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RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 29 DE XANEIRO DE 2021. 
 
 
Información e actas  
 
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 13/2020, do 30 de decembro  
 
2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia do 19 de decembro de 2020 ata o 
22 de xaneiro de 2021  
 
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  
 
3. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Cambre polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento do proxecto de "acondicionamento da pista polideportiva 
exterior do CEIP Wenceslao Fernández Flórez.  
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio 
Histórico e Cultural  
 
4. Aprobación da prórroga do convenio administrativo nº 46/2019 entre o Concello de 
Valdoviño e a Deputación da Coruña polo que se financian as obras relativas ás 
"Actuacións de mellora en camiños municipais e equipamentos de lecer existentes no 
acceso ás praias da contorna da parroquia de Meirás" .  
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior  
5. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de 
pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, 
correspondente ao mes decembro de 2020 e relación detallada de todas as facturas 
pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento 
da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 31 
de decembro de 2020.  
 
6. Dación de conta do Plan de control interno 2020-2021.  
 
7. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
Concello de Ames na inspección do imposto sobre actividades económicas (IAE) e 
nos procedementos sancionadores que deriven destas actuacións.  
 
8. Aprobación definitiva da relación de postos de traballo, cadro de persoal e 
organigrama 2021  
 
9. Aprobación do cambio de denominación do IES Calvo Sotelo.  
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIÓNS  
 
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, para 
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instar á institución a facilitar e reducir os distintos problemas que se lles presentan 
cada ano ás entidades que participan nas distintas convocatorias de subvención de 
concorrencia competitiva publicadas por esta Deputación Provincial.  
 
Moción sobre tecido industrial na provincia.  
 
Moción relativa á crise económica nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal  
 
Moción do Grupo Provincial Socialista sobre o desmantelamento industrial das 
comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal  
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1.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 13/2020, do 30 de decembro  
 
Apróbase a acta da sesión anterior, número 13/2020, do 30 de decembro 
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2.- Dación de conta das Resolucións da Presidencia do 19 de decembro de 2020 
ata o 22 de xaneiro de 2021  
 
Dáse conta das Resolucións da Presidencia do 19 de decembro de 2020 ata o 22 de 
xaneiro de 2021 
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3.- Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o concello de Cambre polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto de 
"acondicionamento da pista polideportiva exterior do CEIP Wenceslao 
Fernández Flórez.  
 
1º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
2º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cambre polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para cofinanciar as obras de acondicionamento da 
pista polideportiva exterior do CEIP Wenceslao Fernández Flórez cunha achega 
provincial de 72.800,00 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 
0112/3420/762.01, o que representa un coeficiente de financiamento do 79.82548 %  
respecto dun orzamento de 91.198,95 euros. 
 
3º- Condicionar o presente gasto á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
correspondente exercicio orzamentario.. 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CAMBRE POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DO PROXECTO DE 
“ACONDICIONAMENTO DA PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR DO CEIP 
WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ” 
 
Na Coruña, a ______ de______ de 20_ 

REUNIDOS 
 

Dunha parte o representante da Deputación Provincial da Coruña. 
E doutra parte o representante  do Concello de Cambre.   
 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

M A N I F E S T A N 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
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municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
Neste sentido, o Concello de Cambre considera de primeira necesidade as actuacións 
de “…o acondicionamento da pista polideportiva exterior do Ceip Wenceslao 
Fernández Flórez ten, en primeiro lugar, unha motivación argumentada por pertencer 
a un espazo dotacional de infraestruturas deportivas conxunto formado por: 
polideportivo municipal e ximnasio, onde se desenvolven as actividades de educación 
física curricular do centro, as actividades extraescolares das anpas, asÍ como a vida 
asociativa e comunal dos veciños a través da práctica deportiva libre en horario non 
lectivo.  
Debido a razóns e competencias de interese público, considérase preciso o 
acondicionamento e adecuación da pista polideportiva exterior do CEIP Wenceslao 
Fernández Flórez que, adaptado ás normativas vixentes, poida ser utilizado para 
continuar coa democratización deportiva e para mellorar a saúde da población infantil 
a través dunha práctica de educación física segura e de calidade. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Cambre ambas as dúas 
partes 
 

A C O R D AN 
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- 1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Cambre con CIF P1501700G fixando as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das Obras  de acondicionamento da pista polideportiva exterior 
do CEIP Wenceslao Fernández Flórez , tal e como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado redactado polo arquitecto técnico Antonio Vázquez 
Santos, de data 25 de outubro de 2020. 
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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
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ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 
Presupuesto de ejecución material  63.337,00 € 
13% de gastos generales     8.233,81 € 
6% de beneficio industrial     3.800,22 € 
Suma                  75.371,03 € 
21% IVA     15.827,92 € 
Presupuesto de ejecución por contrata  91.198,95 € 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGEN 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 72.800,00 € euros o que representa unha 
porcentaxe de 79.82548%. 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 a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79.82548%, 
da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
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, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/3420/76201 na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 



  
 

 

**RPT-6654235 

5. 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.  
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere  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 a entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
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 remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos 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. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Base 53ª das de execución do Orzamento para o ano 
2020, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito 
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da a entidade beneficiaria 
pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da 
obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación (só 
admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 

 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 reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
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Social, segundo o disposto na cláusula OITAVA. 
 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das axudas 

e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

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

 
 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia compulsada): 

1. Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

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

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

4. Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das axudas 
e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

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

6. Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

7. Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago 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 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 entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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 ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxeto de financiamento provincial, tal y como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar rematadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
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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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados. 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por esta. 
 
