambiente (PMA) 2016” é un plan propio da 
Deputación Provincial da Coruña para o exercicio 2016, que se elabora no marco do 
previsto no artigos 36.1.b) e d), en relación co disposto nos artigos 24 e 25 da Lei 



7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, en colaboración cos concellos da 
provincia da Coruña. 
O plan finánciase cunha achega provincial na anualidade 2016 por importe de 
5.000.000,00 €, ademais das achegas que voluntariamente realicen os concellos 
para completar o financiamento das actuacións previstas. 
Nas partidas 0520/17221/76201 e 0520/17221/46201, do orzamento provincial para o 
exercicio 2016 consígnase a cantidade de 5.000.000,00 € para o financiamento do 
plan.  
 
2.– FINALIDADE 
A finalidade do PMA 2016 é a mellora do entorno natural e a calidade ambiental da 
provincia da Coruña, apoiando o desenvolvemento nos concellos de políticas 
respectuosas co medio ambiente.  
Para materializar esta finalidade, cada entidade beneficiaria poderá utilizar a 
cantidade que se lle asigne tendo en conta as seguintes porcentaxes: 

- Un mínimo do 50 % a proxectos de investimentos. 
- Un máximo dun 50 % a actividades. 

O prazo para a realización dos proxectos e actividades comprenderá dende o 1 de 
xaneiro de 2016 ata a data indicada na base 9ª. 
 
A).- PROXECTOS DE INVESTIMENTO 
A.1.– Tipos de obras ou subministracións 
Neste plan pódense incluír proxectos de investimento cuxo orzamento individual non 
sexa inferior a 15.000,00 €, excepto no caso indicado, e que estean relacionados con 
finalidades tales como as seguintes:  

 Redacción de proxectos de investimento en materia de medio 
ambiente, cuxo importe exceda de 3.000,00 €. 

 Construción, substitución ou mellora de instalacións produtoras ou 
consumidoras de enerxía. 

 Substitución ou melloras de sistemas de iluminación de espazos 
públicos, que redunden no aforro e na eficiencia enerxética, así como 
na redución da contaminación lumínica. 

 Substitución, mellora ou adquisición de caldeiras e de elementos dos 
sistemas de climatización para mellorar a súa eficiencia. 

 Obras de acondicionamento de edificios municipais para a mellora da 
súa xestión enerxética. 

 Infraestruturas para a eliminación da contaminación acústica. 
 Subministración de bens que redunden nunha mellora na xestión 

medioambiental. 
 Recuperación ambiental de espazos degradados destinados ao uso 

público. 
 Adquisición e instalación de colectores de recollida selectiva de 

residuos. 
 Creación, adecuación e/ou mellora de zonas verdes de titularidade 

municipal (parques, xardíns, áreas verdes urbanas e periurbanas). 
 Creación de hortos urbanos con fins de integración social. 
 Acondicionamento de rutas de sendeirismo. 
 Renovación e mellora das redes de abastecemento e saneamento. 
 En xeral, aquelas obras ou investimentos cuxo obxectivo principal sexa 

a protección de medio ambiente.  



A.2.– Proxectos e pregos de prescricións técnicas 

Os proxectos e pregos de prescricións técnicas deberanse presentar para todos os 
investimentos e subministracións incluídas na anualidade de 2016.  

Cada obra ou subministración identificarase cun proxecto ou prego de prescricións 
técnicas, tendo en conta que non se poden incluír como actuacións independentes 
os orzamentos parciais do proxecto ou prego, e deberán estar asinados polo técnico 
competente. 

Os proxectos deben ser obras completas. Por iso, no caso de proxectos que teñan 
na súa denominación a indicación da realización dunha fase, parte, tramo, etc., debe 
figurar na memoria do proxecto que se trata dunha obra completa de acordo co 
establecido no artigo 86.3 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, 
polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público (BOE n.º 
276 do 16 de novembro), sempre que sexan susceptibles de utilización ou 
aproveitamento separado e constitúan unha unidade funcional, ou así o esixa a 
natureza do obxecto. Nestes casos, terase que achegar un informe técnico 
xustificativo desta circunstancia. 

Non se admiten as denominacións xenéricas, debendo ser identificados con 
precisión e claridade, sen lugar a dúbidas, os investimentos que se integran no plan. 

A documentación que se ha achegar detállase a continuación: 

A.2.1. – Obras  

No caso de obras, os proxectos técnicos deberán comprender, polo menos: 

a) Proxecto técnico: memoria, plan de conxunto e de detalle, orzamento 
detallado de execución, estudo xeotécnico, estudo de seguridade e saúde, 
declaración de obra completa e demais documentación preceptiva de 
acordo coas normas contractuais ou sectoriais de aplicación. 

 

b) Se se pretenden efectos retroactivos para a vixencia deberá 
xustificarse a dita circunstancia, sen que en ningún caso poidan incluírse 
gastos imputables a exercicios vencidos. 

c) Declaración doutras subvencións solicitadas ou obtidas para a mesma 
finalidade. 

A.2.2 – Subministracións 

No caso de subministracións, os pregos de prescricións técnicas deberán 
incluír cando menos os seguintes documentos:  

a) Memoria xustificativa na que se indicará, polo menos, o obxecto e 
finalidade da subministración e o destino de interese público ao que se 
adscribirán os bens por un período mínimo de cinco anos. 
b) Orzamento total e detallado con indicación das fontes de 
financiamento previstas e do calendario de execución previsible. Se se 
distribúe en fases deberá identificarse o orzamento e as fontes de 
financiamento de cada unha delas. 



c) Prescricións técnicas que permitan a adecuada descrición dos bens 
que constitúen o obxecto da actuación. 

d) Declaración doutras subvencións solicitadas ou obtidas para a mesma 
finalidade. 

A.3. – Disposición común a investimentos 

Os servizos técnicos provinciais supervisarán os proxectos técnicos nos que se 
requira e verificarán, nestes casos, a idoneidade da documentación achegada á que 
se fai referencia nos apartados A.2.1 e A.2.2. e informarán as solicitudes de prórroga 
ás que se acompañará a documentación solicitada nos apartados A.2.1 e A.2.2. 

B).- PROXECTOS DE ACTIVIDADES 

B.1.- Actividades subvencionables 

No suposto de que o concello solicitante opte por destinar parte da cantidade 
asignada ao financiamento de actividades no ámbito do medio ambiente no exercicio 
2016, poderanse incluír proxectos cun orzamento mínimo de 3.000,00 €, que están 
relacionados con finalidades tales como as seguintes: 

 Estudos de eficiencia enerxética. 
 Estudos medioambientais e asistencias técnicas. 
 Realización de mapas de ruídos e control acústico. 
 Campañas de limpeza de espazos comúns (áreas recreativas, ríos, 
rutas de sendeirismo, montes...). 
 Campañas de sensibilización medioambiental. 
 Formación de voluntariado ambiental. 
 Cursos, xornadas e material divulgativo en relación coa reciclaxe, a 
separación de residuos, a conservación do medio natural, loita contra o 
cambio climático, etc. 
 Servizos de recollida e coidado de animais abandonados. 
 Campañas de desratización e eliminación de pragas. 
 Eliminación de especies invasoras, tales como a “Herba das 
Pampas (Cortaderia Selloana)”, etc. 
 Brigadas medioambientais. 
 En xeral, aquelas cuxo obxectivo principal sexa a protección de 
medio ambiente.  
 
B.2.- Documentación 

No caso de actividades, deberá presentarse a seguinte documentación 
por cada proxecto de actividade que se vai realizar: 

a)  Memoria e orzamento detallados das actividades que se van realizar e 
o seu calendario aprobado polo órgano competente. 

b)  Acordo de aprobación da memoria, orzamento e solicitude da 
subvención adoptado polo órgano competente. 

c)  O orzamento deberá recoller todos os elementos de gasto que implica 
a actividade co maior detalle posible: 

 Gastos de persoal directamente adscrito á actividade. 

 Gastos correntes en bens e servizos orixinados directamente 
pola actividade. 



 Bolsas (achegas económicas concedidas aos colaboradores 
das actividades medioambientais desenvolvidas polo concello). 

d) Declaración doutras subvencións solicitadas ou obtidas para a mesma 
finalidade. 

C).- EXCLUSIÓNS 

Non serán obxecto de subvención neste plan as seguintes actuacións: 

 Investimentos ou actividades que non se correspondan co obxecto 
específico da convocatoria. 

 Actividades ou investimentos que xa estean subvencionados en 
calquera dos plans ou subvencións da deputación para o exercicio 2016 ou 
anteriores. 

3.– DESTINATARIOS 

Os 93 concellos da provincia da Coruña. 

4.– FINANCIAMENTO 

No financiamento deste plan participarán a Deputación e as entidades locais 
solicitantes, conforme ás porcentaxes de cofinanciamento que se indican neste 
apartado. 

