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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de Goberno 
que terá lugar o vindeiro venres, 2 de febreiro de 2018, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 2/2018, do 19 de xaneiro. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 253/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
nº 4 dos da Coruña, interposto por Dª Ana María Ferreiro Río, sobre sanción de tráfico 
do Concello de Carballo. 

 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 
Coruña, do 11/01/2018,  recaída no recurso nº PA 181/2017, interposto por don 
Francisco Gude Sampedro, sobre tributos. 

 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 
Coruña do 16/01/2018,  recaída no recurso nº PA 67/2017, interposto por Urban 
Servicios Inmobiliarios, SL, sobre tributos. 

 
5.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 235/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
nº4 dos da Coruña, interposto por don Ramón Mosquera Iglesias, contra o Consorcio 
As Mariñas, sobre a taxa de recollida de lixo. 

 
6.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia nos autos nº 4/2018,  do Xulgado do Social nº 4 dos da Coruña, 
seguidos a instancia de don Constantino Simeón Zaera Castro, sobre mobilidade 
xeográfica. 

 
7.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 450/2016, que se tramita ao debedor 
don Evaristo Cagiao Sánchez. 

 
8.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 52/2016, que se tramita á entidade 
Equilibra Salud, SL. 

 
9.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 675/16, que se tramita á entidade 
Proman Servicios Generales, SL. 
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10.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 292/16, que se tramita á entidade 
Inversiones Cabriales, SL. 
 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
 
11.-Aprobación do informe sobre o Plan especial de equipamento en solo rústico 
Sporting Club Casino no Concello de Culleredo. 
 
12.-Aprobación do informe sobre o recoñecemento de treitos urbanos nas estradas de 
titularidade provincial que atravesan os núcleos rurais de Frades. 
 
Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos 
 
13.-Aprobación da oferta de emprego público 2017. 
 
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes 
 
14.-Aprobación da segunda modificación das bases reguladoras das convocatorias de 
subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou de 
carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2017. 
 
15.-Aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e 
entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas 
de danza municipais durante o ano 2018, complementarias das bases reguladoras 
xerais. 
  
16.- Aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e 
entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros 
de interpretación, durante o ano 2018, complementarias das bases reguladoras 
xerais. 
  
17.- Aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e 
entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais 
e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018, complementarias 
das bases reguladoras xerais. 
  
18.-Aprobación da cesión gratuíta da utilización do Teatro Colón a entidades sen 
ánimo de lucro. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día dous de febreiro de dous mil 
dezaoito. 

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

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

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE O ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 

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

 
DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 
DONA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DONA Mª GORETTI SANMARTIN REI 

 
 Escúsase o Sr. Soto Vivero. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera 
e a xefa da Sección de Información e Actas, dona Mª Cristina Couto Palla. 
 

Aberto o acto ás doce horas e doce minutos, o Sr. Secretario  le os asuntos 
incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os acordos 
seguintes: 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 2/2018, DO 19 DE 
XANEIRO. 
 
 Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior, número 2/2018, do 19 de 
xaneiro. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 253/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR Dª 
ANA MARÍA FERREIRO RÍO, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DO CONCELLO DE 
CARBALLO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

1752, do 17.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
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provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 
253/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da Coruña, interposto 
por Dª Ana María Ferreiro Río, sobre sanción de tráfico do Concello de Carballo, 
encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 4 DOS DA CORUÑA, DO 11/01/2018,  RECAÍDA NO 
RECURSO Nº PA 181/2017, INTERPOSTO POR DON FRANCISCO GUDE 
SAMPEDRO, SOBRE TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

1750, do 17.01.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da Coruña, do 11.01.2018,  
recaída no recurso con procedemento abreviado nº  181/2017, interposto por don 
Francisco Gude Sampedro, sobre tributos. 

 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA DO 16/01/2018,  RECAÍDA NO 
RECURSO Nº PA 67/2017, INTERPOSTO POR URBAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS, SL, SOBRE TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

1851 do 18.01.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza do 
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña do 16.01.2018,  recaída 
no recurso con procedemento abreviado nº  67/2017, interposto por Urban Servicios 
Inmobiliarios, SL, sobre tributos. 

 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 235/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº4 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON RAMÓN MOSQUERA IGLESIAS, CONTRA O CONSORCIO AS MARIÑAS, 
SOBRE A TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

2934, do 25.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, en nome do Consorcio As Mariñas,  no recurso con procedemento 
abreviado 235/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº4 dos da Coruña, 
interposto por don Ramón Mosquera Iglesias, contra o Consorcio As Mariñas, sobre a 
taxa de recollida de lixo, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-
asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NOS AUTOS Nº 4/2018,  DO XULGADO DO 
SOCIAL Nº 4 DOS DA CORUÑA, SEGUIDOS A INSTANCIA DE DON 
CONSTANTINO SIMEÓN ZAERA CASTRO, SOBRE MOBILIDADE XEOGRÁFICA. 
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A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
1751, do 17.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, nos autos nº 4/2018,  do Xulgado do Social nº 4 
dos da Coruña, seguidos a instancia de don Constantino Simeón Zaera Castro, sobre 
mobilidade xeográfica, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-
asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
7.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL 
Nº 450/2016, QUE SE TRAMITA AO DEBEDOR DON EVARISTO CAGIAO 
SÁNCHEZ. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

41441, do 28.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 450/2016, que se 
tramita ao debedor don Evaristo Cagiao Sánchez, encomendándolle a representación 
e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL 
Nº 52/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE EQUILIBRA SALUD, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

41439, do 28.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 52/2016, que se 
tramita á entidade Equilibra Salud, SL, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
9.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 675/16, 
QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE PROMAN SERVICIOS GENERALES, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

41440, do 28.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada,  no procedemento concursal nº 675/16, que se 
tramita á entidade Proman Servicios Generales, SL, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
10.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 292/16, 
QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE INVERSIONES CABRIALES, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
39600, do 14.12.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, no procedemento concursal nº 292/16, que se tramita á entidade 
Inversiones Cabriales, SL, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-
asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
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11.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO 
EN SOLO RÚSTICO SPORTING CLUB CASINO NO CONCELLO DE CULLEREDO. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
O 16.11.2017 e con núm. de rexistro 2017/38806 tivo entrada no Rexistro Xeral desta 
Deputación un escrito do concelleiro delegado de Urbanismo do Concello de 
Culleredo, no que se solicita informe sobre o asunto de referencia. 
 
Remitida a citada solicitude a este Servizo o 20.11.2017, con núm. de rexistro de 
entrada de 2017/34706, procedeuse con esa mesma data á apertura do oportuno 
expediente. 
 
O 27.11.2017 e número de rexistro 2017/34706 solicitouse informe ao Servizo de Vías 
e Obras, recibindo o informe desfavorable o 29.11 2017. 
 
O 27.11.2017 e número de rexistro 2017/35687 solicitouse informe ao Servizo de 
Patrimonio e Contratación, recibindo contestación o 11.12.2017. 
 
O 18.12.2017 este Servizo formulou unha proposta de acordo á Xunta de Goberno 
para emitir informe desfavorable sobre o Plan especial de equipamento en solo rústico 
Spórting Club Casino no Concello e Culleredo, consonte coas observacións 
expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 
 
Na sesión ordinaria da Xunta de Goberno do 05.01.2018 acordouse por unanimidade 
retirar da orde do día o punto 19: "Aprobación do informe sobre o Plan especial de 
equipamento en solo rústico do Spórting Club casino no Concello de Culleredo". 
 
Considerada a anterior situación, o 19.01.2018 recibiuse nesta Deputación o plano 
ORD-04 corrixido do plan especial en cuestión. 
 
Examinada a referida corrección, o 22.01.2018 o Servizo de Vías e Obras emite 
finalmente un novo informe ao respecto, en sentido favorable a esta actuación. 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no artigo 75.1.b da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no art. 23.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de 
estradas de Galicia e no art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se 
aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como garda relación co 
previsto nos art. 2.2 e 189, segundo a Disposición final 2ª da Lei 33/2003, do 3 de 
novembro, de patrimonio das administracións públicas. 