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 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. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 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. 
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XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.  
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 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, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
3. Para os supostos de retraso na realización das obras ou retraso na 
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
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 cooperación terá efectos retroactivos  dende  o 1 de 
xaneiro de 2020 e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2021. 
Dado que a existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa 
aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio orzamentario correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
Estabilidade Orzamentaria. 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2021,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
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pago do segundo prazo pola contía do 60 % 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 2022, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
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 previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da 
Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En 
ningún caso, se poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da 
subvención concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN 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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 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 o polo Concello 
respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ___ de _______ do 2.021 
 
E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
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4.- Aprobación da prórroga do convenio administrativo nº 46/2019 entre o 
Concello de Valodoviño e a Deputación da Coruña polo que se financian as 
obras relativas ás "Actuacións de mellora en camiños municipais e 
equipamentos de lecer existentes no acceso ás praias da contorna da parroquia 
de Meirás" .  
 
 
1º Estimar a solicitude do Concello de Valdoviño do 21/09/2020 na que se solicita a 
prórroga do convenio nº 46/2019 entre o concello e a Deputación da Coruña polo que 
se financian as obras relativas ás “Actuacións de mellora en camiños municipais e 
equipamentos de lecer existentes no acceso ás praias da contorna da parroquia de 
Meirás” . 
 
O convenio tiña unha vixencia inicial fixada o  31 de outubro de 2020, recollendo nas 
súas cláusulas que o concello, en caso de de precisar dunha prórroga debería 
solicitala antes do 30 de setembro de 2020.  
 
A entidade achegou o documento de solicitude de prórroga dentro das datas previstas 
para o mesmo, cumprindo estrictamente coas cláusulas do convenio. 
 
A entidade solicita prórroga do convenio ao non poder rematar as obras do proxecto 
en prazo,  visto o informe técnico redactado pola directora da obra dona Victoria 
Alonso Caeiro colexiada n.º 3.013 en data 16 de setembro de 2020 no que di 
literalmente: “A día de la emisión del informe la obra se encuentra ejecutada al 56,60 
% y teniendo en cuenta los trabajos que restan por realizar, la dependencia de las 
condiciones meteorológicas y la disponibilidad de los materiales, se prevé 
comprometido el remate de las mismas en el plazo establecido.” 
 
Esta unidade xestora solicitou informe ao Servizo de Asistencia a Municipios para que 
informase se hai modificación de contrato de obra, segundo o informe técnico 
aportado polo Concello. Dados os criterios para non ser considerada como 
modificación de contrato de obra, e non incorrer nun incremento de máis dun 10 % do 
prezo e dado que  non afectan ao fondo do proxecto, nin afecta ao importe do 
convenio, esta unidade xestora propón a prórroga da vixencia do mesmo segundo a 
solicitude da entidade, é dicir: 
 
- Nova data de vixencia do convenio:  31 de outubro de 2021 
- Nova data de xustifiación do convenio: 31 de outubro de 2021 
 
 
2º Aprobar a prórroga do convenio interadministrativo de cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e CONCELLO DE VALDOVIÑO con CIF P1508800H 
, para financiar a “Actuacións de mellora en camiños municipais e equipamentos de 
lecer existentes no acceso ás praias da contorna da parroquia de Meirás” cun 
orzamento total de 349.948,19 € 

 
3º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 279.958,55 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80,0000 %. 
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4º A nova data de vixencia e xustificación do convenio quedará fixada no 31 de 
outubro de 2021 
 
5º O presente acordo queda condicionado á existencia de crédito adecuado e 
suficiente no exercicio 2021 con que facer frente á achega provincial. 
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5.- Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio 
de pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, 
correspondente ao mes decembro de 2020 e relación detallada de todas as 
facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da 
Coruña entre o 1 e o 31 de decembro de 2020.  
 
PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a 
provedores calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na 
Deputación Provincial da Coruña, no Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña e na Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña do 
mes de decembro de 2020. 
 
SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as 
facturas pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética 
Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de decembro de 2020. 
 
TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda, 
acórdase a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da 
Coruña.  
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6.- Dación de conta do Plan de control interno 2020-2021.  
 
Dáse conta a efectos informativos do Plan de control interno 2020-2021 elaborado 
polo órgano interventor no cumprimento do previsto no artigo 31.3 do Real decreto 
424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas 
entidades do sector público local 
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7.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e Concello de Ames na inspección do imposto sobre actividades 
económicas (IAE) e nos procedementos sancionadores que deriven destas 
actuacións.  
 
1º Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
Concello de Ames na Inspección do IAE e nos procedementos sancionadores que 
deriven destas actuacións, que se transcribe a continuación: 
 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE AMES NA INSPECCIÓN DO IMPOSTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) E NOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES 
QUE DERIVEN DESTAS ACTUACIÓNS. 
 
A Coruña 
INTERVEÑEN 

Dunha parte D. Antonio Leira Piñeiro, Deputado de Economía, Facenda, Contas e 
Réxime Interior, en virtude das resolucións da Presidencia num. 15671/2015 e num. 
16642/2015, polas que se lle delega competencia para asinar convenios da súa 
área, e doutra parte, D. José M. Miñones Conde, alcalde- presidente do Concello de 
Ames 
MANIFESTAN 

 
O Concello de Ames solicitou á Deputación Provincial da Coruña a formalización 
dun convenio de colaboración na inspección do imposto sobre actividades 
económicas. 