Segundo se indica na base 1, nas partidas 0520/17221/76201 e 0520/17221/46201, do 
orzamento provincial para o exercicio 2016, xunto cos importes procedentes de 
expedientes de modificación de créditos de 2016, vaise consignar a cantidade de 
5.000.000,00 €.  

A cantidade que inicialmente se lle asigna a cada concello calcúlase mediante a 
aplicación á cantidade de 5.000.000,00 €, das seguintes variables ponderadas: 

33% cota fixa (*) 

20% esforzo fiscal 

14% número de parroquias 

33% densidade de poboación (relación inversamente proporcional) 

(*) No caso do Concello de Oza-Cesuras, duplicase este concepto, en aplicación do art. 13.4 g) da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das bases do réxime local. 

Ás asignacións resultantes sumaráselle, se fose o caso, o importe correspondente ás 
achegas que voluntariamente desexen realizar os concellos solicitantes. 

Para cada investimento ou actividade solicitada deberase indicar individualizadamente 
a parte que se financia con cargo á Deputación e, no seu caso, a parte que 
voluntariamente achega o concello solicitante. 

Terase en conta que, de conformidade co criterio de aplicación das baixas de licitación 
aprobado polo Pleno desta Deputación na sesión realizada o día 25.09.1998, no caso 
de que haxa unha baixa de licitación na obra, a entidade local beneficiarase da 
máxima baixa posible. Isto quere dicir que se o concello realiza voluntariamente 



algunha achega, e se producira unha baixa de licitación, esta aplicarase en primeiro 
lugar a minorar a achega do concello beneficiario ata anulala, mantendo no posible a 
achega da deputación. 

5.– PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES 

Para presentar a solicitude de xeito telemático será imprescindible que dispoñan de 
sinatura electrónica o secretario e o alcalde/presidente para asinar a documentación 
achegada, e tamén a persoa designada como representante para o envío da solicitude 
ao rexistro telemático. 

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte da 
publicación no BOP e rematará ás 14.00 horas do día 15/07/2016. 

 A presentación telemática producirá plenos efectos xurídicos, sempre que a solicitude 
sexa enviada dentro do prazo establecido. 

A documentación que debe presentarse telematicamente é a que de seguido se indica: 

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

a) Obxectivos que se han de alcanzar no período. Deberanse describir os obxectivos 
que se han de alcanzar durante o período do plan, tendo en conta, moi especialmente 
o aforro en materia enerxética e os obxectivos de concienciación social que carrean as 
distintas actuacións. 

b) Criterios de selección. Deberanse fixar con carácter obxectivo os criterios de 
selección dos investimentos e a distribución do seu financiamento. 

c) Outras cuestións de interese. Deberanse recoller cantos aspectos de interese 
complementen a información anterior. 

* CERTIFICADO DO ACORDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN DO PMA BASE 2016 
(ANEXO I) 

Certificación do acordo do órgano municipal competente (da entidade local solicitante), 
polo que se dispoña participar no presente plan, aceptar expresamente estas bases e 
solicitarlle á deputación a aplicación do importe que se lle asignou dentro deste plan 
para a realización dos investimentos e actividades que se relacionan, coa indicación 
da súa denominación, orzamento e detalle do seu financiamento por axentes 
cofinanciadores, de xeito que se concrete o importe que se financia con cargo á 
achega provincial e o que se realiza con cargo á achega municipal voluntaria. 

A entidade local solicitante deberá adoptar o compromiso firme de incluír no 
orzamento municipal crédito dabondo para o financiamento da achega municipal aos 
investimentos e actividades se voluntariamente existe esta achega. 

No mesmo acordo indicarase expresamente que a entidade local conta coa 
dispoñibilidade dos terreos e/ou, no seu caso, coas autorizacións necesarias para o 
caso de execución de obras. 

No acordo incluirase a declaración da entidade local de que non solicitou nin percibiu 
ningunha subvención específica ou finalista doutras administracións públicas para o 
financiamento destes gastos, e no caso de que existan axudas ou subvencións 



concorrentes doutras administracións para o seu financiamento, deberá facilitar o seu 
detalle e a acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 

Igualmente, no devandito acordo autorizarase a Deputación a obter as certificacións 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social 
nas que se acredite que a entidade local está ao corrente nas súas obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social.  

* INFORME TÉCNICO (INVESTIMENTO-OBRAS) (ANEXO II) 

Informe técnico individual para cada un dos proxectos presentados, no que se indique 
expresamente o seguinte: 

– A dispoñibilidade dos terreos, as autorizacións administrativas que se precisan para 
a súa execución, e outros aspectos de interese que deban terse en conta. Se non se 
necesita autorización ningunha deberá indicarse expresamente. 

– Deberá indicarse se é preceptivo realizar a supervisión técnica do proxecto polo seu 
presuposto ou contido, de acordo co establecido no artigo 125 do citado texto 
refundido da Lei de contratos do sector público. No caso de ser preciso, deberá 
indicarse se o informe de supervisión vai ser realizado por conta do concello remitindo 
unha copia á deputación, ou se solicita asistencia a esta deputación para a súa 
realización ao abeiro da disposición adicional 2, apartado 12 do dito texto refundido da 
Lei de contratos do sector público. 

– No caso de tratarse de fases, tramos, partes etc., neste mesmo informe técnico 
deberá xustificarse que se trata dunha obra susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado, que constitúe unha unidade funcional, de acordo co 
establecido no artigo 86 do texto refundido da Lei de contratos do sector público. 

* PROXECTOS TÉCNICOS E PREGOS DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS 

No seu caso, proxecto e pregos de prescricións técnicas de cada unha das obras, 
subministracións ou servizos do PMA 2016, co contido detallado no apartado A.2. da 
base 2.  

No caso de actividades, incluirase a documentación detallada no apartado B.2. da 
base 2. 

* INFORME TÉCNICO-XURÍDICO SOBRE A DISPOÑIBILIDADE DOS TERREOS 
(ANEXO III) 

INFORME TÉCNICO 

O persoal técnico detallará os terreos necesarios para a execución do investimento, 
podendo xuntar para estes efectos a documentación precisa. 

INFORME XURÍDICO 

A secretaría do concello acreditará que o propio concello conta coa dispoñibilidade dos 
terreos necesarios para a realización da obra ou obras incluídas no plan. 

6.– APROBACIÓN DO PLAN 



Á vista da documentación presentada, o pleno da Deputación poderá aprobar un plan 
partindo das solicitudes presentadas polas entidades locais, tanto no apartado de 
PMA-INVESTIMENTOS, como de PMA-ACTIVIDADES.  

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

7.– CONTRATACIÓN DAS OBRAS E SUBMINISTRACIÓNS 

As entidades locais contratarán, no seu caso, os investimentos de acordo co Texto 
refundido da Lei de contratos do sector público. Os contratos de importe superior a 
18.000,00 € (IVE excluído) contrataranse mediante procedemento aberto con 
multiplicidade de criterios de valoración, mediante procedemento aberto cun único 
criterio de valoración ou mediante procedemento negociado, utilizando os pregos-tipo 
de cláusulas administrativas particulares aprobados expresamente por esta 
Deputación. Os concellos deben cubrir en cada expediente o correspondente cadro de 
características do contrato. 

Excepcionalmente, as obras poderá executalas a propia administración de acordo co 
establecido no artigo 24 do citado Texto refundido da Lei de contratos do sector 
público. 

En canto ao prazo para adxudicar as actuacións do plan, os concellos deberán 
adxudicar as actuacións incluídas no plan coa antelación suficiente para a súa 
completa execución e xustificación na data que se indica na base 9ª. 

8.– EXECUCIÓN DAS OBRAS 

As obras executaranas as respectivas entidades locais beneficiarias conforme ao 
proxecto técnico da obra. A dirección e a execución das obras realizaraas a entidade 
local correspondente, sen prexuízo da posibilidade de que a Deputación realice as 
inspeccións que considere convenientes. 

Se durante a execución das obras xorde a necesidade de modificar o proxecto da 
obra, o concello deberá tramitar o correspondente expediente de acordo co 
establecido no citado texto refundido da Lei de contratos do sector público, e redactar 
un proxecto modificado que deberá ser aprobado polo concello e pola deputación. 

Calquera incremento que se derive da modificación do contrato, de liquidacións ou 
doutro concepto deberá ser financiado integramente polo concello. 

9. – XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO 

O prazo para a xustificación das actuacións rematará o día 31 de outubro de 2017 ás 
14:00 horas. 



Previamente ao pago da achega provincial, a deputación acreditará de oficio que o 
concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias co Estado, coa Seguridade 
Social e coa Deputación. 

No caso de obras ou subministracións, o pago á entidade local beneficiaria do importe 
da achega provincial realizarase ao remate da obra ou actividade, á vista da última 
certificación de execución das obras ou facturas da subministración ou servizo, 
asemade da acta de recepción correspondente, e aprobadas polo órgano municipal 
competente, que a entidade local presente na deputación de xeito telemático. 