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

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

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

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

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 
SOBRE O PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO EN SOLO RÚSTICO "SPORTING 
CLUB CASINO" NO CONCELLO DE CULLEREDO, propónselle á Xunta de Goberno 
que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o Plan especial de 
equipamento en solo rústico "Spórting Club Casino", mediante proposta efectuada 
polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios, consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no artigo 75.1.b da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no art. 23.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de 
estradas de Galicia e no art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se 
aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como garda relación co 
previsto nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª da Lei 33/2003, do 3 de 
novembro, de patrimonio das administracións públicas. 

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

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

 
En relación co asunto indicado, recibida nova documentación sobre o Plan 
especial indicado no asunto, este Servizo expón o seguinte: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. O 28/11/2017 este Servizo de  Vías e Obras emitiu informe sectorial 
sobre a documentación recibida relativa ao Plan especial de equipamento  en 
solo rústico Spórting Club Casino. TT.MM. Culleredo,  xa que a estrada 
provincial DP 3006, acceso á Zapateira, lindaba co ámbito do Plan. 
  
2. No citado informe indicábase que no plano ORD-04 recollíase unha 
aliñación, que parece identificábase co límite de dominio público e que non 
respondía á previsión dun ancho de viario determinado (non se acoutaban 
viarios). Cando, de determinarse unha aliñación, esta habería de ter en conta as 
necesidades dos viarios, en especial a intersección da estrada DP 3006 
(Avenida Nova York) coa rúa Río Mandeo, e a zona de servidume indicada na 
Lei de estradas. 
 
3. O informe emitido concluía que de establecerse aliñacións no solo 
rústico obxecto do plan, estas deberían respectar a zona de servidume da 
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estrada provincial, ademais de prever unha futura mellora da intersección da 
estrada provincial DP 3006 coa rúa Río Mandeo. Polo que o informe era 
desfavorable no relativo á aliñación recollida no plano ORD-04. 
 
4. O 19/01/2010 recíbese nesta Deputación modificación do plano ORD-
04, polo que se procede agora a emitir novo informe tendo en conta a dita 
modificación presentada 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS  
 
1. O informe en materia de estradas sobre o plan urbanístico vén regulado 
no artigo 60 do Regulamento xeral de estradas de Galicia aprobado por Decreto 
66/2016 (DOG 20/06/2016). 
 
INFORME 
 
1. No plano ORD-04 modificado, obxecto deste novo informe, eliminouse 
a aliñación obxecto do informe desfavorable emitido o 28/11/2017. 
 
2. Eliminándose tal aliñación, enténdese que o Plan presentado non 
supón impedimento para futuras necesidades do viario provincial, en especial, 
no que respecta á intersección coa rúa Río Mandeo. O solo obxecto do Plan 
está clasificado como solo rústico no que han de aplicarse as limitacións á 
propiedade establecidas na Lei 8/2013 de estradas de Galicia. 
 
3. Por iso, non apreciando inconveniente no que respecta á estrada 
provincial DP 3006, este Servizo informa favorablemente, no que respecta á 
Rede Provincial de Estradas, o Plan presentado, a condición de que se teña en 
conta o plano ORD-04 modificado. 

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese Concello 

de determinados bens de titularidade provincial, sen efectuar ningunha outra 
indicación. 

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

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

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
 
1. Aprobar a emisión dun informe favorable sobre o Plan especial de equipamento en 

solo rústico Spórting Club Casino no Concello e Culleredo, consonte as 
observacións que constan anteriormente expresadas no pronunciamento efectuado 
polo Servizo de Vías e Obras. 
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2. Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Culleredo." 
 
12.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O RECOÑECEMENTO DE TREITOS 
URBANOS NAS ESTRADAS DE TITULARIDADE PROVINCIAL QUE ATRAVESAN 
OS NÚCLEOS RURAIS DE FRADES. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
O 18.11.2017 e con núm. de rexistro de entrada 39058/2017, entrou no Rexistro Xeral 
desta Administración un escrito do Concello en cuestión solicitando a emisión de 
informe sobre o trazado de aliñacións nos solos de núcleo rural, delimitados polo Plan 
xeral de ordenación municipal de Frades, que resultan afectados polas estradas da 
Deputación provincial EP-30801 e EP-3802. 
 
O  27.11.2017 solicitouse informe ao Servizo de Vías e Obras, recibindo contestación 
o 22.12.2017. 
 
Non consta informe do Servizo de Patrimonio e Contratación sen que se considere 
necesario para estes efectos. 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 

1 A emisión do informe que se solicita está prevista nos art. 7 e 23 da Lei 
8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e nos art. 13, 60 ao 63 do 
Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de 
estradas de Galicia; así como garda relación co establecido nos art. 2.2 e 189, 
segundo a disposición final 2ª da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de 
patrimonio das administracións públicas. 

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

Vías e Obras emite informe favorable, facendo constar determinadas observacións. 
 
3 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

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

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

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

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

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

 
En relación co asunto indicado, recibida documentación relativa ao trazado de 
aliñacións nos solos de núcleo rural da PXOM de Frades afectados por estradas de 
titularidade desta Deputación da Coruña, para os efectos de informar sobre as 
devanditas aliñacións para a consideración dos tramos urbanos segundo o artigo 7 da 
Lei 8/2013 de estradas de Galicia, este Servizo informa o seguinte: 

  
1. Segundo o artigo 7 da Lei 8/2013 de estradas de Galicia, para os 
efectos da devandita lei, considérase tramo urbano dunha estrada aquel que 
discorre por solo clasificado polo correspondente instrumento de plan 
urbanístico como urbano ou de núcleo rural cando, neste último caso, conte 
con aliñacións marcadas no citado instrumento e aquel fose sometido a 
informe favorable, conforme á presente lei, pola administración titular da 
estrada. 
 
2. Nos tramos urbanos, segundo o artigo 38.4 da citada Lei 8/2013 non se 
establecen nin zonas de protección da estrada nin liña límite de edificación.  
 
3. Segundo o artigo 47.2 da mesma lei, no caso de obras, instalacións ou 
actividades, non executadas pola administración titular da estrada, na parte da 
zona de dominio público dos tramos urbanos distinta das calzadas e das súas 
beiravías, as autorizacións serán outorgadas polos concellos, previo informe 
vinculante da administración titular da estrada. Ese informe será tamén preciso 
no caso de obras que vaia realizar o propio concello. 
 
4. Os núcleos rurais delimitados na documentación dispoñen de 
aliñacións que, aínda que non se acouta o seu ancho no que respecta ás 
estradas da Deputación provincial, aproximadamente prevén unha anchura de 
16 m para os viarios, a excepción do núcleo de Vista Alegre na estrada DP 
3802 Ordes a Pontecarreira, onde aproximadamente é de 14 m. 
 
5.  Á vista da documentación presentada, este Servizo informa 
favorablemente a que se recoñeza como tramos urbanos os seguintes: 

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

FRADES 

CÓDIGO ESTRADA NOME ESTRADA NÚCLEO RURAL Nº PLANO ORDENACIÓN 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO A GARABANXA 10.10 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO A IGREXA 10.11 
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DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO O SEIXO 10.16 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO MOAR 10.12 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO CIMADEVILA 05.01 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA VISTA ALEGRE 07.07a-07.07b 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA VILARELLO DE RIBA  10.18 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A PEDREIRA DE RIBA 10.14a 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA CIMADEVILA 05.01 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A FRAGA 10.08 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA MANGOEIRO 02.07 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA FONSÁ 02.03a 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A CROA 06.03 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA O ALTO 06.01 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A IGREXA 06.05 

 

Por todo isto, infórmase favorablemente o recoñecemento pola Deputación provincial da Coruña dos 
tramos urbanos indicados na táboa achegada.  

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

considera necesario modificar a delimitación destes treitos urbanos nin a 
determinación das correspondentes aliñacións que -de acordo co disposto nos art. 
23.3 da Lei 8/2013; 13.3, 61, 62.1 do Decreto 66/2016- constan aprobadas no 
vixente Plan xeral de ordenación municipal de Frades; sen que se advirta nada 
sobre unha posible ausencia do preceptivo informe sectorial favorable desta 
Deputación no procedemento de aprobación do referido instrumento, conforme se 
prevé nos art. 7, 23.2 da Lei e 13.1.b, 62.1 do Decreto, citados. 

 Con base nas circunstancias anteriores, segundo se estabelece nos art. 62.2 e 

63.1 do Decreto antes citado, non resultaría preciso incoar por parte desta 

administración titular expediente ningún de delimitación ao respecto. 