 
A Deputación, en sesión plenaria celebrada o .................acordou a aprobación do 
convenio. O concello, en sesión plenaria, do ......., acordou a aprobación do 
convenio. 

 
Que están lexitimamente facultados para actuar en nome das Corporacións ás que 
representan e habilitados ambos os dous representantes corporativos para convir 
as condicións xerais que afectan ao presente acordo, proceden a formalizar o 
presente convenio de acordo coas seguintes 

 
ESTIPULACIÓNS 

 
No marco de colaboración mutua que debe presidir as relacións entre as 
administracións públicas e conforme ao establecido no artigo 3.1 k) da Lei 40/2015, 
do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e particularmente en materia 
tributaria, no artigo 5.5 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no que 
se indica que poderán establecerse fórmulas de colaboración para a aplicación dos 
tributos entre as entidades locais, os representantes de ambas as dúas partes 
consideran que sería beneficioso para o cumprimento dos seus respectivos fins o 
establecemento dun sistema de colaboración mutua na inspección do imposto 
sobre actividades económicas. 
 
Asemade, este principio de colaboración está tamén contemplado na normativa 
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local, no artigo 8 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o 
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, no que se indica que as 
administracións tributarias do Estado, das Comunidades Autónomas e das 
Entidades Locais colaborarán en todas as ordes de xestión, liquidación, inspección 
e recadación dos tributos locais, así como nos artigos 10, 55 e 106.3 da Lei 7/1985, 
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 

 
O Pleno do Concello de Ames en sesión do vinte e cinco de outubro de dous mil 
doce adoptou, entre outros, o acordo de delegar na Deputación Provincial da 
Coruña, o exercicio de competencias tributarias nos termos e condicións recollidos 
nas bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia, 
aprobadas pola Corporación provincial en sesión plenaria do vinte e nove de xuño 
de dous mil un, respecto da seguinte materia: xestión e recadación voluntaria e 
executiva do imposto sobre actividades económicas ou do imposto municipal que o 
complemente ou substitúa no futuro, así como a facultade para, de acordo co 
establecido no artigo 92 da Lei reguladora das facendas locais, solicitar da 
administración tributaria do Estado a delegación das funcións de xestión censual e 
inspección, e establecer coa devandita administración as oportunas fórmulas de 
colaboración na materia de inspección en relación con este mesmo imposto. Esta 
delegación de competencias na Deputación provincial está vixente. 
Sendo xuridicamente procedente o establecemento do citado sistema de 
colaboración mutua na inspección do imposto sobre actividades económicas, 
ambas as dúas partes acordan celebrar o presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, que se rexerá polas seguintes 
 
CLAUSULAS 

 
1. OBXECTO DO CONVENIO. 

 
É obxecto do presente convenio reforzar a colaboración entre a Deputación da 
Coruña e o Concello de Ames na inspección do imposto sobre actividades 
económicas (IAE) e nos procedementos sancionadores que deriven destas 
actuacións. 

 
Esta colaboración desenvolverase dentro do marco normativo establecido nas 
bases para a prestación dos servizos tributarios e a Ordenanza fiscal número 5, 
reguladora da taxa pola prestación dos servizos tributarios aprobadas pola 
Deputación da Coruña. 

 
2. PROCEDEMENTO. 

 
Mantense vixente nos seus propios termos o contido da delegación que na materia 
de inspección do IAE acordou o Pleno do Concello de Ames en sesión do vinte e 
cinco de outubro de dous mil doce, toda vez que non variaron os motivos e 
circunstancias que deron lugar á devandita delegación, isto é, a falta de dotación de 
medios materiais e persoais. 

 
A delegación de competencias supón que a Deputación asume a totalidade de 
funcións e atribucións necesarias para levar a cabo o exercicio das competencias 
de inspección, neste caso, do IAE. 
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Por iso, correspóndelle á Unidade de Inspección da Deputación provincial a 
instrución e resolución dos expedientes de inspección e sancionadores do IAE. 

 
3. EXTENSIÓN DA COLABORACIÓN. 

 
A Deputación da Coruña elaborará e aprobará o plan de inspección, con 
especificación dos criterios tidos en conta. 
Unha vez aprobado o plan de inspección, porase en coñecemento do Concello de 
Ames. 
Correspóndelle á Deputación Provincial da Coruña, a través da súa Unidade de 
Inspección, a dirección das actuacións realizadas nos expedientes de inspección e 
sancionadores do imposto de actividades económicas do Concello de Ames, o seu 
impulso, comprobación, e sinatura dende a fase de instrución ata a conclusión, por 
medio dos seus funcionarios actuarios. 
O Concello de Ames colaborará coa Deputación da Coruña, directamente e/ou a 
través dos apoios externos contrata- dos polo concellos, realizando as seguintes 
actuacións en relación con expedientes tramitados no ámbito deste convenio: 
1. .º.–Directamente, o Concello de Ames, colaborará co traballo dun 
funcionario do cadro de persoal, enxeñeiro/a municipal, e, no seu caso, cun técnico 
de inspección tributaria, para a realización de visitas de inspección e a emisión de 
informes de tipo técnico nas actuacións que así o requiran nos expedientes 
tramitados no ámbito deste convenio e sempre dentro do ámbito das súas 
competencias. 
2. .º.–Para todas as tarefas de colaboración e apoio administrativo que non 
requiran a intervención de funcionario público, o concello poderá recadar os apoios 
externos que lle solicite a Deputación provincial a través de empresas 
colaboradoras ou outras fórmulas que considere. O resto, isto é, as que 
necesariamente deban ser desempeñadas por funcionario público, serán por conta 
da Unidade de Inspección da Deputación provincial. 