Así mesmo, e de conformidade co establecido nos artigos 19.3, 34.3, 37.1 e) e 37.3 da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, deberase acompañar a 
certificación expedida polo órgano municipal competente da percepción ou non 
doutras 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 co fin de verificar que a concorrencia non 
supera o custo da actuación subvencionada. 

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

No caso de realización de actividades as achegas aboaranse despois da xustificación 
dos gastos subvencionados e, en todo caso, os gastos xustificados deberán axustarse 
aos conceptos aprobados no orzamento inicial. A xustificación farase cubrindo o 
formulario establecido no anexo IV. 

En todas as actividades financiadas con cargo a este plan, o concello dará cumprida 
publicidade da achega provincial. 

10.– INTERPRETACIÓN 

A interpretación e a resolución das dúbidas que puidesen xurdir serán resoltas polo 
Presidente da deputación, despois do informe da secretaría e da intervención. 

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

ANEXO I 

CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE 
MEDIO AMBIENTE -  PMA 2016 

D./Dna._________________________________________________ , secretario/a do 
Concello de ___________________ _______________________________________ , 
CERTIFICA: 

Que a Alcaldía/Xunta de Goberno/Pleno municipal deste Concello o día __/__/2016, 
adoptou o seguinte acordo: 

 



 

1.– Aprobar o Plan provincial de medio ambiente (PMA) 2016, cuxas bases se 
coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se recollen as obras e subministracións 
que o concello ten previsto realizar, ou a dedicación a actividades relacionadas co 
medio ambiente, e de acordo co financiamento que se indica: 

A) Realización de obras e subministracións: 

 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 
    

    

    

    

    

SUBTOTAL OBRAS/SUBMINISTRACIÓNS    

 

Aprobar os proxectos das obras ou pregos das subministracións incluídos na 
anualidade 2016 e que se relacionan nesta táboa. 

B) Financiamento de actividades: 

Detalle das actividades que vai 
realizar 

Deputación Concello Orzamento total 

    

    

    

    

SUBTOTAL ACTIVIDADES    

 

 

C) Resumo: 

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento total 
SUBTOTAL OBRAS /SUBMINISTRACIÓNS    

SUBTOTAL ACTIVIDADES    

T O T A L    

 

2.– Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes 
para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 

3.– Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal de 2016 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras, subministracións e 
actividades incluídas no PMA. 



4.– Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello da 
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se 
entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. 

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

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

7.– Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 

E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace do 
alcalde, en ______________________, o día ___ de _____________ do ano dous 
mil dezaseis 

 

V. pr. 

O alcalde 

 

ANEXO II 

INFORME TÉCNICO SOBRE O INVESTIMENTO - OBRAS 

 
 

De acordo co esixido na base 5 das reguladoras do plan, emítese este informe 
técnico individual para o investimento indicado: 

AUTORIZACIÓNS 

O informe deberá indicar expresamente que o investimento non precisa de 
ningunha autorización ou, no caso de que sexan precisas, deberán detallarse, e 

CONCELLO DE  

DATA DO INFORME  

NOME E CARGO DA PERSOA QUE 
EMITE O INFORME 

 

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO  

PRESUPOSTO DO INVESTIMENTO  

  



acreditarse documentalmente que o concello xa conta con elas ou que xa as 
solicitou antes do remate do prazo de presentación da solicitude deste plan, 
xuntando os correspondentes documentos. 

En todo caso, cando se acheguen en calquera momento as autorizacións que 
precisa a obra, deberá indicarse nun informe técnico se o proxecto cumpre coas 
condicións contidas, no seu caso, na dita autorización. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Deberá indicarse se é preceptivo realizar a supervisión técnica do proxecto polo seu 
presuposto ou o seu contido, de acordo co establecido no artigo 125 do Texto 
refundido da Lei de contratos do sector público. No caso de ser precisa, deberá 
indicarse se o informe de supervisión vai ser realizado por conta do concello 
remitindo unha copia á deputación, ou se solicita a asistencia a esta deputación 
para a súa realización, ao abeiro da disposición adicional 2.12 da citada norma. 

OBRA COMPLETA 

No caso de tratarse de fases, tramos, partes, etc., deberá xustificarse que se trata 
dunha obra completa, susceptible de utilización ou aproveitamento separado, que 
constitúe unha unidade funcional, de acordo co establecido no artigo 86 do Texto 
refundido da Lei de contratos do sector público. 

OUTRAS CUESTIÓNS 

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

ANEXO III 

INFORME TÉCNICO-XURÍDICO SOBRE A DISPOÑIBILIDADE DOS TERREOS 
NECESARIOS PARA A EXECUCIÓN DO INVESTIMENTO.  

 

CONCELLO DE  

DATA  

NOME E CARGO 
DAS PERSOAS QUE 
EMITEN O INFORME 

 

DENOMINACIÓN DO 
INVESTIMENTO 

 

ORZAMENTO DO 
INVESTIMENTO 

 

 

De acordo co esixido na base 5 das reguladoras do plan, emítese este informe 
técnico-xurídico para o investimento indicado: 



INFORME TÉCNICO 

O persoal técnico detallará os terreos necesarios para a execución do investimento, 
podendo xuntar para estes efectos a documentación precisa. 

INFORME XURÍDICO 

A Secretaría do concello informará acerca de se o concello conta coa dispoñibilidade 
dos terreos necesarios para a execución do investimento. 

ANEXO IV 

INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA - INTERVENCIÓN DO 

CONCELLO XUSTIFICATIVO DOS PAGOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON 

CARGO A FONDOS DO PMA 2016 

 

CONCELLO  

DATA  

IDENTIFICACIÓN DA 

PERSOA QUE ASINA 
 

CARGO  

 

 

RELACIÓN DE GASTOS PAGADOS E XUSTIFICADOS 

ACTIVIDADE 

XUSTIFICADA 

CONCEPTO DO 

GASTO 

IMPORTE 

PAGADO 

% 

IMPUT. 

IMPORTE 

IMPUTADO 

     

     

     

     

 

IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO  

 
 



 
 
17.-APROBACIÓN PROVISIONAL DO PROXECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DA 
OBRA “REURBANIZACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA DP 1704, 
PQ. 10,480 AO 11,310 (CARRAL), DO CONCELLO DE CARRAL, DO PLAN DE 
TRAVESÍAS 2015, PRIMEIRA FASE E A SÚA INCLUSIÓN NO PLAN DE 
TRAVESÍAS 2015 CO CÓDIGO 2015.1100.0011.0. 

 
1.- Aprobar provisionalmente o proxecto complementario nº 1 da obra “Reurbanización 
e mellora da seguridade viaria na DP 1704, PQ 10,480 ao 11,310 (Carral)” do Concello 
de Carral, do Plan de travesías 2015, primeira fase, e a súa inclusión no Plan de 
travesías 2015 co código 2015.1100.0011.0, cuxos datos son os seguintes: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
 

ORZAMENTO DE 
CONTRATA 
 

2015.1130.0011.0 Proxecto complementario núm. 1 ao de 
Reurbanización e mellora da seguridade viaria na 
DP 1704, PQ 10,480 a 11,310 (Carral) 

 
50.058,64 
 
 

 
                                                                          
TOTAL                         

50.058,64 
 

 
 

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

 
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da 

Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación 
establecidos nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 
Administración local de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que 
transcorra o prazo de dez días sen que se emita ningún informe 

 
4.- A presente aprobación definitiva quedará condicionada á aprobación da 

incorporación dos remanentes procedentes do exercicio anterior. 



 
18.- APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA 
“ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DO COLEXIO DE XUVIA” DO CONCELLO DE 
NARÓN, INCLUÍDA NA 4ª E DERRADEIRA FASE DO  PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
(PAS) 2015 E APROBACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DENTRO DO PLAN (CÓDIGO 
2015.3110.0294.0) . 
  
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan de Acción Social (PAS) 2015, aprobadas 
polo Pleno desta Deputación o día 8 de outubro de 2015 e publicadas no Boletín 
Oficial da Provincia (BOP) número 196, do 14 de outubro de 2015. 
 
Logo de ver o acordo do Pleno desta Deputación, na sesión realizada o día 29 de 
xuño de 2016, polo que se aprobou a 4ª e derradeira fase do PAS 2015. 
 
Logo de ver que no anexo I a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos 
que se inclúen nesta fase, no que figura, entre outras, a obra do Concello de Narón 
que máis adiante se indica, que foi aprobada de forma condicionada á obtención da 
autorización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 
 
Logo de presentar o Concello de Narón o proxecto modificado desta obra, e demais 
documentación, redactado coa finalidade de dar resposta ás esixencias da Dirección 
Xeral de Patrimonio, que finalmente concedeu a autorización con data do 21 de 
decembro de 2016.  
 