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

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 
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A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe favorable sobre o recoñecemento de treitos 

urbanos nas estradas de titularidade provincial que atravesan os núcleos rurais de 
Frades, consonte coas observacións que constan anteriormente expresadas no 
pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Frades." 
 
13.-APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2017. ACCESO LIBRE 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente relativo á aprobación da Oferta de Emprego Público 2017 desta 
Deputación, no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
De conformidade coa Lei de presupostos xerais do Estado, a incorporación de novo 
persoal está suxeita a uns límites e requisitos, fixándose a taxa de reposición de 
efectivos ata un máximo do 100% en determinadas competencias nas 
Administracións públicas. No que afecta á Deputación provincial: 

-Con competencias educativas, as prazas de persoal funcionario docente. 

-Respecto do control e loita contra a fraude fiscal, laboral, de subvencións públicas e 
en materia de seguridade social e de control da asignación eficiente dos recursos 
públicos. 

-Respecto ao asesoramento xurídico e da xestión de recursos públicos. 

-Ás prazas de persoal que presta asistencia directa aos usuarios dos servizos sociais. 

-Ás prazas de persoal que realiza a xestión de prestacións e políticas activas en 
materia de emprego. 

Nos sectores non recollidos nos apartados anteriores, a taxa de reposición fixarase 
ata un máximo do 50%.  

Estas limitacións acadan as prazas inmersas nos procesos de consolidación de 
emprego previstos na Disposición transitoria cuarta do Estatuto básico do empregado 
público. 

Non computarán dentro do límite máximo de prazas derivado da taxa de reposición de 
efectivos, aquelas prazas que se convoquen para a súa provisión mediante procesos 
de promoción interna. 

Segundo o artigo 70.3 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: “A oferta 
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de emprego público ou instrumento similar poderá conter medidas derivadas da 
planificación de recursos humanos”. 

A Mesa xeral de negociación de empregados públicos acordou incluír nas ofertas de 
emprego as prazas de persoal docente. 

Como consecuencia do dito acordo aprobouse a oferta de emprego de 2015, 
publicada no DOG nº 20 do 1 de febreiro de 2016 e a oferta de emprego de 2016, 
publicada no DOG nº 227 do 28 de novembro de 2016, que inclúen 14 prazas de 
profesores/as do IES Rafael Puga Ramón, IES Calvo Sotelo e Conservatorio de 
danza. 

Ao longo do ano 2016 producíronse as seguintes xubilacións, en sectores nos que a 
taxa de reposición de efectivos pode chegar ao 100%. 

POSTO CENTRO DE TRABALLO/SERVIZO 

Auxiliar educador/a Fogar Infantil Emilio Romay 

Profesor/a IES Puga Ramón 

Celador/a Fogar Infantil Emilio Romay 

Profesor/a IES Puga Ramón 

Oficial 1ª recadación Tesourería 

Oficial 1ª recadación Tesourería 

Tamén se produciron as xubilacións que figuran a continuación, noutros sectores, polo que a 

taxa de reposición de efectivos podería acadar o 50%. 

POSTO CENTRO DE TRABALLO/SERVIZO 

Analista técnico/a Servizo de informática  

Administrativo/a Intervención  

Administrativo/a Tesourería 

Técnico de arquivo e biblioteca Arquivo 

Administrativo/a Recursos humanos 

Administrativo/a Intervención 

Administrativo/a Recursos humanos 

Ordenanza Centro Calvo Sotelo 

Auxiliar administrativo/a Desenvolvemento territorial e m.a. 

 

En sesión plenaria de 31/03/2017 aprobouse o Plan de emprego 2017-2019 no que se incluía 
a seguinte previsión de Oferta de emprego público para o ano 2017: 
 

PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA 

CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 

GRUPO/ 

SUBG. 
CLASIFICACIÓN PRAZAS DENOMINACIÓN ADSCRICIÓN 

A1 AE 1 Letrado/a adxunto/a Asesoría Xurídica 

C2 AE 1 Cociñeiro/a Centro de día de menores 

de Ferrol 

AP AE 1 Axudante/a de cociña Centro Calvo Sotelo 
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PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA 

AP AE 1 Celador/a Fogar Infantil Emilio Romay 

AP AE 1 Mozo/a de servizo axudante IES Puga Ramón 

ACCESO LIBRE 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria Inglés IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Francés 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Matemáticas 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Lingua Castelán 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Educ. Física IES Puga Ramón 

 

No Diario Oficial de Galicia número 125 de 3 de xullo de 2017 publicouse o anuncio 
correspondente á Oferta de emprego público 2017 (consolidación de emprego 
temporal). 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
II.1.- Artigos 70 do Real decreto lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se 
aproba o Texto refundido da lei do estatuto básico do empregado público; 91 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, e 204 da Lei 2/2015, do 29 de abril, 
do emprego público de Galicia, en canto á aprobación da oferta de emprego público 
das Administracións públicas e, especificamente, das Administracións locais. 
  
II.2.- Artigo 20 da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos xerais do Estado 
para o ano 2016, actualmente prorrogados, en canto se refire á oferta de emprego 
público e á taxa de reposición de efectivos nas Administracións públicas. 
 
II.3.- Artigo 37.1.l) do xa citado Real decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo 
que se aproba o Texto refundido da lei do estatuto básico do empregado público, en 
canto establece como obxecto da negociación coa representación sindical, na 
correspondente Mesa Xeral, dos criterios xerais da oferta de emprego público.  
 
 
De conformidade coa normativa legal e xurisprudencial citadas e demais concordante 
e de aplicación, e de acordo co Plan de ordenación de recursos humanos aprobado 
polo Pleno desta Corporación na súa sesión celebrada o 31 de marzo de 2017, a 
Xunta de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Primeiro.- Aprobar a oferta de emprego público, acceso libre, desta Deputación 
provincial para 2017, segundo se especifica e cuantifica  a continuación: 
 

PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA 

GRUPO/ 

SUBG. 
CLASIFICACIÓN PRAZAS DENOMINACIÓN ADSCRICIÓN 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria Inglés IES Puga Ramón 
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PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Francés 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Matemáticas 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Lingua Castelán 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Educ. Física IES Puga Ramón 
 

 

Segundo.- Aplicar nos procesos selectivos correspondentes os criterios xerais que se 
derivan do disposto na normativa básica estatal e na autonómica de 
desenvolvemento. Os ditos procesos selectivos de execución da oferta de emprego 
público desenvolveranse dentro do prazo improrrogable de tres anos. 
 
Terceiro.- Publicar a presente oferta de emprego público no Boletín Oficial del 
Estado, segundo o establecido na normativa vixente." 
 
14.-APROBACIÓN DA SEGUNDA MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS 
DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES PRIVADAS 
(INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO OU DE CARÁCTER MERCANTIL), 
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, ANO 2017. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente relativo á modificación das Bases reguladoras das convocatorias 
de subvencións dirixidas a entidades privadas, da Deputación Provincial da Coruña, 
ano 2017, que foron aprobadas por Resolución da presidencia nº 32516 do 28 de 
decembro de 2016, no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
As bases citadas establecen o réxime xeral polo que se rexerán as subvencións que a 
Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia competitiva para 
entidades privadas da provincia durante o ano 2017. 
 
1. Por resolución da Presidencia nº 32516 do 28/12/2016, aprobouse abocar a 
aprobación das Bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas a 
entidades privada (iniciativa social sen ánimo de lucro ou de carácter mercantil) da 
Deputación Provincial da Coruña, ano 2017, e aprobar as ditas bases, que foron 
publicadas no BOP nº 247 do 30/12/2016. 2. Por acordo da Xunta de Goberno de 
01/12/0217 modificáronse as bases anteditas, engadíndose o seguinte parágrafo:  
 
2. Por acordo da Xunta de Goberno de 01/12/0217 modificáronse as bases anteditas, 
engadíndose o seguinte parágrafo: 
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“Base 3. Obxecto.  
 
No caso dos programas de subvencións para investimentos que non teñan notificada 
a resolución de concesión definitiva antes do día 7 de decembro de 2017, non será 
necesaria a petición da prórroga por parte da entidade beneficiaria e poderán incluírse 
na declaración de gastos xustificantes de gastos con data límite do 30 de abril de 
2018.”  
 