 
Este apoio externo poderá ser substituído pola colaboración que realice un 
funcionario municipal capacitado, técnico de Inspección Tributaria, segundo consta 
na relación de postos de traballo vixente. 
Así mesmo, o Concello de Ames poderá contratar asesoramento e colaboración 
externa para a realización “in situ” de todas as fases dos procedementos de 
comprobación e/ou inspección fiscal e sancionadores, sendo esixible nestes casos 
a presenza de funcionario público municipal ou provincial. 
Este apoio municipal, que colaborará en todo momento coa Unidade de Inspección 
da Deputación provincial e sempre baixo a súa dirección, poderá, entre outras 
funcións: 

 
 Propoñer á Deputación as actuacións que se han realizar para que esta, se o 
considera conveniente, as inclúa no plan de inspección e inicie o procedemento de 
inspección. Na proposta detallarase os criterios tidos en conta. 

 
 Atender, recoller a documentación e informar aos obrigados tributarios sobre 
as normas de aplicación do procedemento de inspección e sobre o alcance das 
obrigas e dereitos que delas se deriven. 
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 Propoñer á Deputación a documentación específica, tendo en conta a 
actividade que se ha desenvolver, que se debe incluír nos requirimentos que se 
vaian realizar. 

 
 Controlar os requirimentos non atendidos ou atendidos de forma incompleta 
ou incorrecta. Informará á Deputación para que, no seu caso, esta desenvolva as 
actuacións que se estimen oportunas. 

 
 Propoñer á Deputación a nova documentación que se ha requirir, tendo en 
conta a documentación xa achegada. 

 
 Realizar as actuacións de comprobación e investigación nos locais onde se 
exerce a actividade, acompañados de funcionario municipal ou provincial. 

 
 Compilar a documentación xeral de tipo técnico (lexislación, estudios, etc.), 
xurídico (lexislación, consultas, xurisprudencia etc.), ou particular de tipo público 
(páxinas web, boletíns oficiais etc.) necesaria para a instrución do expediente. 

 
 La colaboración externa poderá incluír a elaboración de comunicacións, 
dilixencias, actas, informes ampliatorios, propostas de regularización, propostas de 
sanción e demais documentos integrantes do expediente inspector ou sancionador, 
para a súa sinatura, se procede, polos funcionarios actuarios pertencentes á 
Deputación provincial.Informar das actuacións realizadas, os feitos, a lexislación 
aplicable e as conclusións. 

 
 Colaborar coa Unidade de Inspección da Deputación provincial, e baixo a 
dirección desta, na resolución dos recursos de reposición que se interpoñan contra 
os actos ditados en relación cos expedientes inspectores e sancionadores, nos 
termos establecidos no apartado anterior. 

 
 Realizar todas as tarefas de tipo administrativo e informático (gravación de 
datos, confección de documentos, notificacións etc.) relacionadas coas actuacións 
inspectoras e cos expedientes sancionadores derivados delas. Para tal efecto, o 
apoio externo utilizará a aplicación informática que empregue a Deputación 
Provincial da Coruña, debéndose observar as instrucións de identificación e 
autenticación fixadas pola Deputación. Para iso, a Deputación porá á súa 
disposición a utilización da aplicación informática. 
 
4. COMISIÓN MIXTA. 

 
Para os efectos de coordinar as actividades necesarias para a execución do 
presente convenio, crearase unha comisión técnica de coordinación e control, 
formada por un representante de cada unha das administracións. 

 
A antedita comisión reunirase por instancia de calquera das partes, e terá as 
seguintes funcións: 

 
 Coordinar a execución do convenio 

 
 Dirixir e controlar o cumprimento do convenio 
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 Calquera outra que puideran derivarse do presente convenio 

 
5. ENTRADA EN VIGOR E PRAZO DE VIXENCIA. 

 
O presente convenio, que logo da aprobación polos plenos de ambas as dúas 
corporacións, entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación, terá un prazo 
de vixencia de dous anos e quedará automaticamente renovado por iguais períodos 
sucesivos, salvo que algunha das dúas administracións interesadas expresase a 
súa vontade en contrario me- diante a adopción do correspondente acordo, que 
deberá ser notificado á outra parte dentro dos tres meses anteriores á finalización 
do período. 
Será de aplicación o disposto no artigo 6.e) da Ordenanza fiscal n.º 5 da Deputación. 

 
6. TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO. 

 
As taxas que ha aboar o Concello de Ames polas cantidades cobradas como 
consecuencia de liquidacións derivadas deste labor inspector serán as seguintes: 

 
 2,5% do importe das cotas recadadas en período voluntario. 

 
75% do importe das recargas de prema recadadas en período executivo. 
 

7. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
A presente cláusula incorporarase en cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

 
Como queira que as competencias de inspección do imposto sobre actividades 
económicas do Concello de Ames están delegadas na Deputación da Coruña é esta 
quen ten a condición de responsable dos ficheiros xerados en virtude da actuación 
delegada, sendo o Concello de Ames responsable do tratamento daqueles ficheiros 
precisos para o desenvolvemento da colaboración descrita neste convenio, non 
considerándose comunicación de datos a un terceiro o acceso a estes da asistencia 
técnica do concello, ao tratarse dun acceso necesario para a prestación dun servizo 
ao responsable do tratamento, segundo dispón o artigo 33 da devandita lei.” 