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Narón denominada 
“Acondicionamento da praza do colexio de Xuvia”, incluída na 4ª e derradeira fase do 
Plan de  Acción  Social (PAS) 2015, co código 2015.3110.0294.0, que foi aprobada 
polo pleno desta Deputación na sesión realizada o día 29 de xuño de 2016, cun 
orzamento de contrata de 95.449,68 euros, que non representa unha modificación do 
seu orzamento, nin varía o seu obxecto e finalidade, aínda que supón a introdución de 
cambios internos nalgunhas partidas para recoller ás esixencias técnicas da Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural, a cuxa autorización quedou condicionada a aprobación 
definitiva desta obra .  
 
2.- En consecuencia, coa aprobación deste proxecto modificado, e coa presentación 
da autorización obtida da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, á cuxa obtención foi 
sometida a aprobación desta obra, considerar definitivamente aprobada esta obra 
dentro do PAS 2015.   
 
 
CONCELLO 

CÓDIGO 
PARTIDA 

 
        DENOMINACIÓN 

ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

ACHEGA 
MUNICIPAL 

CONDICIÓN 
CUMPRIDA 

 
NARÓN 

 
2015.3110.0294.0 
 
0430 1713 76201 

 
Acondicionamento da 
praza do colexio de 
Xuvia 

 
          95.449,68 

 
0,00 

 
-Autorización da 
 Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural 
 

 
3.- A achega da Deputación a esta obra realizarase con cargo á partida 0430 1713 
76201 do vixente orzamento provincial. 
   



 
19.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE AMES PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA DE 
AMPLIACIÓN DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE MILLADOIRO. 
 
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Ames para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

 

CONCELLO Ames 

DENOMINACIÓN DA OBRA Ampliación do pavillón municipal de 
deportes de Milladoiro 

ORZAMENTO DO PROXECTO 81.831,02 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 65.464,82 € 

ACHEGA DO CONCELLO 16.366,20 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/342/76201 

 
 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2017.  
 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE AMES PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA  DE 
AMPLIACIÓN DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE MILLADOIRO 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé 
Regueira Varela. 
 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello de Ames, José Manuel Miñones 
Conde 
 



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

MANIFESTAN 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Ames ambas as dúas 
partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Ames, con CIF P1500200I para o 
financiamento da obra de “Ampliación do pavillón municipal de Milladoiro”,  tal como 
aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo arquitecto,  
Paulino Sánchez Chao. 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable.  
 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como 
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de 
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu 
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, 
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade 
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista. 
 
II. Orzamento de execución das obras 
 
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 56.831,04 € 

Gastos Xerais (13%) 7.388,04 € 

Beneficio industrial (6%)      3.409,86 € 

IVE (21 %)  14.202,08 € 

Orzamento da contrata 81.831,02 € 

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 65.464,82 €, o que representa unha 



porcentaxe de 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento. 
 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
implantacións ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2017. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
6. 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula I. 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 



V. Publicidade do financiamento provincial 
 
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida. 
 
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
 
1. Coa posibilidade prevista na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 

2017, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma que se 
procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación 
da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:  
 

- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución. 

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a 
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola 
Deputación. 

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

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da 
obra. 

 

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
 

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá acudir 
persoal técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

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

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

- Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que o 



ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
polo menos durante un prazo de cinco anos. 

- Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable. 
 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 
 
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a 
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da 
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª das 
de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación para que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 
 



1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 
 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de 



tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 
 
1. En 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 seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende da Deputación.  
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2018. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e 
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2020; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 



xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após dos informes da 
unidade xestora, 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 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 
 
 

 

O deputado responsable da Área de   
     Cooperación cos Concellos                

 O alcalde-presidente do Concello de         
Ames       
                              

 
 
          Xosé Regueira Varela  
                  

 
 
                José Manuel Miñones Conde 



 
20.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CARNOTA PARA O FINANCIAMENTO DA 
OBRA DE MELLORAS NA ALA LESTE DA CASA DO CONCELLO. 
 
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Carnota para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 

 

CONCELLO Carnota 

DENOMINACIÓN DA OBRA Melloras na ala este da Casa do Concello 

ORZAMENTO DO PROXECTO 112.000,00 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 89.600,00 € 

ACHEGA DO CONCELLO 22.400,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00000 % 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/93391/76201 

 
 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/93391/76201 do orzamento provincial para o ano 2017.  
 
Dado que a vixencia deste Convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CARNOTA PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA  
DE MELLORA NA ALA ESTE DA CASA DO CONCELLO 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé 
Regueira Varela. 
 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello de Carnota, Ramón Noceda 
Caamaño 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas. 
 

MANIFESTAN 



 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Carnota ambas as dúas  
as partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Carnota, con CIF P1502000A para o 
financiamento da obra de “Mellora na ala este da Casa do Concello)”,  tal como 
aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo arquitecto, 
José Carlos Leis Caruncho 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable.  
 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como 
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de 
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu 
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, 
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade 
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista. 
 
II. Orzamento de execución das obras 
 
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 77.783,18 € 

Gastos Xerais (13%) 10.111,81 € 

Beneficio industrial (6%)    4.666,99 € 

IVE (21 %)  19.438,02 € 

Orzamento da contrata                     112.000,00 € 

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 89.600,00 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
Concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento. 



 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 

 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
implantacións ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/93391/76201 do orzamento provincial para o ano 2017. Dado que 
a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
6. 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula I. 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V. Publicidade do financiamento provincial 
 
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 



distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida. 
 
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
 
1. Coa posibilidade prevista na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 

2017, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma que se 
procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación 
da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:  

 
- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 

polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución. 

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a 
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola 
Deputación. 

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

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da 
obra. 

 

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

 
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 

dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá 
acudir persoal técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

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

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

- Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que 
o ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a 
subvención polo menos durante un prazo de cinco anos. 

- Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable. 

 



3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na 
conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento. 

 
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a 
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da 
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª das 
de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes 
certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 



 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración. 
 
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de 

tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
 



XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 
 
1. En 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 seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende  da Deputación.  
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2018. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 

 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e 
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2020; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após dos informes da 
unidade xestora, 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 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 

 
 
 

O deputado responsable da Área de   
     Cooperación cos Concellos                

 O alcalde-presidente do Concello de 
Carnota    
                              

 
 
          Xosé Regueira Varela   
                 

 
 
         Ramón Noceda Caamaño 



 
21.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE MESÍA PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA 
DE CAMIÑO NO COUTO (XANCEDA). 
 
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Mesía para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

 

CONCELLO Mesía 

DENOMINACIÓN DA OBRA Camiño no Couto (Xanceda) 

ORZAMENTO DO PROXECTO 35.556,44 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 28.445,16 € 

ACHEGA DO CONCELLO 7.111,28 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00002 % 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/4541/76201 

 
 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/4541/76201 do orzamento provincial para o ano 2017.  
 
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE MESÍA PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA  DE 
CAMIÑO NO COUTO (XANCEDA) 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé 
Regueira Varela. 
 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello de Mesía, Mariano Iglesias Castro 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas. 



 
MANIFESTAN 

 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Mesía ambas as dúas 
partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Mesía, con CIF P1504800B para o 
financiamento da obra de “Camiño no Couto (Xanceda)”,  tal como aparece definida 
esta no proxecto técnico de execución redactado polo enxeñeiro de camiños, Julio C. 
Rojo Martínez 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable.  
 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como 
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de 
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu 
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, 
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade 
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista. 
 
II. Orzamento de execución das obras 
 
 
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución material 24.693,69 € 

Gastos Xerais (13%) 3.210,18 € 

Beneficio industrial (6%)      1.481,62 € 

IVE (21 %)     6.170,95 € 

Orzamento da contrata 35.556,44 €                    

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 28.445,16 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00002 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do 



orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do 
Concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito 
adecuado e suficiente para o seu financiamento. 
 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00002 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
implantacións ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/4541/76201 do orzamento provincial para o ano 2017. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
6. 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula I. 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V. Publicidade do financiamento provincial 



 
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida. 
 
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
 
1. Coa posibilidade prevista na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 

2017, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma que se 
procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación 
da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:  
 

- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución. 

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a 
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola 
Deputación. 

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

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da 
obra. 

 

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
 

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá acudir 
persoal técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

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

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

- Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
polo menos durante un prazo de cinco anos. 



- Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable. 
 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 
 
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a 
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da 
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª das 
de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes 
certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 



2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 
 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real Decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de 

tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 



4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 
 
1. En 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 seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende  da Deputación.  
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2018. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e 
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2020; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 



subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após dos informes da 
unidade xestora, 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 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 
 
 
 

O deputado responsable da Área de   
     Cooperación cos Concellos                

O alcalde-presidente do Concello de Mesía       
                              

 
 
          Xosé Regueira Varela   
                 

 
 
                   Mariano Iglesias Castro 



 
22.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE RIANXO PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA 
DE “PAVIMENTACIÓN E REDE DE PLUVIAIS NA RÚA IRMÁNS INSUA”. 
 