Posteriormente, á vista dos expedientes de investimentos con subvencións superiores 
aos 50.000,00 €, e do manifestado por diversas entidades, considérase que a antedita 
prórroga non é suficiente para que algunhas entidades poidan executar os seus 
proxectos, tendo en conta as datas nas que se resolveron as concesións, polo que, á 
vista da base 56ª.4º de execución do orzamento 2017, se propón unha nova 
modificación das bases nos seguintes termos:  
 
“Base 3. Obxecto.  
 
No caso dos programas de subvencións para investimentos que non tiveran notificada 
a resolución de concesión definitiva antes do 7 de decembro de 2017, e cuxo importe 
concedido sexa de 50.000,00 € ou máis, poderán incluírse na declaración de gastos 
xustificantes con data límite do 30 de setembro de 2018, prorrogándose o prazo de 
achega da xustificación ata o 31 de outubro de 2018.” 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
O órgano competente para a modificación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015.  
 
A modificación das bases proposta axústase á Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral 
de subvencións. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar a segunda modificación das Bases reguladoras das convocatorias de 
subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou de 
carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2017, para engadir o 
seguinte parágrafo na base 3: 
 
“Base3. Obxecto. 
No caso dos programas de subvencións para investimentos que non tiveran notificada 
a resolución de concesión definitiva antes do 7 de decembro de 2017, e cuxo importe 
concedido sexa de 50.000,00 € ou máis, poderán incluírse na declaración de gastos 
xustificantes con data límite do 30 de setembro de 2018, prorrogándose o prazo de 
achega da xustificación ata o 31 de outubro de 2018.” 
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15.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA O MANTEMENTO 
DE CONSERVATORIOS, ESCOLAS DE MÚSICA E ESCOLAS DE DANZA 
MUNICIPAIS DURANTE O ANO 2018, COMPLEMENTARIAS DAS BASES 
REGULADORAS XERAIS. 
  
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 

"Visto o expediente 2017000016499 relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de 
conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais durante o ano 
2018, no que se acreditan os seguintes 

I.- ANTECEDENTES 

As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a concellos e entidades locais para o mantemento de 
conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais durante o ano 
2018. 

Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da Deputación 
Provincial da Coruña, ano 2018 

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

Programa Aplic. presupostaria 

FO207/2018: Subvencións a concellos e entidades locais 
para o mantemento de conservatorios, escolas de 
música e escolas de danza municipais 

0612/3343/46201 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 

O órgano competente para a aprobación das Bases deste programa de subvencións é 
a Xunta de Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por 
resolución núm. 16643 do 30 de xullo do 2015. 

O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
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Por outra banda, considérase que no texto das Bases reguladoras quedan garantidos 
os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o 
outorgamento de subvencións non nominativas no art. 8 da lei sinalada. 

Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 

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

Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e entidades 
locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza 
municipais durante o ano 2018, segundo o seguinte texto: 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA O 
MANTEMENTO DE CONSERVATORIOS, ESCOLAS DE MÚSICA E ESCOLAS DE 
DANZA MUNICIPAIS DURANTE O ANO 2018 

BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das Bases 
reguladoras xerais) 

Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a concellos e entidades 
locais para o mantemento de conservatorios, 
escolas de música e escolas de danza municipais 
durante o ano 2018 

Referencia: FO207/2018 

Aplicación orzamentaria: 0612/3343/46201- Importe mínimo 360.000€ 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Sen límite 

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

Importe mínimo: 3.000 € 

Conservatorios: máximo de 20.000 €  
Escolas: máximo de 10.000 € 

Importe solicitado: Ata o 100% do orzamento de gastos 

Coeficiente de financiamento: 1,0000 

Base 3. Obxecto 

3.1 Obxecto específico do programa FO207/2018 

 
O obxecto específico do programa é contribuír a mellorar a calidade das 
manifestacións artísticas de música e danza, mediante o apoio aos centros de 
ensinanza. 
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As axudas económicas obxecto deste programa, destinaranse a financiar os gastos 
de funcionamento dos conservatorios e escolas de música e danza de titularidade 
municipal. 

Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso 
bens inventariables. 

Neste programa, os concellos poderán presentar ata tres solicitudes: unha por cada 
centro do que sexan titulares.  

3.2 Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE 

621 Arrendamentos e canons 

622 Reparacións e conservación 

623 Servizos de profesionais independentes (Contratacións externas)  

625 Primas seguros 

627 Publicidade e propaganda 

628 Subministracións 

629 Comunicacións e outros servizos 

640 Soldos e salarios 

642 Seguridade social a cargo da entidade 

650 Transferencias ( premios) 

654 Desprazamentos 

 
Base 4. Compatibilidades e exclusións 

 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais. 
 
Exclusións específicas do programa FO207/2018 

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

 Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias. Os premios 
non se consideran atencións protocolarias. 

 Os gastos financeiros. 
 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de 

servizos sociais e de turismo. 
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Base 6. Obrigas das entidades locais 

Obrigas específicas das entidades locais solicitantes do programa FO207/2018 

Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
solicitantes de subvención neste programa terán as seguintes: 

 Para participar neste programa, é condición indispensable que o centro teña a 
autorización expresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria para impartir as ensinanzas. 

Base 7. Solicitude 

7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO207/2018 

O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
7.2 Documentación específica do programa FO207/2018 

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

 Memoria técnica sobre os aspectos relacionados co coñecemento e a 
valoración do proxecto global do centro e da calidade e o interese do proxecto 
socioeducativo que desenvolve, que conterá todos os aspectos que se 
valorarán no informe técnico segundo o establecido na base 8 (centro 
educativo, equipo docente e alumnado; calidade e interese do plan de 
actividades; impacto sociocultural e socioeducativo do centro) 

 Orzamento estimado dos gastos de carácter corrente non inventariable 
derivados da realización da actividade, detallado por conceptos.  

 Importe da subvención solicitada, que poderá acadar o 100% do orzamento de 
gastos. 

 Declaracións sobre os seguintes aspectos: 
 

- Horario lectivo semanal. Indicar o número total de horas de clase que se imparten á 
semana sumando o conxunto do profesorado.  
 

- Relación de especialidades instrumentais ofertadas. 
 

- Número total de alumnos/as do centro. 
 

- Alcance territorial do centro.Indicar o número de alumnos/as de concellos diferentes 
ao que solicita a axuda. 
 

- Utilización da lingua galega no desenvolvemento do plan de actividades.  
 

- Fontes de financiamento do proxecto (achega da entidade solicitante, outros 
recursos externos para o autofinanciamento). 
 

- Outras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto. 
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Poderase requirir o concello ou entidade local para que achegue cantos datos, 
documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e 
resolución do procedemento.  
 

Base 8. Resolución 

8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO207/2018 
 

VALORACIÓN TÉCNICA. Ata 40 puntos, a través de informe técnico en que se teñen 
en conta os seguintes aspectos relacionados co coñecemento e a valoración do 
proxecto global do centro e da calidade e o interese do proxecto socioeducativo 
que desenvolve: 

1. Centro educativo, equipo docente e alumnado. Ata 15 puntos. Considérase 
preciso, para unha correcta avaliación deste apartado, que os concellos 
acheguen os seguintes datos: 

- oferta educativa autorizada na Escola/Conservatorio e especialidades 
instrumentais. 
- relación de profesores e profesoras, con indicación individual da titulación, o 
tipo de contrato, o número de materias que imparte e o número total de horas 
de docencia. 
- horas de práctica instrumental por alumno/a. 
- formación específica do profesorado en pedagoxía musical ou de danza, 
acreditada documentalmente. 
- características do alumnado do centro ( procedencia doutros concellos, de 
contornas sociais en perigo de exclusión...) 

 

Ademais, e unicamente no caso dos Conservatorios, deberase indicar: 
 

- rateo do número de alumnos/as por profesor/a 

- número de alumnos/as admitidos/as nunha orquestra xove. 
- número do alumnado admitido ou seleccionado por unha compañía de baile 
profesional. 
- recoñecementos académicos obtidos polo centro ou polo seu alumnado. 
- número do alumnado admitido en cursos de especialización musical ou de 
danza. 

 

 

2. Calidade e interese do plan de actividades. Ata 15 puntos. 
Considérase preciso, para unha correcta avaliación deste apartado, a 
explicación do plan de actividades para o que se solicita a subvención, con 
indicación dos obxectivos que se pretenden cubrir.  