 
PRESIDENTE P.D., 

 
O DEPUTADO DE ECONOMÍA E FACENDA O ALCALDE-PRESIDENTE DO 

CONCELLO DE AMES 
Antonio Leira Piñeiro José M. Miñones Conde 
 

O PRESIDENTE                                             O SECRETARIO 
Asdo.: Valentín González Formoso                   Asdo. José Luis Almau Supervía" 

 
Non obstante, vostede acordará” 
 
 

2º Facultar o Sr. Presidente para a execución do acordo anterior  
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8.- Aprobación definitiva da relación de postos de traballo, cadro de persoal e 
organigrama 2021  
 
En relación co Acordo Plenario de 27/11/2020 de aprobación inicial da relación de 
postos de traballo, cadro de persoal e organigrama 2021 e as alegacións formuladas 
contra él, dentro do plazo legal, e tendo en conta os seguintes 
 
Antecedentes de feito. 
 
O 21/11/2020, a Corporación provincial acordou aprobar inicialmente a relación de 
postos de traballo, o cadro de persoal e a organigrama 2021. Exposto o expediente ao 
público na Secretaría Xeral desta Deputación e dentro do prazo legalmente 
establecido presentáse pola Unión Sindical Obrera ( en adiante USO) escrito 
formulando alegacións ó acordo plenario de aprobación inicial da relación de postos 
de traballo para o exercicio 2021, relativas o número de persoal funcionario interino e 
persoal laboral indefinido no fixo, a ausencia do coste derivado dos procesos de 
promoción interna e do teletraballo, a discriminación duns empregados respecto 
doutros, a provisión de postos de traballo por libre designación e a necesidade de 
aumentar o cadro de persoal para mellorar a función de asistencia xurídica, 
económica e técnica aos municipios.  
 
Fundamentos de dereito. 
 
En relación coas alegacións formuladas pola USO debe indicarse que no escrito que 
as contén non se cita vulneración algunha de precepto legal ou regulamentario. No 
entanto, entrando no seu contido concreto, debe dicirse que a maior parte das prazas 
ocupadas por persoal funcionario interino están incluídas nas ofertas de emprego 
aprobadas e que se atopan pendentes de execución, dentro do prazo concedido pola 
lei para iso, e en canto ao número de prazas ocupadas por persoal laboral indefinido, 
como figura no cadro de persoal aprobado polo mesmo acordo plenario, ascende a 
tres, polo que non se axusta á realidade o escrito do USO no que ás mesmas se 
refire. Polo que respecta á promoción interna a alegante sen dúbida descoñece os 
frecuentes procesos desta natureza que tiveron lugar nesta administración pública nos 
últimos anos, e que afectaron a un elevado número dos seus empregados. A eventual 
cuantificación do teletraballo levaráse a cabo cando se acometa a regulación do 
mesmo. Aínda que a alegante non concreta en que consiste a discriminación duns 
empregados con respecto a outros, cumpre sinalar que os complementos específicos 
que figuran na relación de postos de traballo son o resultado dun proceso de 
valoración de postos de traballo levado a cabo nesta Deputación e que contou coa 
participación e aprobación das centrais sindicais presentes na Mesa Xeral de 
Negociación desta administración. Unicamente en 22 postos de traballo está prevista 
a libre designación como forma de provisión, o que supón menos do 3% do total de 
postos, e en todo caso trátase de postos dos previstos na lexislación aplicable 
respecto (artigo 92 da Lei 2/2015, de emprego público de Galicia, artigo 27 do Real 
Decreto 128/2018, que regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional). Respecto da asistencia xurídica, 
económica e técnica aos municipios, ademais da existencia de unidades 
administrativas específicas, debe sinalarse que o catálogo de postos de traballo 
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aprobado con motivo da valoración á que se fixo referencia inclúe na práctica 
totalidade dos postos desta organización o asesoramento, asistencia e apoio técnico 
en materias da súa competencia con especial atención a todas as cuestións 
provenientes das relacións interadministrativas que manteña a Deputación cos 
municipios da provincia. De todo o que antecede despréndese que as alegacións en 
cuestión non expoñen ningunha dúbida razoable de legalidade. 
 
En consecuencia, á vista do establecido no artigo 33.2.f da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
de bases de réxime local, que lle atribúe ao Pleno a competencia para a aprobación 
da relación de postos de traballo e nos artigos 90 da Lei 7/1985 do 2 de abril, de 
bases de réxime local, en relación cos artigos 126 e 127 do Real decreto lexislativo 
781/1986, do 18 de abril, Texto refundido das disposicións vixentes en materia de 
réxime local e 202 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia,  
 
ACÓRDASE  
 
-Desestimar as alegacións formuladas por USO. 
 
-Aprobar definitivamente a relación de postos de traballo, o cadro de persoal e o 
organigrama 2021. 
 
Remitirase copia do cadro de persoal e da relación de postos de traballo aos órganos 
competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ordenándose a súa publicación íntegra no BOP. 
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9.- Aprobación do cambio de denominación do IES Calvo Sotelo.  
 