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de  Rianxo para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Rianxo 

DENOMINACIÓN DA OBRA Pavimentación e rede de pluviais na rúa 
Irmáns Insua 

ORZAMENTO DO PROXECTO 76.588,14 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 61.270,51 € 

ACHEGA DO CONCELLO 15.317,63 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00 % 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/160.1/76201 

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2017.  
 
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE RIANXO PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA  
PAVIMENTACIÓN E REDE DE PLUVIAIS NA RÚA IRMÁNS INSUA 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé 
Regueira Varela. 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello de Rianxo, Adolfo Muíños Sánchez 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas. 
 

MANIFESTAN 
 



Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Rianxo ambas as dúas 
partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Rianxo, con CIF P1507300J, para o 
financiamento da obra de “Pavimentación e rede de pluviais en rúa irmáns Insua”, tal 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
Arquitecto Amancio Losada Vicente 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable.  
 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como 
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de 
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu 
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, 
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade 
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista. 
 
II. Orzamento de execución das obras 
 
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución 
material 

53.189,90 € 

Gastos xerais (13 %)   6.914,69 €  

Beneficio industrial (6 %)   3.191,39 € 

IVE (21 %) 13.292,16 € 

Orzamento da contrata 76.588,14 € 

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 61.270,51 €,o que representa unha 
porcentaxe de 80,00 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento. 



 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 

 
3. A Deputación Provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
implantacións ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2017. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
6. 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula I. 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V. Publicidade do financiamento provincial 
 
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 



distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida. 
 
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
 
1. Coa posibilidade prevista na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 

2017, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma que se 
procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación 
da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:  

 
- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 

polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución. 

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a 
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola 
Deputación. 

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

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da 
obra. 

 

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

 
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 

dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá 
acudir persoal técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

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

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

- Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que 
o ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a 
subvención polo menos durante un prazo de cinco anos. 

- Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable. 

 



3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 

 
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a 
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria 
da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª 
das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes 
certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 
 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de 

tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 



medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 

 
1. En 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 seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende  da Deputación.  
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2018. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e 
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2020; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após dos informes da 
unidade xestora, 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 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 
 
 

 

O deputado responsable da Área de 
Cooperación cos Concellos                

    O alcalde-presidente do Concello de              
Rianxo 
 

 
 
 

             Xosé Regueira Varela  
                  

 
 
 
         Adolfo Muíños Sánchez 
 
 



 
23.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DAS SOMOZAS PARA O FINANCIAMENTO DA 
OBRA DE “ACONDICIONAMENTO DA EXPLANADA DE ACCESO ÁS 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS”. 
 
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello das Somozas 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO As Somozas 

DENOMINACIÓN DA OBRA Acondicionamento da explanada de 
acceso as instalacións deportivas 

ORZAMENTO DO PROXECTO 69.375,01 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 55.500,00 € 

ACHEGA DO CONCELLO 13.875,01 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00 % 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/342/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2017.  
 
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DAS SOMOZAS PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA  
ACONDICIONAMENTO DA EXPLANADA DE ACCESO AS INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé 
Regueira Varela. 
 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello das Somozas, Juan Alonso Tembrás 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas. 



 
MANIFESTAN 

 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello das Somozas ambas as 
dúas partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello das Somozas, con CIF P1508200A, para o 
financiamento da obra de “Acondicionamento da explanada de acceso as 
instalacións deportivas”, tal como aparece definida esta no proxecto técnico de 
execución redactado polo Enxeñeiro de Camiños Julio C. Rojo Martínez 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable.  
 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como 
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de 
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu 
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, 
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade 
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista. 
 
II. Orzamento de execución das obras 
 
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución 
material 

           48.180,43 € 

Gastos xerais (13 %)              6.263,46 € 

Beneficio industrial (6 %) 2.890,83 € 

IVE (21 %)                         12.040,29 € 

Orzamento da contrata                         69.375,01 € 

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 55.500,00€,o que representa unha 
porcentaxe de 80,00 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 



da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento. 
 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
implantacións ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/342/76201 do orzamento provincial para o ano 2017. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
6. 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula I. 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller o 
concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes emitidos 
e a certificación do correspondente acordo. 
 
V. Publicidade do financiamento provincial 



 
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida. 
 
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
 
1. Coa posibilidade prevista na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 

2017, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma que se 
procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación 
da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:  
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren polo 
menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de 
execución. 

 Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a 
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola Deputación. 

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

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

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da obra. 

 

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá acudir 
persoal técnico designado pola Deputación. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do recoñecemento 
da obriga, expedida polo órgano competente. 

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

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

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula V 
(mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da entidade 
beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que o ben queda 
afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo menos 
durante un prazo de cinco anos. 



 Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable. 
 
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na 
conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento. 

 
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a 
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da 
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª das 
de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes 
certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 



2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 
 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de colaboración. 
 
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de 

tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 



medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 
 
1. En 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 seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende  da Deputación.  
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2018. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e 
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, 
a Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que 
en ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2020; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após dos informes da 
unidade xestora, 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 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 

 
 
 

O deputado responsable da Área de 
Cooperación cos   Concellos                

O alcalde-presidente do Concello das Somozas 
 

 
 
Xosé Regueira Varela              

      

 
 
           Juan Alonso Tembrás 



 
24.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE TORDOIA PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA 
DE “OBRAS DE INVESTIMENTO NO CONCELLO DE TORDOIA (CAMIÑO 
PONTEPEDRA A COOPERATIVA E OUTRO)”. 
 
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Tordoia para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Tordoia 

DENOMINACIÓN DA OBRA Obras de investimento no concello de 
Tordoia (camiño Pontepedra a 

Cooperativa e outro) 

ORZAMENTO DO PROXECTO 69.375,01 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 55.500,00 € 

ACHEGA DO CONCELLO 14.875,01 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00 % 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/459.9/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/459.9/76201 do orzamento provincial para o ano 2017.  
 
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE TORDOIA PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA  
“OBRAS DE INVESTIMENTO NO CONCELLO DE TORDOIA (CAMIÑO 
PONTEPEDRA A COOPERATIVA E OUTRO)” 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé 
Regueira Varela. 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello de Tordoia, Antonio Pereiro Liñares 
 



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

MANIFESTAN 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Tordoia ambas as dúas 
partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Tordoia, con CIF P1508500D, para o 
financiamento da obra de “Obras de investimento no concello de Tordoia (camiño 
Pontepedra a Cooperativa e outro)”, tal como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo enxeñeiro de camiños Julio C. Rojo Martínez 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable.  
 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como 
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de 
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu 
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, 
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade 
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista. 
 
II. Orzamento de execución das obras 
 
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución 
material 

48.180,43 € 

Gastos xerais (13 %)   6.263,46 € 

Beneficio industrial (6 %)   2.890,83 € 

IVE (21 %) 12.040,29 € 

Orzamento da contrata          69.375,01 € 

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 



1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 55.500,00 €,o que representa unha 
porcentaxe de 80,00 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento. 
 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
implantacións ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/459.9/76201 do orzamento provincial para o ano 2017. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
6. 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula I. 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 



Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V. Publicidade do financiamento provincial 
 
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida. 
 
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
 
1. Coa posibilidade prevista na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 

2017, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma que se 
procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación 
da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:  
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo 
de execución. 

 Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a 
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola Deputación. 

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

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

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da obra. 
 

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  
 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá acudir 
persoal técnico designado pola Deputación. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

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

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

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 



 Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos. 

 Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable. 
 
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 
 
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a 
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento á entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da 
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª das 
de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación para que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 



 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 
 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas as 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de 



tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 
 
1. En 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 seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 

 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende  da Deputación.  
 
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2018. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e 
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2020; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 



efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após dos informes da 
unidade xestora, 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 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 

 
 
 

O deputado responsable da Área de 
Cooperación cos Concellos                

     O alcalde-presidente do Concello de Tordoia 
 

 
 
Xosé Regueira Varela   
                 

 
 
                 Antonio Pereiro Liñares 
 



 
25.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE TOURO PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA 
DE “SANEAMENTO NO CONCELLO DE TOURO (MILLARES GRANDE-BAMA)”. 
 
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente 
 
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de  Touro para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Touro 

DENOMINACIÓN DA OBRA Saneamento no concello de Touro 
(Millares Grande-Bama) 

ORZAMENTO DO PROXECTO 69.374,60 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 55.499,68 € 

ACHEGA DO CONCELLO 13.874,92 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00 % 

PARTIDA ORZAMENTARIA 0430/160.1/76201 

 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida 
0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2017.  
 