 

3. Impacto sociocultural e socioeducativo do centro. Ata 10 puntos; 
valorarase: 
 

- Existencia de agrupacións de música e/ou danza pertencentes á escola 
no curso anterior que desenvolveran un programa de actividades propio. Ata 5 
puntos. 
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O solicitante debe realizar a relación descritiva das actividades realizadas por 
cada unha das agrupacións de música e/ou danza da escola no curso anterior.  

 

- Existencia de oferta educativa complementaria. Ata 5 puntos. 
O solicitante debe indicar a relación da oferta educativa complementaria 
desenvolvida no curso anterior (actividades de música ou danza para nenos e 
nenas con necesidades educativas especiais, obradoiros que integren a 
música e a danza con outras disciplinas artísticas, actividades formativas e 
creativas impulsadas pola Escola ou Conservatorio directamente relacionadas 
cos campos da igualdade de xénero, a diversidade lingüística, o respecto e 
valorización ao medio ambiente e patrimonio e o traballo de cohesión social). 

 

VALORACIÓN DE DATOS. Ata 60 puntos. 
• Natureza e actividades do centro que solicita a axuda: ata 40 puntos; valorarase:  

 Horario lectivo semanal. O solicitante debe indicar o número total de horas de 
clase que se imparten á semana sumando o conxunto do profesorado. Ata 10 
puntos.  

 

 Relación de especialidades instrumentais ofertadas. Ata 10 puntos.  
 

 Número de alumnos/as do centro. Ata 10 puntos. 
 

 Alcance territorial do centro. Ata 10 puntos: 
 

- máis do 5% do alumnado do centro é de concellos diferentes 
ao que solicita axuda, 2 puntos  
- máis do 10%, 4 puntos 

- máis do 20%, 6 puntos 

- máis do 30%, 8 puntos 

- máis do 40 %, 10 puntos 
 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 10 puntos. 
 Utilización da lingua galega no desenvolvemento do plan de actividades. 

O concello debe marcar unha das tres. Ata 10 puntos. 
- entre o 50 % e o 70 % das actividades desenvolveranse en lingua galega, 5 puntos. 
- máis do 70 % das actividades desenvolveranse en lingua galega, 7 puntos. 
- a totalidade das actividades desenvolverase en lingua galega, 10 puntos.  
 

Base 9. Xustificación e pagamento 

9.3 Documentación específica do programa FO207/2018 

 Memoria xustificativa da realización da actividade e do cumprimento das 
condicións impostas na concesión da subvención, que conterá, como mínimo, 
os seguintes aspectos: actividades desenvoltas; temporalización; 
cuantificación e perfil dos participantes; resultados obtidos.  
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16.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA CONTRATAR 
PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN, DURANTE O ANO 2018, COMPLEMENTARIAS DAS BASES 
REGULADORAS XERAIS. 
  
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente 2017000016502, relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal 
técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2018, 
no que se acreditan os seguintes 
 

 

I.- ANTECEDENTES 

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

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

Programa Aplic. presupostaria 

FO216/2018: Subvencións a concellos e entidades locais para 
contratar persoal técnico para a atención de museos e centros 
de interpretación, durante o ano 2018 

0612/3331/46201 

 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

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

Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
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De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 

Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e entidades 
locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de 
interpretación, durante o ano 2018, segundo o seguinte texto: 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA 
CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN, DURANTE O ANO 2018 

BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras xerais) 

Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a concellos e entidades 
locais para contratar persoal técnico para a atención 
de museos e centros de interpretación, durante o ano 
2018 

Referencia: FO216/2018 

Aplicación orzamentaria: 0612/3331/46201 – Importe mínimo 400.000 €  

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria.  

Importe do orzamento de gastos: Mínimo 10.000 €  

Importe da subvención que se ha 
conceder: 

Máximo 20.000 € 

Importe solicitado: Ata o 100 % do orzamento de gastos subvencionable 

Coeficiente de financiamento: 1,0000 

Base 3. Obxecto 
3.1 Obxecto específico do programa FO216/2018 

As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse a financiar a 
contratación de persoal técnico para a atención e dinamización de museos e centros 
de interpretación, dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro de 2018, agás aqueles concellos que no ano 2017 tivesen concedida 
prórroga, para os que o período será desde o 1 de maio de 2018 ao 31 de decembro 
de 2018. 
 

O persoal contratado deberá ter formación específica (grao, licenciatura, ciclos 
formativos, máster, posgrao…) relacionada cos campos da cultura, o turismo, o 
patrimonio, o desenvolvemento local e/ou a xestión cultural. 
 
En ningún caso a Deputación lle aboará de forma directa cantidade ningunha ao 
persoal técnico contratado, xa que todos os pagamentos os realizarán os concellos 
contratantes. 
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A participación neste programa non suporá relación contractual ningunha entre a 
Deputación e o persoal técnico contratado. 
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE 

640 Soldos e salarios 

642 Seguridade Social a cargo da entidade 

 

Base 4. Compatibilidades e exclusións 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais. 
Exclusións específicas do programa FO216/2018 
 

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

 Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias.  
 Os gastos financeiros. 
 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de 

servizos sociais e de turismo. 
 

 

Base 5. Entidades solicitantes 

 

Requisitos específicos do programa FO216/2018 

 

Poderán participar neste programa as entidades locais da provincia da Coruña de 
menos de 50.000 habitantes, propietarias de museos e/ou centros de interpretación de 
carácter permanente depositarias de bens móbeis, obxectos ou testemuños de valor 
histórico, arqueolóxico, artístico, etnográfico, científico ou técnico de interese local, que 
é importante divulgar e protexer. Cada museo ou centro de interpretación deberá 
presentar unha solicitude.  
 

 

Base 6. Obrigas das entidades locais  
Obrigas específicas das entidades locais solicitantes do programa FO216/2018 

Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
solicitantes de subvención neste programa terán as seguintes: 

 O persoal cuxo financiamento constitúe o obxecto da subvención, deberá estar 
vinculado á entidade local mediante unha relación xurídica laboral ou 
funcionarial. 

 O museo ou centro de interpretación deberá estar aberto ao público un mínimo 
de 20 horas á semana. 

 Os museos e centros de interpretación terán, en lugar visible e na súa páxina 
web, a imaxe corporativa da Deputación da Coruña. 
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 Toda a sinaléctica e o conxunto dos soportes de difusión e comunicación do 
espazo (web, perfís de redes sociais, folletos, publicacións, cartelería…) 
deben estar en lingua galega, sen que isto exclúa a posibilidade de o estaren 
tamén noutras linguas. 

 O persoal adscrito aos museos e centros de interpretación obxecto de 
subvención, está obrigado a realizar os seminarios de formación que puidesen 
impartir as áreas de Cultura e Turismo da Deputación da Coruña co fin de 
seguir un procedemento de calidade. 

 

Base 7. Solicitude 

 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO216/2018 

O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
 
7.2 Documentación específica do programa FO216/2018 

Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, os 
concellos e entidades locais solicitantes teñen que achegar: 
 
Memoria técnica, que conterá os seguintes aspectos: 
 
- Interese do museo ou centro de interpretación, onde se detallen os bens, o interese 
patrimonial do espazo e dos seus contidos, a procedencia das persoas visitantes, etc. 
Fundamentarase o especial interese que teñen para a localidade ou o territorio.  
 

- Actividades a desenvolver no espazo durante a anualidade para a que se solicita 
subvención. Indicar a listaxe de proxectos/actividades a desenvolver.  
 

- Horarios de visita e atención dos públicos. Indicar o horario de traballo e atención 
aos públicos do espazo.  
 

Orzamento para o sostemento do espazo. O Concello deberá indicar o orzamento 
total que destina ao funcionamento do espazo, incluíndo salarios, desenvolvemento 
de actividades, gasto corrente,etc.  
 

Declaracións sobre os seguintes aspectos: 
 
- Outras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto. 
- Fontes de financiamento do proxecto: achega da entidade solicitante; outros 
recursos externos para o autofinanciamento; venda de entradas, venta de agasallos, 
produtos e materiais propios; cafetería e semellante. 
- Número de persoas asignadas ao proxecto. 
- Número total anual de horas de apertura do espazo ao público.  
 