Visto o expediente iniciado polo Consello Escolar do IES Calvo Sotelo o Pleno acorda: 
 
1. Aprobar o cambio de denominación do IES Calvo Sotelo polo de IES Rosalía Mera. 
2. Remitir o acordo á Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 
 
3. Publicar o acordo no BOP, data a partir de la cal entrará en vigor o cambio de 
denominación. 
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Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, para 
instar á institución a facilitar e reducir os distintos problemas que se lles 
presentan cada ano ás entidades que participan nas distintas convocatorias de 
subvención de concorrencia competitiva publicadas por esta Deputación 
Provincial.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
As entidades sen ánimo de lucro son persoas xurídicas que, como o seu propio nome 
indica, non perseguen a obtención dun beneficio económico, senón que a súa misión 
é a realización de actividades en beneficio dos seus asociados, de terceiras persoas 
ou da comunidade en xeral, cuxo principal obxectivo é: social, deportivo, artístico, 
aumentar o benestar comunitario, etc.  
 
Ano tras ano, as distintas convocatorias de subvencións en réxime de concurrencia 
competitiva que publica a Deputación de A Coruña, dirixida as citadas entidades sen 
ánimo de lucro, federacións, etc, quedan nunha parte importante no tocante ao crédito 
destinado as mesmas desertas, por mor dos distintos problemas que se lle presentan, 
en canto non so a presentación da documentación así como a súa posterior 
xustificación. 
 
E importante suliñar que a maioria destas entidades, están dirixidas por persoas que 
dedican de forma altruista moito tempo e esforzo a nivel persoal e sen retibución 
alguna para mantelas en funcionamento co obxecto de fomentar nos seus respectivos 
ámbitos o deporte, actividades culturais, benefico-social, etc. 
 
Son entidades extratéxicas que complementan en moitos casos actividades 
reservadas as administracións públicas, por eso precisan dunha axuda extraordinaria 
por parte da administración.  
 
Unha das queixas mas importantes por parte destas entidades, e que a normativa e 
cada vez mais complexa, e ese grado de complexidad non está sempre en relación 
coa cantidade solicitada e concedida, pero ademais carecen de persoal especializado 
para dar cumprimento ao establecido na solicitude da convocatoria, por iso na maioría 
dos casos veñen obrigadas a desistir da solicitude. 
 
Ante esa situación e facendo un chamamento a todos os representantes públicos 
desta Corporación e ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo 
Provincial Popular insta o Pleno da Deputación da Coruña, a adoptar o seguinte: 
 
ACORDO 
 
Que por parte da Deputación da Coruña, se reforce o persoal dedicado a atender as 
convocatorias de subvencións durante os plazos de apertura das solicitudes, de xeito 
que todas as entidades ás que van dirixidas reciban a axuda necesaria para poder 
acceder as mesmas. 
 
 
 



  
 

 

**RPT-6654235 

Moción sobre tecido industrial na provincia.  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Endesa, Gamesa, Poligal, Isolux... son algúns dos nomes das empresas do sector 
industrial nas comarcas da Coruña e Ferrolterra pechadas nos últimos dous anos. A 
estas hai que sumarlle a incerta situación da fábrica de Alu Ibérica, antiga Alcoa, na 
Coruña, vendida a un grupo empresarial cun xeito de actuar máis característico dos 
fondos voitre que das empresas serias e profesionais.  
 
Cada un destes peches supón un drama para milleiros de familias do noroeste da 
provincia da Coruña dependentes, de xeito indirecto ou indirecto, da súa continuidade 
e, nalgún caso, como o de Gamesa, o seu peche amosa, asemade, a estrutura 
colonial do desenvolvemento económico en Galicia, no que a extracción de materias 
primas, coma o vento, cun impacto paisaxístico severo, non se ve acompañada polas 
industrias procesadoras e auxiliares relacionadas co mesmo, é dicir, o xeradores, as 
palas fabricadas ou os moteres.  
 
Resulta difícil calcular con exactitude o impacto en postos de traballo destes peches 
que, sumados os empregos directos e indirectos, sen dúbida superan os dous 
milleiros. O que nos indican os datos ofrecidos polo  INE, é que no primeiro trimestre 
de 2008, a provincia da Coruña contaba con 77 mil empregos no sector industrial, que 
no terceiro trimestre do 2020 se reduciran a 66.2. É dicir, en doce anos a nosa 
provincia perdeu máis de once mil empregos industriais, un 14% do total, un rexistro 
que empeorará cando se incorporen os últimos peches.  
 
As causas desta verdadeira desertización industrial das nosas comarcas ten raíces 
históricas profundas que cómpre ter en conta. Así, a mal chamada reconversión 
industrial supuxo o peche dos estaleiros de titularidade pública de Ferrol, como 
Astano, que non foron substituídos por outras industrias que axudasen a recuperar o 
emprego perdido.  
 
A esta nefasta política levada a cabo polo PSOE nos 80 engadíronselle nos 90 as 
privatizacións dos gobernos de Aznar, quen puxo á venda a chamada xoia da coroa 
da industria española, Endesa, vendida por un prezo irrisorio a unha empresa de 
capital público italiana Enel, que vén de pechar a súa central nas Pontes de xeito 
unilateral. Tamén foron acabadas de vender  durante o goberno Aznar Telefónica, 
Argentaria, Repsol, Gas Natural, Tabacalera ou Iberia. Ás vendas destas empresas 
hai que sumarlle a desregulación do mercado enerxético en 1998, o que deu lugar 
aos prezos da luz máis caros da Unión Europea en relación coa renda per cápita, e 
tamén a unha perda incesante de empresas altamente consumidoras de enerxía.  
 