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE TOURO PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA  
“SANEAMENTO NO CONCELLO DE TOURO (MILLARES GRANDE-BAMA) 
 
Na Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé 
Regueira Varela. 
E doutra parte, o alcalde-presidente do Concello de Touro, Ignacio Codesido Barreiro 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas. 
 

MANIFESTAN 
 



Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Touro ambas as dúas  
partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I. Obxecto 
 
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Touro, con CIF P1508600B, para o 
financiamento da obra de “Saneamento no concello de Touro (Millares Grande-
Bama)”, tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado 
polo enxeñeiro de camiños Julio C. Rojo Martínez 
 
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao 
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións 
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a 
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da 
Deputación e conta con informe favorable.  
 
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como 
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de 
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu 
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, 
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade 
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista. 
 
II. Orzamento de execución das obras 
 
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa: 
 

Orzamento execución 
material 

48.180,15 € 

Gastos xerais (13 %)   6.263,42 € 

Beneficio industrial (6 %)   2.890,81 € 

IVE (21 %) 12.040,22 € 

Orzamento da contrata 69.374,60 € 

 
III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1.  A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima  de 55.499,68 €,o que representa unha 
porcentaxe de 80,00 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento 
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, 
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou  crédito adecuado e 
suficiente para o seu financiamento. 



 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 %, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase 
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade 
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento. 

 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,  tributos  percibidos pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
implantacións ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/160.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2017. Dado que a 
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios  correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
6. 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. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento 
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula I. 
 
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
 
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller 
o concepto de “melloras”. 
 
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V. Publicidade do financiamento provincial 
 
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a unha 



distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida. 
 
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial 
 
1. Coa posibilidade prevista na base 57ª das de execución do orzamento para o ano 

2017, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma que se 
procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria pola 
contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación 
da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:  

 
- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 

polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución. 

- Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a 
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola 
Deputación. 

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

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

- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V, 
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da 
obra. 

 

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante, 
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

 
- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 

dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá 
acudir persoal técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

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

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

- Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula 
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que 
o ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a 
subvención polo menos durante un prazo de cinco anos. 

- Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro 
pagamento prepagable. 

 



3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga efectivo o pagamento. 
  
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. 

 
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación 
 
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a 
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII. 
 
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise 
ningunha xustificación, a  unidade xestora  remitiralle   un   requirimento entidade 
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.  
 
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria 
da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª 
das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.  
 
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa 
acreditación 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura 
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade 
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes 
certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un idóneo 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 pagamento e da identidade do perceptor. 
 
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo 
 
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas 
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o previsto 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 previstas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no 
que se realizou o pagamento 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 (Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará 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, e seralle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da 
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, 

a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da 
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a 

sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención 
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de 

tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da 
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €. 
 
4. De se producir o atraso  no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que 
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que 



medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao 
terceiro. 
 
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida 

 
1. En 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 seranlles remitidos á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
 
2. Simultaneamente, en 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 previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no 
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende  da Deputación.  
 
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación 
 
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2018. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e 
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo 
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola 
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2020; todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade 
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo 
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do 
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.  



 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após dos informes da 
unidade xestora, 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 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, aplicaráselle a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión 
ordinaria de  
 
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data 
indicados no encabezamento. 
 
 

O deputado responsable da Área de 
Cooperación cos Concellos                

      O alcalde-presidente do Concello de Touro 
 

 
 
 

             Xosé Regueira Varela  
                  

 

 
 
 
                            Ignacio Codesido Barreiro 
 



 
26.-APROBACIÓN DA INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DO 25 DE 
XULLO, CORRESPONDENTE AO MES DE XANEIRO DE 2017 E RELACIÓN 
DETALLADA DE TODAS AS FACTURAS PAGADAS POLA DEPUTACIÓN E POLO 
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA 
ENTRE O 1 E O 31 DE XANEIRO DE 2017. 
 
1.- Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pagamento a provedores 
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación 
provincial e no Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento para o mes de 
xaneiro de 2017. 
 
2.- Tomar coñecemento da relación detallada de todas as facturas pagadas pola 
Deputación provincial e polo Consorcio contra Incendios e Salvamento da Provincia 
da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de xaneiro de 2017. 
 
3.- Unha vez remitida a información ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas, acórdase a súa publicación na páxina web da Deputación Provincial da 
Coruña. 



 
27.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN 
ORZAMENTARIA A 31.01.2017 E PROXECCIÓN A 31.12.2107. 
 
1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 31 de xaneiro 
de 2017, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos, Estudos e Asistencia 
Económica, adscrito á Intervención provincial. 
 
2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das 
normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as 
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio. 
 
3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un 
Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o 
exercicio 2017 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das 
normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que 
excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio. 
 
4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e 
gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que 
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria 
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa 
vixente. 



 
28.-INFORME DO ESTADO DE EXECUCIÓN DOS INVESTIMENTOS 
FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES APROBADOS NOS EXERCICIOS 2015 E 
2016. 
 
Tomar coñecemento do informe da Intervención sobre o estado de execución dos 
investimentos financeiramente sustentables aprobados nos exercicios 2015 e 2016, 
para dar cumprimento ao establecido na disposición adicional décimo sexta do Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais. 



 
29.-APROBACIÓN DA DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2016. 
 

1.- Tomar coñecemento da aprobación da liquidación do orzamento e do informe 
sobre a avaliación do obxectivo de estabilidade orzamentaria correspondente ao 
exercicio 2016. 

2.-  Remitir copia da Liquidación á Administración do Estado e á Comunidade 
Autónoma en cumprimento do establecido no apartado 5 do artigo 193 do Texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais. 

3.- Remitir a información prevista na Orde EHA/468/2007, do 22 de febreiro, pola que 
se establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática 
da liquidación dos orzamentos das entidades locais e da información adicional 
requirida para dar cumprimento á Orde HAP/2082/2014 na aplicación efectiva do 
principio de transparencia no ámbito de estabilidade orzamentaria, e na Orde 
HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de 
subministración de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 



 
30.-DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE APROBACIÓN POLA PRESIDENCIA. 
 

A Corporación toma coñecemento do contido do expediente de modificación 
de créditos de incorporación de remanentes, de aprobación polo presidente. 



 
31.-DAR CONTA DA INFORMACIÓN RELATIVA Á EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 
NO CUARTO TRIMESTRE DE 2016, RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS EN CUMPRIMENTO DA ORDE HAP/2082/2014, 
DO 7 DE NOVEMBRO POLA QUE SE MODIFICA A ORDE HAP/2105/2012, DO 1 
DE OUTUBRO, POLA QUE SE DESENVOLVEN AS OBRIGAS DE 
SUBMINISTRACIÓN DA INFORMACIÓN ESTABLECIDAS NA LEI ORGÁNICA 
2/2012, DO 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E 
SUSTENTABILIDADE. 
 

1º. Tomar coñecemento da información remitida ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas en cumprimento do disposto na Orde HAP/2082/2014, 
do 7 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2015/2012, do 1 de outubro, 
pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas 
na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira. 

2º.  Poñer á disposición de calquera interesado lexítimo a información obtida a través 
da páxina de internet da Deputación provincial. 



 
32.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA NÚMERO 
2401 DO 24.01.2017 POLA QUE SE NOMEA PERSOAL EVENTUAL PARA REALIZAR 
FUNCIÓNS SINALADAS LEGALMENTE COMO DE CONFIANZA E ASESORAMENTO. 
 

A Corporación toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 2401 
do 24  de xaneiro de 2017, sobre nomeamento de persoal eventual para realizar 
funcións sinaladas legalmente como de confianza e asesoramento. 



33.-DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2016 DO 
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA. 
 

1.- Tomar coñecemento da aprobación da liquidación do orzamento e do informe 
sobre a avaliación do obxectivo de estabilidade orzamentaria correspondente ao 
exercicio 2016. 
 
2.-  Remitir copia da Liquidación á Administración do Estado e á Comunidade 
Autónoma en cumprimento ao establecido no apartado 5 do artigo 193 do Texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais. 
 
3.- Proceder a remitir a información prevista na Orde EHA/468/2007, do 22 de 
febreiro, pola que se establecen as condicións xerais e o procedemento para a 
presentación telemática da liquidación dos presupostos das entidades locais e da 
información adicional requirida para dar cumprimento á Orde HAP/2082/2014 na 
aplicación efectiva do principio de transparencia no ámbito de estabilidade 
presupostaria, e na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven 
as obrigas de subministración de información dispostas na Lei orgánica 2/2012, do 27 
de abril, de estabilidade presupostaria e sustentabilidade financeira. 



 
34.-APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 
1/2017. 
 