- Número total anual de horas de traballo da persoa a contratar.  
 

- Antigüidade do persoal técnico xa existente no espazo. Se o museo ou centro de 
interpretación xa contaba con persoas técnicas para a atención ao público e a 
dinamización do espazo distintas da persoa a contratar a través desta subvención. O 
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Concello debe indicar a relación de persoas que están neste caso e a antigüidade 
laboral de cada unha delas.  
 

- Antigüidade do espazo. Indicar os anos de funcionamento do museo ou centro de 
interpretación. 
- Divulgación e posta en valor do recurso. O concello deberá indicar: 
 

a) Existencia de folletos divulgativos e material didáctico do espazo.O Concello debe 
achegar un exemplar de cada elemento divulgativo realizado no ano anterior.  
 

b) Existencia de páxina web propia do espazo (e independente, por tanto, da do 
Concello) 
 

c) Existencia de perfil propio activo nalgunha rede social, con xestión actualizada. O 
Concello debe indicar os enlaces e perfís que permitan realizar a comprobación.  
 

- Declaración de que o museo ou o centro de interpretación estará aberto ao público 
un mínimo de 20 horas á semana. 
- Declaración de que toda a sinaléctica estará en lingua galega. 
 

Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
 

Base 8. Resolución 

 
8.1 Valoración das solicitudes do programa FO216/2018 

VALORACIÓN TÉCNICA. Ata 30 puntos, a través de informe técnico en que se teñen 
en conta os seguintes aspectos: 

 
- Interese do museo ou centro de interpretación. Os bens, o interese 
patrimonial do espazo e dos seus contidos, a procedencia das persoas 
visitantes, etc. Fundamentarase o especial interese que teñen para a 
localidade ou o territorio. Ata 10 puntos. 

 

- Actividades/proxectos a desenvolver no espazo durante a anualidade 
para a que se solicita subvención. Ata 15 puntos. 

 

- Valoración dos horarios de visita e atención dos públicos. Ata 5 puntos. 
 

VALORACIÓN DE DATOS. Ata 70 puntos: 
 
- Horario de apertura ao público do espazo. Valorarase o número total de 
horas de apertura anual do espazo ao público. Ata 15 puntos.  

 

- Número total anual de horas de traballo da persoa a contratar. Ata 15 
puntos.  
 

- Antigüidade do persoal técnico xa existente no espazo. Valorarase se o 
museo ou centro de interpretación xa contaba con persoas técnicas para a 
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atención ao público e a dinamización do espazo distintas da persoa a contratar 
a través desta subvención. Ata 5 puntos. 

 

- Antigüidade do espazo. Valorarase os anos de funcionamento do museo ou 
centro de interpretación. Ata 10 puntos. 

* menos de 5 anos: 3 puntos 

* entre 5 e 10 anos: 6 puntos 

* máis de 10 anos: 10 puntos 
 

- Capacidade de autofinanciamento do espazo. Ata 5 puntos. 
 

• Ten venda de entradas. 3 puntos. 
• Fai venda de materiais propios (camisolas,libros, cadernos…). 2 puntos.  

 

- Divulgación e posta en valor do recurso. Ata 15 puntos; valorarase: 
 

Existencia de folletos divulgativos e material didáctico do espazo. O Concello 
debe achegar un exemplar de cada elemento divulgativo realizado no ano 
anterior. Ata 5 puntos. 

 

Existencia de páxina web propia do espazo (e independente, por tanto, da do 
Concello). 5 puntos.  

 

Existencia de perfil propio activo nalgunha rede social, con xestión actualizada. 
Ata 5 puntos. 

 

- Orzamento total que o Concello destina ao sostemento do espazo. Ata 5 
puntos.  

 

A cantidade que se concederá será a suma agregada dos diferentes criterios e as 
súas respectivas ponderacións, tendo en conta os límites máximos e mínimos 
cuantitativos e porcentuais establecidos, así como o redondeo ao céntimo das 
cantidades resultantes. 
 

Esta cantidade en ningún caso poderá superar os 20.000 €.  
 

Base 9.- Xustificación e pagamento 
 

9.3 Documentación específica do programa FO216/2018 

 Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como 
mínimo os seguintes aspectos: actividades desenvoltas, temporalización, 
ámbito territorial, cuantificación e perfil dos participantes, resultados obtidos e 
indicación do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención e en concreto das obrigas específicas establecidas na base 6.  
 

A memoria terá que estar feita polo persoal técnico contratado e nela constará 
a súa identificación completa (nome, apelidos, titulación e cargo) e será 
asinada pola persoa representante da entidade. 
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 Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade local, dos pagamentos 
realizados ao persoal técnico entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 
2018, ou entre o 1 de maio e o 31 de decembro de 2018 para os concellos que 
no ano 2017 tivesen concedida prórroga, que indicará para cada traballador/a 
e mes, o importe bruto da nómina e o importe da seguridade social con cargo 
á entidade local.  

 
17.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA O APOIO AO 
DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS, MUSICAIS E DE ARTES 
ESCÉNICAS NA PROVINCIA DA CORUÑA, DURANTE O ANO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DAS BASES REGULADORAS XERAIS. 
  
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente 2017000016503, relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao 
desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na 
provincia da Coruña, durante o ano 2018, no que se acreditan os seguintes 
 

I.- ANTECEDENTES 

As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento 
de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, 
durante o ano 2018 

Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da Deputación 
Provincial da Coruña, ano 2018 

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

Programa Aplic. presupostaria 

FO221/2018:Subvencións a concellos e entidades locais para 
o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, 
musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante 
o ano 2018 

0612/3343/46201 

 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

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

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

Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e entidades 
locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes 
escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018, segundo o seguinte texto: 
 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA O 
APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS, MUSICAIS E DE 
ARTES ESCÉNICAS NA PROVINCIA DA CORUÑA, DURANTE O ANO 2018 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para 
o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, 
musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, 
durante o ano 2018 

Referencia: FO221/2018 

Aplicación orzamentaria: 0612/3343/46201 – Importe mínimo 550.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria 

Importe do orzamento de gastos 
solicitado: 

Mínimo 7.500 € 

Importe da subvención que se ha 
conceder: 

Mínimo 1.500 €, máximo 100.000 € 

Importe solicitado: Ata o 70 % do orzamento de gastos subvencionable 

Coeficiente de financiamento: Ata o 0,7000 

 
Base 3. Obxecto 

 
3.1 Obxecto específico do programa FO221/2018 

 
Para os efectos deste programa, entenderanse por festivais aqueles eventos culturais 
con identificación e marca propia e recoñecible, programación diversa que aglutine 
diferentes propostas artísticas, organizado periodicamente, con data de celebración 
consolidada e orientada á consecución de públicos amplos ao redor dunha proposta 
de contidos coherente e definida.  
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A modo de exemplo, entendemos como festivais formatos como o Festival de 
Ortigueira ou a Festa da Carballeira de Zas (música), o Festival Internacional Outono 
de Teatro ou a Mostra de Teatro de Cariño (artes escénicas) ou os festivais 
Curtocircuíto ou Chanfaina Lab de San Sadurniño (audiovisual).  
 
Este programa diríxese a aqueles festivais audiovisuais, musicais, escénicos que se 
celebren na provincia da Coruña.  
 
O festival ten que cumprir, como mínimo, para poder optar á subvención, os requisitos 
seguintes:  
 

- No caso dos festivais audiovisuais, a programación contará cunha sección, 
como mínimo, para producións galegas en V.O. 
- No caso dos festivais de música e/ou artes escénicas, a programación 
contará, cando menos, cun 30 % do total das actuacións profesionais artísticas 
a cargo de bandas e/ou compañías galegas. 
- No caso de festivais de artes escénicas, o 50 % dos espectáculos que 
utilicen a expresión oral deberán ser en lingua galega.  
- No caso de festivais musicais, o 25 % das actuacións que utilicen a 
expresión oral deberán ser en lingua galega.  
- Toda a sinaléctica, soportes de difusión e contidos divulgativos do festival 
(web, redes sociais, folletos, cartelería, publicacións...) deberán realizarse en 
lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de incluíren tamén outras 
linguas.  
 

O incumprimento dalgún destes requisitos levará parella a perda da 
subvención concedida.  

Cada festival deberá presentar unha solicitude.  
 
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso 
bens inventariables.  
 