Atopámonos, nestes momentos, no espertar do longo soño neoliberal, no que o 
mercado, na súa evolución endóxena, debía substituír e mellorar as consideradas 
obsoletas industrias de titularidade pública. O que o que aconteceu, en realidade, é 
que o Valor Engadido Bruto da Industria respecto do total da economía pasaba do 
25.9% en 1980 ao 14% no 2019, mentres que na galega, no mesmo período, o peso 
da industria na economía pasaba de xxx a xxx.  
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A primeira obriga dos poderes públicos é asegurar o benestar económico das 
sociedades ás que representan, e non se albiscan no horizonte inmediato iniciativas 
lideradas polas administracións destinadas a paliar a continua perda de tecido 
industrial na nosa provincia. É urxente reverter esta situación e facelo desde a 
concertación, o diálogo institucional e o compromiso na procura de solucións 
inmediatas, efectivas e reais á perda de emprego na nosa provincia. 
 
Por todo o anteriormente exposto, instamos o Pleno da Deputación da Coruña a 
adopción dos seguintes acordos: 
 
1 Propoñer ao Foro económico e social presidido pola Deputación da Coruña e 
formado por representantes da patronal, sindicatos e Universidades, que na reunión 
constitutiva acorde solicitar a creación dunha Mesa na que estean representados os 
gobernos autonómico e estatal para realizar unha análise da situación da industria na 
provincia da Coruña e a presentación dun Plan de reactivación económica. 
 
2 Dar traslado do seguinte acordo ao Ministerio de Industria, a Xunta de Galicia e os 
representantes dos principais axentes sociais.  
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Moción relativa á crise económica nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal  

O recente anuncio do peche de Siemens-Gamesa no Concello das Somozas, o peche 
da central térmica das Pontes, a situación de colapso na ría de Ferrol e a falta de 
traballo en Navantia deixa ás comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal nunha 
situación de emerxencia económica e social, un panorama no que todos aqueles 
sectores ou empresas estratéxicos, dos que depende a comarca, están pechando ou 
en situación de parálise. 

O anunciado peche da central térmica das Pontes, despois de esgotar os recursos 
mineiros da localidade e de transformar radicalmente o territorio, supón un reto 
económico e social de enormes dimensións para a comarca de Ferrol. Neste sentido, 
un informe elaborado polo Concello das Pontes, coa participación dunha consultora e 
un bufete especializados en temas mineiros e industriais, estima: "en cálculos globais, 
conforme a declaracións do ano 2016 da propia Endesa (Jefatura de Servicios 
Económicos de la UPT), a contribución da central, entre salarios, tributos e compras a 
provedores ascendía 38.000.000 €/ano". O informe abunda tamén na perda de postos 
de traballo, en termos directos e máis de prexuízo circular ou de arrastre, estimando 
que a perda estaría nun intervalo de 1.000 a 1.400 postos de traballo. Peche que se 
produce sen alternativa algunha a día de hoxe, o que desminte os discursos 
gobernativos da transición enerxética, retratándoa como un desmantelamento puro e 
duro, con renuncia expresa por parte dos gobernos a empregar os instrumentos 
normativos e de promoción empresarial á súa disposición.  

A perda de postos de traballo en Navantia-Ferrol, ao redor de 2.000 persoas nos 
últimos meses, seguirá aumentando até a próxima entrega do último buque en 
construción para a armada australiana. E non existe un horizonte próximo, nin tan 
sequera coñecido, para o inicio de novos programas de construción naval, máis aló 
das difusas noticias sobre as novas fragatas 110 para a armada española, cun 
calendario construtivo en canto a inicio e picos de ocupación que, por afastados no 
tempo (máis de 2 anos), non representan unha opción real de emprego para ninguén 
do sector. O confinamento de Navantia na ría de Ferrol ao sector militar ten 
provocado unha crise xa estrutural na comarca de Ferrol. Malia esta evidencia, as 
directrices gobernativas para a empresa mantéñense na liña de redución ou renuncia 
a todas aquelas outras actividades alternativas, léase turbinas, ou a eólica mariña, e a 
consabida construción civil respectivamente. Neste escenario, e cos precedentes 
históricos, resulta preocupante a falta de investimentos para modernizar as 
instalacións, tanto en reparacións, como en novas construcións, sendo especialmente 
relevante a falta de compromisos orzamentarios para a construción do anunciado, e 
necesario, dique cuberto.  

O recentemente coñecido peche da fábrica de SIEMENS-GAMESA no Concello das 
Somozas, que viña empregando a 300 persoas, e que xeraba unha importante 
actividade inducida sobre todo no sector transporte e no porto de Ferrol, supón outro 
golpe mortal para a comarca, xusto nun sector -o da industria de compoñentes para a 
xeración de enerxía eólica- que se nos anunciaba motor da reactivación económica. 
Igual que nos casos anteriores, tampouco os comportamentos dos diferentes 
gobernos para evitar esta nova crise industrial está á altura das necesidades.  

A maiores de todo o anterior, a situación actual da ría de Ferrol é de colapso absoluto, 
cunha produción de escasamente un 10% da que existía hai tan só dez anos. Este 
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descenso na capacidae produtiva da ría vai expulsando do sector, de xeito progresivo 
e ininterrompido ás persoas que até o de agora viñan traballando e vivindo del. Todas 
as persoas do sector e do mundo académico con coñecemento de causa coinciden na 
necesidade de realizar un estudo da situación da ría, co obxectivo de determinar as 
causas que provocan a caída da produción, e das posíbeis solucións. Mais a posta en 
común da necesidade de realizar o estudo, incluído un acordo do Parlamento galego 
adoptado por unanimidade de todos os grupos, non parece suficiente para que se 
concrete na práctica, nunha parálise gobernativa que significa de facto a morte da ría, 
e que raia polo tanto no criminal.  