Despois de examinar o expediente e máis a documentación que se presenta segundo 
o artigo 37 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, esta comisión adopta o seguinte 
acordo: 
 
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 1/2017 de 
competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente Orzamento Xeral por un 
importe 52.839.294,21 euros e que ofrece o seguinte resumo: 
 
 
 
A) NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO 
 
 
 
A.1) Aumentos (necesidades de 
financiamento): 

A.2) Baixas (fontes de financiamento): 

CE. Créditos extraordinarios:  4.712.671,48 Remanente de Tesourería: 52.839.294,21 

SC. Suplementos de crédito: 48.126.622,73 Baixas por anulación: 0,0 

Total aumentos: 52.839.294,21 Total financiamento: 52.839.294,21 

 
 

 
B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS 

 
 

B.1 Resumo por capítulos do Estado de 
Gastos 

 
B.2 Resumo por capítulos do Estado de 
Ingresos 

Capítulo Altas Baixas  Capítulo Altas 

1. Gastos de 
persoal 

166.647,00 0,0  1. Impostos directos 0,0 

2. Gastos correntes 4.984.306,96 0,0  2. Impostos indirectos 0,0 

3. Gastos 
financeiros 

341,84 0,0  3. Taxas e outros ingresos 0,0 

4. Trans. Correntes 5.494.811,33 0,0  4. Transferencias correntes 0,0 

5. Fondo continx. e 
o. i. 

0,00 0,0  5. Ingresos patrimoniais 0,0 

6. Investimentos 
reais 

8.062.983,84 0,0  
6. Alleamento investimentos 
reais 

0,0 

7. Trans. de capital 32.450.772,67 0,0  7. Transferencias de capital 0,0 

8. Activos 
financeiros 

1.679.430,57 0,0  
8. Act. Finan. Reman. 
Tesourería 

52.839.294,21 

9. Pasivos 
financeiros 

0,00 0,0  9. Pasivos financeiros 0,0 

TOTAL: 52.839.294,21    0,00  TOTAL: 52.839.294,21 

  
 



 

2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a 
publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de 
reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do 
citado RD 500/90. 
 
Se transcorrido o dito prazo non se formulan reclamacións, o expediente 
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo. 
No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para 
resolvelas. 
 
 
3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da 
Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o estabelecido 
no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do 
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. 
 
Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia á Consellería de Economía 
e Facenda da Xunta de Galicia e a Delegación do Ministerio de Economía, en 
cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de 
abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas 
locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  
 
 
4.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das 
normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e adoptar as 
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio. 
 
 
 
5.- Se as obrigacións efectivamente recoñecidas ao finalizar o exercicio 2017 exceden 
do límite estabelecido na regra de gasto deberán levarse a cabo as actuacións 
descritas nos artigos 21 a 23 da Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira, nos prazos, condicións e polo procedemento estabelecido 
neles. Coidamos que tendo en conta a resposta do Ministerio de Facenda e Función 
Pública a unha consulta sobre un posible incumprimento desta regra posta de 
manifesto nunha avaliación trimestral e o sinalado na páxina 1 do manual da 
aplicación PEFEL2 para a elaboración e remisión do plan económico financeiro 
publicada por ese Ministerio neste mes, non haberá que adoptar medidas correctoras 
xa que o incumprimento vén explicado pola utilización de remanente de tesourería 
para financiar as incorporacións de remanentes de crédito e outras modificacións 
orzamentarias que non teñen carácter estrutural nin se teñen que reproducir no futuro. 
 
 
6.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e 
gastos previstos e formular, cando proceda, as propostas correspondentes que 
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria 
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa 
vixente. 
 



35.-INFORME SOBRE OS RECURSOS ASIGNADOS AOS CONCELLOS DA 
PROVINCIA E A ENTIDADES PRIVADAS SEN ÁNIMO DE LUCRO NO PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE O 1 DE XANEIRO DE 2012 E O 31 DE DECEMBRO DE 2016. 
 

A Corporación toma coñecemento sobre o informe emitido polo servizo de 
Fiscalización sobre os recursos asignados por esta Deputación provincial aos 
concellos da provincia e as entidades privadas sen ánimo de lucro no período 
comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2016. 



 
36.-DAR CONTA DA INFORMACIÓN RELATIVA AO ORZAMENTO PROVINCIAL E AO 
DO CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA 
PARA O EXERCICIO 2017, RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS EN CUMPRIMENTO DA ORDE HAP/2082/2014, DO 7 
DE NOVEMBRO, POLA QUE SE MODIFICA A ORDE HAP/2105/2012, DO 1 DE 
OUTUBRO, POLA QUE SE DESENVOLVEN AS OBRIGAS DE SUBMINISTRACIÓN DE 
INFORMACIÓN ESTABLECIDAS NA LEI ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL, DE 
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SUSTENTABILIDADE. 
 

1ºTomar coñecemento da información remitida ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas en cumprimento do disposto na Orde HAP/2082/2014, 
do 7 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2015/2012, do 1 de outubro, 
pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas 
na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira. 

2º.  Poñer á disposición de calquera interesado lexítimo a información obtida a través 
da páxina de Internet da Deputación provincial. 

 



 
MOCIÓN DO PSDEG-PSOE E O BNG-ASEMBLEAS ABERTAS RELATIVA Á 
DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS DA XUNTA DE GALICIA AOS CONCELLOS CON 
CRITERIOS OBXECTIVOS E TRANSPARENTES. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
O Plan Único de Concellos (POS+2017), aprobado pola Deputación da Coruña no 
pleno do 25 de novembro de 2016, é un modelo singular de cooperación entre a 
Deputación e os concellos que, entre outros obxectivos, pretende mellorar e 
simplificar as fórmulas de cooperación cos concellos, facilitándolles a tarefa de 
elaboración do seu orzamento anual, ao contar cunha previsión firme na aportación 
provincial, permitíndolle dar resposta a situacións e necesidades concretas de cada 
concello, simplificando ao mesmo tempo as tarefas administrativas, coa consecuente 
rebaixa na sobrecarga de traballo do persoal dos concellos. Cómpre destacar, así 
mesmo, que este plan de colaboración cos concellos contempla a distribución de 
fondos con criterios obxectivos (os criterios POS), uns criterios que suscitan un 
amplísimo e moi maioritario apoio entre os concellos da provincia. É, pois, un 
instrumento de cooperación que avanza claramente na transparencia do reparto dos 
fondos e que permite que os concellos teñan un marco referencial da achega total 
inicial da Deputación da Coruña, que, por outra parte, ten un carácter dinámico, xa 
que as propias bases do Plan recollen a posibilidade de incrementar a súa dotación 
orzamentaria con cargo aos remanentes que se xeren ao longo do exercicio. O Plan 
Único afonda igualmente no concepto de autonomía local, posto que facilita que os 
concellos destinen a achega provincial ás prioridades municipais de cada concello. 
 
Outros aspectos positivos e innovadores a destacar do Plan Único da Deputación da 
Coruña son: primeiro, que non esixe aos concellos o seu cofinanciamento, como si 
lles esixen os “Plans Finalistas” que levan aparellado unha porcentaxe de 
endebedamento local, evitando con isto provocar que as administracións locais sigan 
aumentando as súas obrigas e a súa débeda; segundo, que ofrece un mecanismo aos 
concellos en dificultades para sanear as súas contas públicas; e terceiro, que facilita 
que se rebaixen os períodos medios de pago ás empresas, o que evita que os 
concellos con graves problemas económicos se vexan na obriga de reducir servizos 
ou de subir taxas e impostos aos seus  veciños  e veciñas  para poder facerlle fronte 
ao seu déficit e/ou débeda.  
 
Con este Plan Único de Concellos (POS+2017) a Deputación da Coruña está a 
marcar un novo camiño para outras administracións no ámbito da cooperación local. 
Só hai que salientar un dato comparativo: mentres a Deputación destina inicialmente 
ao Plan Único 74 millóns de euros para os 93 concellos da provincia (que ao final do 
exercicio 2017 prevese que poida alcanzar a cifra de 100 millóns), a Xunta de Galicia 
unicamente achega 120 millóns ao Fondo de Cooperación Local para os 313 
concellos do país. 
 
Por todo o exposto anteriormente, os BNG-Asembleas Abertas e PSdG-PSOE 
solicitan ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte: 
 
 



ACORDO 
 

 
Instar á Xunta de Galicia a que siga os pasos da Deputación da Coruña, transferindo 
directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego 
destina aos concellos, actuando con transparencia e obxectividade no reparto de 
fondos da Comunidade Autónoma. Estes criterios de transparencia e obxectividade 
deben tamén aplicarse ao conxunto dos plans e programas que desenvolva o goberno 
galego, contando sempre coa negociación previa coa FEGAMP. 
 
  
 



 
MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DA MAREA ATLÁNTICA, A INSTANCIAS DAS 
MARCHAS DAS DIGNIDADE, DE APOIO Á MOBILIZACIÓN CONVOCADA PARA O 
DÍA 25 DE FEBREIRO NA CORUÑA. 
 