A realización do festival será de exclusiva responsabilidade dos concellos e entidades 
locais, así como as obrigas fiscais e de seguridade social que delas se deriven. 
 
Neste programa de subvencións non se admitirán cambios de obxecto por parte dos 
concellos nas solicitudes de apoio aos festivais.  
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE 

621 Arrendamentos e canons 

622 Reparacións e conservacións 

623 Servizos de profesionais independentes (Contratacións externas)  

625 Primas seguros 

627 Publicidade e propaganda 
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628 Subministracións 

629 Comunicacións e outros servizos 

640 Soldos e salarios 

642 Seguridade social a cargo da entidade 

650 Transferencias 

654 Desprazamentos 

 
Base 4. Exclusións 

 
Exclusións específicas do programa FO221/2018 

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

- Os festivais, mostras e encontros de música coral, bandas de música popular 
e bandas de música e baile tradicional galego. 
- As actuacións de agrupacións artísticas incluídas na Rede Cultural da 
Deputación. 
- Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes). Só 
serán subvencionables os gastos que se adscriban directamente á realización 
da actividade obxecto da subvención, co límite máximo do 15 % dos gastos 
directos da actividade. Estes gastos deberán especificarse motivadamente no 
orzamento. 
- Os gastos de desprazamento, manutención e aloxamento, salvo que estean 
vinculados directamente á realización do festival. Estes gastos deberán 
especificarse motivadamente no orzamento.  
- Os gastos financeiros. 
- As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de 
servizos sociais e de turismo. 
 

Base 5. Entidades solicitantes 

 
Requisitos específicos do programa FO221/2018 

 
Poderán acceder a estas axudas os concellos e outras entidades locais da provincia 
da Coruña que leven a cabo algún dos festivais descritos no obxecto do programa e 
cumpran os requisitos referidos no artigo 10 da Lei de subvencións de Galicia, dentro 
dos límites orzamentarios e de acordo coas condicións e criterios que se establecen 
nestas bases. 
 
As entidades locais poderán presentar a súa solicitude individual ou conxuntamente, 
baixo calquera fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade, fusión ou outra 
fórmula semellante), sempre que se acredite a realización conxunta do festival e non 
actuacións independentes en cada entidade. 
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Nos supostos de mancomunidades, consorcios ou áreas metropolitanas non poderá 
tratarse dunha actuación illada ou independente e deberá prestase de xeito 
consorciado ou mancomunado. 
 

Base 7. Solicitude 

 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO221/2018 

 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
 
7.2 Documentación específica do programa FO221/2018 

 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, os 
concellos e entidades locais solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
 

- Ficha do proxecto. 
- Memoria da edición do festival inmediatamente anterior á edición que se 
presenta á subvención, que conterá todos os aspectos que se valorarán 
segundo o establecido na base 8. Esta memoria achegarase cunha 
declaración responsable sobre a veracidade da información, que a Deputación 
da Coruña poderá comprobar en calquera momento. 
- Memoria completa e detallada do proxecto para o cal se solicita a 
subvención, na que se indicará o cumprimento dos requisitos da Base 3.1 e 
todos os aspectos que se valorarán segundo o establecido na base 8. 
- Orzamento completo e detallado do gasto subvencionable, no cal figuren 
todos os gastos subvencionables e a previsión de ingresos. A memoria incluirá 
o orzamento desagregado, con e sen IVE. 
- Importe da subvención solicitada, que poderá acadar o 70 % do orzamento 
de gastos, sendo o límite máximo de 100.000,00€ 

- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 
- Declaración das fontes de financiamento do proxecto (achega da entidade 
solicitante, outros recursos externos para o autofinanciamento). 
- Dossier de prensa da edición dos dous últimos festivais inmediatamente 
anteriores á edición que se presenta á subvención. 

 

Poderase requirir ao concello ou entidade local para que achegue cantos datos, 
documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e 
resolución do procedemento.  
 

Base 8. Resolución 

8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO221/2018 

 

A. FESTIVAIS AUDIOVISUAIS 

A1. Valoración da edición anterior: ata 40 puntos.  
 
Presenza de obras cinematográficas de fóra de Galicia na edición anterior: ata 5 
puntos. 
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- Relación de filmes ou pezas audiovisuais de fóra de Galiza exhibidas no 
festival Indíquese o título, director/a e país de cada unha delas. Concederase 
1 punto por cada obra estatal ou europea e 2 puntos por cada obra doutros 
continentes.  

 
Actividades complementarias: ata 10 puntos. 

- Relación de actividades formativas, educativas e complementarias 
(encontros profesionais, conferencias...) desenvolvidas na edición anterior. 2 
punto por cada unha.  

 

Esforzo de difusión e impacto social do festival na edición anterior: ata 10 puntos. 
- Dossier de prensa da edición anterior. Debe presentarse PDF coa relación de 
recortes de prensa e ligazóns a medios dixitais. 2 puntos 

- Enlace ou identificación da páxina web específica do festival e dos perfís de 
redes sociais igualmente específicos do festival na edición anterior: 3 puntos 

- Publicación de catálogo físico na edición anterior. Enténdese por catálogo 
unha publicación que achegue información completa das actividades e oferta 
cultural do festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación presentarase PDF da publicación ou enlace dixital a 
esta. 2 puntos.  
- Relación de enlaces aos contidos divulgativos do festival realizados en 
formato audiovisual na edición anterior. 3 puntos. 

 

Esforzo de autofinanciamento: ata 5 puntos.  
- Importe acadado a través da venda de entradas ao público. Valorarase con 
ata 3 puntos a existencia de sistema de venda de entradas. 
- Importe acadado a través da venda de material propio (camisolas, cartaces, 
merchandising..).Indicarase relación da tipoloxía de materiais realizados. 
Valorarase con ata 2 puntos. 
 

Impacto sociolaboral do festival da edición anterior, ata 10 puntos. 
- O festival contratou equipa/persoal de produción. Ata 3 puntos.  
- O festival contratou equipa/persoal de prensa e comunicación, 3 puntos 

- O festival contratou outros servizos externos, a maiores dos anteriores, para 
o seu desenvolvemento, 4 puntos.  

 
Nos tres casos indicarase nome da(s) empresa(s) ou persoa(s) contratadas a este 

efecto. 
 

A2. Valoración da edición para a que se solicita axuda: ata 30 puntos.  
 
Apoio ao sector audiovisual galego 

Relación de producións con V.O. en galego. Indicarase nome da peza audiovisual e 
do director/a. Ata 10 puntos. Mínimo de tres: 4 puntos. 1 punto por cada unha a 
maiores ata un máximo de 10 puntos. 
 
Produción textual 
Relación dos libros e/ou filmes a editar polo festival en formato dixital ou físico. 
Indicarase nome e autor/a. 2 puntos por título ata un máximo de 5 puntos.  
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Programas de cooperación con outros eventos a nivel estatal e internacional 
Relación dos eventos e entidades de fóra de Galiza cos que o festival colabora na súa 
edición de 2018. 1 punto por cada evento ou entidade colaboradora ata un máximo de 
5 puntos. 
 
Viabilidade económica do proxecto: ata 10 puntos; valorarase a porcentaxe de 
subvención solicitada con respecto ao orzamento global (con IVE) do proxecto.  
 

A3. Valoración da calidade e interese do festival e da proposta para 2018 (ata 30 
puntos).  
 
Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
 

- Valoración da traxectoria e perfil do festival. Ata 10 puntos asignados tendo 
en conta: a temática, a especialización e diferenciación con respecto a outros 
certames, a incidencia dentro do panorama audiovisual galego e estatal e o 
número de obras en primeira presentación oficial con respecto a Galicia e a 
España. 
 

- Calidade da programación proposta para 2018: ata 15 puntos asignados 
segundo o interese do proxecto en relación coa temática e coa especialización 
e diferenciación con outros certames audiovisuais do panorama galego e 
estatal.  
 

- Plan de comunicación do evento en 2018: ata 5 puntos; valoraranse a 
estratexia, a amplitude de medios ao que vai dirixido e o período de tempo 
dedicado á execución do plan.  

 

Quedarán excluídos das subvencións aqueles festivais que non acaden un mínimo de 
25 puntos no conxunto dos tres apartados de valoración, dos que, polo menos, 10 
puntos corresponderán ao apartado A.3.  
 