Atopámonos pois nunha situación que require de actuacións concretas por parte dos 
gobernos galego e español, nun escenario no que é urxente a activación de medidas 
que contribúan á recuperación industrial e garantan o desenvolvemento económico e 
a creación de emprego nunha comarca que xa non pode agardar máis. 

Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno da Deputación Provincial da 
Coruña á adopción dos seguintes acordos: 

1.- Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno Central a presentar, con carácter urxente, 
un plan de desenvolvemento económico para as comarcas de Ferrolterra, Eume e 
Ortegal, co fin de garantir o traballo actual e das futuras xeracións, partindo do tecido 
empresarial existente (Endesa, Navantia, Gamesa) e das potencialidades da propia 
comarca (nomeadamente o sector marisqueiro da ría de Ferrol), con medidas de 
actuación inmediatas, proxectos concretos, partidas orzamentarias e prazos de 
execución. 

2.- Mostrar o apoio á folga xeral do 25 de febreiro e ás mobilizacións propostas polas 
centrais sindicais en defensa dos postos de traballo. 
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Moción do Grupo Provincial Socialista sobre o desmantelamento industrial das 
comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Fai apenas uns días, o pasado 19 de xaneiro, a empresa Endesa anunciaba a súa 
decisión unilateral de peche definitivo da central térmica de As Pontes, escudándose 
nunha suposta inviabilidade do uso de biocombustibles que impide, ao seu xuízo, 
prolongar a vida da súa instalación no municipio, sen garantir postos de traballo 
alternativos aos traballadores da plantilla principal, empresas auxiliares e 
transportistas. Estes últimos, cuxos empregos atópanse no aire, suman ao redor de 
170 persoas. 

Con esta nova falla de compromiso amosada pola empresa, ten lugar o derradeiro fito 
no desmantelamento industrial nas comarcas de Eume, Ferrolterra e Ortegal, proceso 
de desmantelamento cuxo ritmo ven de acelerarse ao longo do pasado ano 2020. 

Deste xeito, só uns días antes, o 11 de xaneiro, a empresa Siemens Gamesa, 
ubicada no concello de As Somozas, pechaba tamén a única planta de fabricación de 
palas eólicas en España, e que conta cun cuarto de siglo de antigüedade, e deixa no 
aire mais de 200 empregos. Trátase doutro peche del todo incomprensible, nun 
contexto particularmente favorable para o sector por todas as oportunidades que 
ofrece a transición enerxética, e do que non cabe outra explicación que unha mera 
operación de deslocalización da producción hacia Portugal, concretamente á planta 
de Senvion, onde a empresa ven de realizar un importante investimento para adquirir 
unha fábrica, precisamente co único obxectivo de abaratar salarios e costes de 
producción. Resultado desta forma de actuar é que Galicia queda sen fabricantes de 
aerogeneradores nun sector estratéxico nos próximos anos. 

Este penoso proceso de desmantelamento afecta tamén á empresa Navantica Ferrol, 
que, a espera da posta en marcha do programa F-110 de fragatas de última 
xeración,se atopa, na actualidade nunha situación crítica, sen carga de traballo, pois o 
unico pedido en curso terminará no mes de marzo, polo que a factoria xa recortou 
preto de dous mil postos. 

Ante este panorama, Alcaldes, asociacións de empresarios e centrais sindicais das 
comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal sumaron as súas forzas nunha xuntanza, 
reclamando a participación de todas as administracións na busca de solucións e 
alternativas para este problema industrial existente nestas zonas especialmente 
castigadas, e na que expresaron todas as súas demandas; demandas, ás que esta 
entidade provincial mostra todo o seu apoio a través da presente moción. 

Polo exposto, O Grupo Provincial Socialista solicita ao Pleno da Corporación 
Provincial a adopción dos seguintes acordos: 

1. Esixir á empresa Endesa que garanta postos de traballo alternativos aos 
traballadores da plantilla principal, empresas auxiliares e transportistas. Solicitar ás 
distintas administracións que teñen competencias na materia para que se faga un 
esforzo para manter a actividade no plan de Endesa As Pontes. 
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2. Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno Central a tomar, de maneira urxente, todas 
as medidas e colaboración precisas tendentes á reconsideración do peche da planta 
de "Siemens Gamesa", situada no Concello de As Somozas, aproveitando todas as 
oportunidades que ofrecen os plans de Transición Enerxética da Unión Europea. 

3. Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno Central á realización dunha auditoría das 
axudas públicas das que se beneficiou Siemens Gamesa nos últimos anos 
(autonómicas, estatais e europeas), e se esixan todas as responsabilidades 
oportunas, de consumarse a anunciada decisión de peche.  

4. Instar ao Miniterio de Defensa e a Navantia a construcción dun buque-puente, para 
dar carga de traballo aos astilleiros de Ferrol. 

5. Instar á Xunta de Galicia (Consellería de Economía, Empresa e Innovación) e ao 
Goberno Central (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico), para que se proceda á creación urxente 
dunha mesa de traballo para a reindustrialización, reactivación económica e a 
competitividade das tres comarcas afectadas, Ferrolterra, Eume e Ortegal. 

6. Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno Central a que as subastas sobre renovables 
que se poñan en marcha no futuro, se vinculen ao desenvolvemento ou mantemento 
de proxectos industrais localizados en Galicia.  

7. Mostrar todo o apoio á folga xeral do 25 de febreiro, e ás mobilizacións promovidas 
polas centrais sindicais en defensa dos postos de traballo. 

 