Ao abeiro do disposto no Regulamento Orgánico da EXCMA Deputación Provincial da 
Coruña, o Grupo Provincial de Marea Atlántica,a instancias das Marchas da 
Dignidade, presenta a seguinte moción para a súa aprobación na sesión plenaria 
ordinaria do 24 de febreiro de 2017. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
As Marchas da Dignidade somos un movemento social que en Galicia aglutina no seu 
seo a máis de sesenta organizacións e colectivos sindicais, culturais, sociais e 
políticos do País.  
 
As MMdD levamos máis de tres anos mobilizándonos na rúa para esixir o remate das 
políticas que agreden á maioría social golpeada pola chamada crise. 
 
As MMdD diríxense ao grupo provincal da Marea Atlántica para presentar esta moción 
no Pleno Provincial coa intención da súa aprobación previa deliberación. 
 
Esta corporación provincial é consciente da situación dramática que están a padecer 
as persoas maiores que dependen dunha pensión para poder vivir despois de toda 
unha vida de traballo. 
 
Dada a situación dramática de moitas familias, a pensión é o único sustento que 
teñen para poder sobrevivir cunhas mínimas condicións, e estamos vendo como se 
poñen en perigo con medidas impostas desde organismos antidemocrático como o 
FMI eo Banco Mundial a través da Troika Europea. 
 
Nas Marchas da Dignidade pensamos que estas medidas teñen como obxectivo 
favorecer ás entidades que ofrecen plans de pensións privados, e queremos recordar 
que as pensións non son privilexios, son dereitos irrenunciables. 
Por este motivo, e pola situación actual, convocamos unha manifestación o día 25 de 
febreiro na Coruña co tema central da defensa das pensións, e coas nosas 
reivindicacións habituais resumidas en pan, traballo e teito. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Provincial da Marea Atlántica propón a este Pleno 
a adopción do seguinte acordo: 
- Esta corporación apoia a mobilización convocada polas Marchas da Dignidade 
prevista para o próximo día 25 de febreiro na Coruña e fai un chamamento á 
cidadanía a participar na mesma. 

 

 



 
MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA INSTAR Á 
DEPUTACIÓN A REALIZAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
MONICREQUES KUKAS PARA A CESIÓN, MUSEALIZACIÓN, EXPOSICIÓN E 
DIFUSIÓN DO LEGADO DESTA COMPAÑÍA HISTÓRICA DE TEATRO. 
 

Monicreques de Kukas,  primeira e máis antiga compañía de teatro contemporáneo 
con marionetas de Galiza, naceu en Compostela no ano 1979 e dispón dun 
patrimonio material fundamental da cultura galega, cunha importancia que excede do 
ámbito territorial do municipio compostelán. 
 
Dispón de monicreques, máscaras, cabezudos, xigantes, atrezzos, escenografías, 
manuscritos de obras teatrais, deseños orixinais de marionetas, escenografías e 
figurinos, carteis orixinais, fotografías, vídeos dos espectáculos e máis de 30 
instalacións de escenas completas de obras teatrais. Representan un legado que 
cómpre dar a coñecer, tanto para público especializado como para os propios 
habitantes da provincia e de Galiza. De expoñerse, será un atractivo máis para a 
diversificación da oferta turística e cultural, non só da cidade, senón provincial. 
 
O teatro de Kukas é unha forma de expresión social que vai máis alá da arte ou do 
entretemento. Os seus textos e representacións reflicten formas de pensamento, 
épocas e vivencias sociais que funcionan como o retrato dun pobo, ademais de 
constituíren un instrumento educativo que durante décadas convidou á reflexión e ao 
pensamento crítico propio da dramaturxia. 
 
A provincia de A Coruña goza tamén do carácter universal do teatro con esta 
compañía de monicreques, que introduce nos seus espectáculos técnicas clásicas e 
modernas, grazas a un esforzo realizado durante décadas para a creación de público 
e para a democratización cultural. A isto hai que engadir o seu compromiso a favor da 
normalización do idioma galego, da creatividade artística e da cultura propia. 
 
Por estas razóns, o Pleno do Concello de Santiago de Compostela, en sesión 
celebrada o pasado mes de decembro, aprobou por unanimidade unha moción 
instando á realización dun convenio con Monicreques Kukas para a cesión, 
musealización, exposición e difusión do legado desta compañía histórica de teatro.  
 
Ao seren unha compañía cunha repercusión social e cultural que excede 
enormemente o ámbito territorial de Santiago de Compostela, é proposta ao Pleno a 
adopción do seguinte ACORDO: 
 
 

A Deputación da Coruña estudará a fórmula de colaboración co Concello de Santiago 
de Compostela para a musealización, exposición e difusión do legado da compañía 
Monicreques de Kukas unha vez que o Concello presente na institución provincial o 
convenio de cesión da compañía de teatro co Concello e o correspondente proxecto 
de musealización, debidamente detallado e orzado 



 
MOCIÓN REFERENTE Á “COUZA GUATEMALTECA” E AOS SEUS EFECTOS NO 
CULTIVO DA PATACA 
 
 
O Grupo Provincial do PSdeG-PSOE sobre a base do disposto nos artigos 91.4 e 97.3 
do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades 
locais e demais normativa que poida resultar de aplicación presenta, diante do Pleno 
da Corporación, a seguinte moción, baseándose na seguinte 
 
 
                                              EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
A praga denominada “couza guatemalteca da pataca”, provocada polo organismo 
nocivo denominado “Tecia solanivora Povolny ou Scrobipalpopsis solanivora 
Povolny”, é unha das de maior importancia económica no cultivo da pataca en 
América Central, de onde é orixinaria, e nos países de América do Sur, nos cales se 
foi introducindo. En Europa foi observada e identificada nas Illas Canarias no ano 
1999, chegando a producir en algunhas campañas perdas próximas ao 50 % da 
produción total. 
 
 
A praga foi detectada en Galicia en Agosto do 2015, nos Concellos de Ferrol, Narón e 
Neda. Estendéndose o territorio delimitado a Cervo, Foz, Xove, O Valadouro e Viveiro 
mediante a Resolución de 25 de febreiro de 2016 da Dirección Xeral de Gandería, 
Agricultura e Industrias Agroalimentarias. 
 
 
Mediante Resolución do 2 de febreiro de 2017, publicada no DOG o luns 6 de febreiro 
amplíase a zona ós Concellos de Valdoviño, San Sadurniño, A Capela, Fene, 
Mugardos, Ares, Cabanas, Ortigueira, Mañón e As Pontes de García Rodríguez na 
Provincia da Coruña e a diversos concellos da Provincia de Lugo, quedando 
afectados: O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, Trabada, 
Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Ourol, Abadín, A Pastoriza, Riotorto e A 
Pontenova. 
 
 
Segundo declaracións da Directora Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias o Ministerio de Agricultura está a redactar un Real Decreto que 
recolle a prohibición de realizar novas plantacións nas zonas determinadas pola 
devandita Resolución.  
 
 
Sen lugar a dúbidas a pataca é un dos produtos máis característicos da nosa 
comunidade, tanto pola cantidade coma pola súa calidade, tanto é así que existe o 
recoñecemento da Indicación Xeográfica Protexida “Pataca de Galicia”, que debido a 
esta praga corre un grave risco, xa que logo, de entre os concellos afectados pola 
delimitación, moitos deles pertencen á subzona Terra Chá- A Mariña. 
 
 



Ademais é de resaltar a gran cantidade de fogares que cultivan para o seu 
autoconsumo este produto así coma para a súa comercialización o que supón un dos 
factores económicos clave para o noso rural. 
 
 
Debido a que a temporada de plantación da pataca está a piques de comezar e a 
inseguridade xurídica que trae consigo o anuncio deste futuro real decreto de 
prohibición de plantacións o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno a adopción 
dos seguintes acordos: 
               
                      
1º Instar o Goberno de España á publicación urxente do real decreto onde se regule 
a plantación da pataca nas zonas delimitadas pola praga. 
 
 
2º Instar á Xunta de Galicia a creación dunha Comisión Técnica de Seguimento da 
Couza da pataca na que estean representadas a Xunta de Galicia, a FEGAMP, o 
laboratorio Fitopatolóxico de Galicia a IXP Pataca de Galicia, en relación ás medidas 
de control da praga, das accións informativas que se leven a cabo, así como da 
evolución do Decreto que prepara o Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 
 
3º Instar á Xunta de Galicia a dispor de partida orzamentaria suficiente para proceder 
ás eventuais axudas destinadas ás zonas de produción afectadas, así como a atender 
as campañas de erradicación que se poidan implementar, en base ás 
recomendacións da Comisión Técnica creada ó efecto. 
 
4º Instar á Xunta de Galicia a poñer en marcha un Plan de investigación científica a 
través dos seus centros propios e/ou á colaboración dos centros universitarios 
galegos que colaboren no desenvolvemento de medidas axeitadas para erradicar e 
controlar a praga da couza guatemalteca, de acordo co Comité Técnico. 
 