B. FESTIVAIS DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 

B1. Valoración da edición anterior (ata 40 puntos)  
Orzamento do festival na edición anterior. Indicarase o orzamento co que contou o 
festival. 
 
Ata 5 puntos en función do seguinte reparto: 

- menos de 15.000 euros, 2 puntos 

- entre 15.000 e 20.000 euros, 3 puntos 

- máis de 20.000 euros, 5 puntos 

 
Actividades complementarias:  
Relación de actividades formativas, educativas e profesionais (encontros profesionais, 
conferencias...) da edición anterior. 2 puntos por cada actividade, ata 10 puntos. 
 
Esforzo de difusión e impacto social do festival na edición anterior: ata 10 puntos. 
 

- Dossier de prensa da edición anterior. Debe presentarse PDF coa relación de 
recortes de prensa e ligazóns a medios dixitais. 2 puntos 
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- Enlace ou identificación da páxina web específica do festival e dos perfís de 
redes sociais igualmente específicos do festival na edición anterior: 3 puntos 

- Publicación de catálogo físico na edición anterior. Enténdese por catálogo 
unha publicación que achegue información completa das actividades e oferta 
cultural do festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación presentarase PDF da publicación ou enlace dixital a 
esta. 2 puntos.  
- Relación de enlaces aos contidos divulgativos do festival realizados en 
formato audiovisual na edición anterior. 3 puntos. 

 
Esforzo de autofinanciamento: ata 5 puntos.  

- Importe acadado a través da venda de entradas ao público. Valorarase con 
ata 3 puntos a existencia de sistema de venda de entradas. 
- Importe acadado a través da venda de material propio (camisolas, cartaces, 
merchandising..).Indicarase relación da tipoloxía de materiais realizados. 
Valorarase con ata 2 puntos. 

Impacto sociolaboral do festival da edición anterior, ata 10 puntos. 
- O festival contratou equipa/persoal de produción. Ata 3 puntos.  
- O festival contratou equipa/persoal de prensa e comunicación, 3 puntos 

- O festival contratou outros servizos externos, a maiores dos anteriores, para 
o seu desenvolvemento, 4 puntos.  

 
Nos tres casos indicarase nome da(s) empresa(s) ou persoa(s) contratadas a este 

efecto. 
 

 

B2. Valoración da edición para a que se solicita axuda (ata 30 puntos)  
 

Cooperación e impacto territorial e sociocultural, ata 10 puntos.  
- O festival colabora nalgunha das súas seccións con entidades sen fins de 
lucro de carácter social (cooperación internacional, asistencial, educativo, 
medioambiental, de promoción da lingua galega, en favor da igualdade de 
xénero, etc).Indicarase relación completa de cales e o obxecto da 
colaboración. 1 punto por entidade, ata un total de 10 puntos.  

 

Apoio á creación e produción de novos contidos: ata 5 puntos. 
- O festival publica libros, discos ou produce contidos escénicos ou 
audiovisuais de carácter creativo (non publicitario). Indicarase a relación 
completa de cales. 2 puntos por título. 

 

Viabilidade económica do proxecto: ata 15 puntos; valorarase a porcentaxe de 
subvención solicitada con respecto ao orzamento global (con IVE) do proxecto. 
 

B3. Valoración da calidade e interese do festival e da proposta para 2018 ( ata 30 
puntos) 
Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
 

- Calidade da programación da edición anterior: ata 10 puntos asignados tendo 
en conta: a temática, a especialización e diferenciación con respecto a outros 
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festivais, a incidencia dentro do panorama das artes escénicas e musicais a 
nivel galego e estatal e o número de obras de estrea en Galicia e España. 
- Calidade da programación proposta para 2018: ata 15 puntos asignados 
segundo o interese do proxecto en relación coa temática e coa especialización 
e diferenciación con outros festivais do panorama galego e estatal.  
- Plan de comunicación do evento en 2018: ata 5 puntos; valoraranse a 
estratexia, a amplitude de medios ao que vai dirixido e o período de tempo 
dedicado á execución do plan.  
 

Quedarán excluídos das subvencións aqueles festivais que non acaden un mínimo de 
25 puntos no conxunto dos tres apartados de valoración, dos que, polo menos, 10 
puntos corresponderán ao apartado B.3.  
 

8.4. Cambios de obxecto do programa FO221/2018. 
Neste programa de subvencións non se admitirán cambios de obxecto por parte dos 
concellos nas solicitudes de apoio aos festivais.  
 

Base 9. Xustificación e pagamento 
 

9.3. Documentación específica do programa FO221/2018 

Ademais da documentación establecida nas Bases xerais reguladoras das 
convocatorias de subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da 
Deputación Provincial da Coruña, ano 2018, deberán achegar a seguinte 
documentación: 
 

9.3.1 Subvencións por importe inferior a 60.000,00€ 

- Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como 
mínimo os seguintes aspectos: actividades desenvoltas con indicación do 
cumprimento dos requisitos da Base 3.1 e todos os aspectos que se valorarán 
segundo o establecido na base 8, temporalización, ámbito territorial, 
cuantificación e perfil das persoas participantes, repercusión en medios de 
comunicación e redes sociais, e resultados obtidos. 
- Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 
 

9.3.2 Subvencións por importe de 60.000,00 € ou superior 
- Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como 
mínimo os seguintes aspectos: actividades desenvoltas con indicación do 
cumprimento dos requisitos da Base 3.1 e todos os aspectos que se valorarán 
segundo o establecido na base 8., temporalización, ámbito territorial, 
cuantificación e perfil das persoas participantes, repercusión en medios de 
comunicación e redes sociais, e resultados obtidos. 
- Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 
- Facturas ou documentos equivalentes incluídos na relación clasificada de 
gastos." 
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18.-APROBACIÓN DA CESIÓN GRATUÍTA DA UTILIZACIÓN DO TEATRO COLÓN 
A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 

"Visto o expediente da Comisión asesora da programación do Teatro Colón celebrada 
o 3 de outubro de 2017, onde se aprobaron os espectáculos que se han desenvolver 
de outubro de 2017 a decembro de 2017 e para o ano 2018. 

I.- ANTECEDENTES 

A Comisión asesora da programación do Teatro Colón celebrada o 3 de outubro de 
2017, aprobou os espectáculos e actividades culturais solicitados por as entidades 
sen ánimo de lucro que se citan deseguido:  

 

Entidade Espectáculo Data do espectáculo 

Asociación cultural Zalaeta  Troyanas 17 de febreiro de 2018 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
1º.- Artigos 41, 47 e 148 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais 
aprobado polo R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo. 
 
2º.- Ordenanza n.º 16 de prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e 
escénicas que se han desenvolver no Teatro Colón da Deputación da Coruña, 
publicada no BOP nº 183 do 26 de setembro de 2017. 
 
O artigo 3.B.3 da Ordenanza nº 16 establece os Criterios xenéricos de capacidade 
económica aplicables á cesión a prol de entidades non lucrativas, así como para 
compañías produtoras que soliciten o espazo para a creación e o ensaio. 
 
O apartado 3.B.3.2 dispón que de atendermos a razóns sociais, benéficas, culturais 
ou de interese público que así o aconsellen, despois da tramitación previa do 
procedemento que se regula no artigo 4, apartado B, a Xunta de Goberno poderá 
acordar a cesión gratuíta da utilización do Teatro a algunha das entidades non 
lucrativas que pretendan cobrar entradas. Tamén será de balde a cesión do espazo 
para actividades promovidas por estas entidades e que non estean sometidas ao 
pagamento de entrada por parte do público asistente. 
 
3º.- A Xunta de Goberno é o órgano competente para acordar a cesión gratuíta da 
utilización do Teatro, segundo o disposto no citado apartado 3.B.3.2 da Ordenanza nº 
16.  
 
Entendemos que concorren as razóns previstas no artigo 3.B.3.2 para acordar a 
cesión gratuíta ás entidades non lucrativas anteriormente mencionadas. 
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De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno ACORDA: 
 
Aprobar a cesión gratuíta da utilización do Teatro Colón á seguinte entidade non 
lucrativas para os espectáculo que se cita: 
 

Entidade Espectáculo Data do espectáculo 

Asociación cultural Zalaeta  Troyanas 17 de febreiro de 2018" 

 
Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás doce horas e vinte e seis 

minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. 
Presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 


