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Concello de Lugo

coNvENro DE coopERAcló¡l exrne e oepurac¡óH DE LUGo, o coNcELLo DE LUGo
E o coLExto oFtctAL DE ENFERMERía oe luco co oBxEcro DE coLABoRAR Nos
OS GASTOS DERIVADOS DA "ESCULTURA EN HOMENAXE AO ANO INTERNACIONAL DA
e¡,¡ren¡leRin, ANo 2o2o-2021.

(ApRoBADo poR AcoRDo DA xUNTA DE GoBERNo oa oEpureclóN DE LUGo o 12 oE
NOVEMBRO OE 202'II

Lugo, a 1 9 de novembro de 2021

Dunha parte don José Tomé Roca, Presidente da Deputación Prov¡nc¡al de Lugo, con C.l.F. P-
2700000-l e sede social en Lugo, rúa San Marcos 8, actuando en nome e representación da
citada entidade, segundo dispón o artigo 34 b) da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local.

Doutra parte, dona Lara Méndez López con DNI no. 32758242-D, Alcaldesa, que actúa en nome
e representación do Concello de LUGO, con CIF P-27O41O0-C, con sede en Praza do Concello
s/n - LUGO con acreditación suficiente para a celebración deste acto.

Actúa dona María Esther Álvarez Martínez, Secretaria Xeral da Deputación Provincial de Lugo,
en exerc¡cio das funcións que lle son propias, de acordo coa normativa de aplicación.

As partes comparecentes recoñécense mutuamente a capacidade xurídica e de representación
necesaria para obrigarse nos termos do presente conven¡o, e a tal efecto,

EXPONEN

PRIMEIRO.- O artigo l'1 1 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se

aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala que
,,as Entidades Locais poderán concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por

conveniente, sempre que non sexan contrarios ó interese público, ó ordenamento xurÍdico ou ós

principios de boa admin¡stración, e deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das

prenogativas establecidas, no seu caso, a favor de ditas Entidades"

SEGUNDO.- O artigo 47 da Lei 40t2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público,

define os conveniol, dicindo que "son convenios os acordos con efectos xuríd¡cos adoptados

páir. Áárri.tracións públicás, os organismos púbticos e ent¡dades de dereito público

v¡nculados ou dependentes ou as unive-rsidades públicas ente si ou con suxe¡tos de dereito

pr¡vado para un fin común."

REUNIDOS

Doutra parte, dona Lourdes Bermello López, con DNI 44445533- B que actúa en nome e
representación do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo, con CIF Q2766003D, con sede en
Avda da Coruña, no 104, entresolo b, Lugo con acreditación suficiente para a celebración deste
acto.



Convenios ¡nteradministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou
ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes de dlstintas administracións públicas... (...)."

TERCEIRO.- A relac¡ón de cooperación entre a Deputación, o Concello de Lugo e o Colexio
Oficial de Enfermería de Lugo configúrase como un aparello técnico-administrativo na que teñen
cabida os princip¡os xerais de actuación e func¡onamento do sector públ¡co, nas súas relacións,
establecendose no artigo 3.1.k da Lei 4012015, do 01 de outubro que "as adm¡nistracións
públ¡cas, deberán respectar na súa actuación e relacións os principios de cooperación,
colaboración e coordinación entre as Administracións Públicas": ademais resulta coherente cos
principios que rexen as relacións interadministrativas tal e como se prevé no art¡go 140 da
mesma Le¡, citando no seu apartado 1.a) "lealdade institucional", e concretando no artigo 141 , na
súa letra d) que consecuentemente aquelas deberán "Prestar, no ámbito propio, a asistencia
activas que as outras administracións pu¡deran recabar para o eficaz exercicio das súas
competencias".

Este mesmo anigo 47 sinala os tipos de convenios, establecendo que "Os convenios que
subscriban as Administracións Públicas, os organ¡smos públicos e as entidades de dereito
públ¡co v¡nculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún
dos seguintes tipos:

Ademais, conforme aos artigos 143 e 144 desta mesma Lei 4012015, " l. As administracións
cooperarán ao servizo do interese xeral podendo acordar de maneira voluntaria a forma de
exercer as súas respectivas competencias que mellor sirva a este principio. 2. A Formalización
de relacións de cooperación requir¡rá a aceptación expresa das partes, formulada en acordos
dos órganos de cooperación ou en convenios ( ) 2 Nos convenios e acordos nos que se
formal¡ce a cooperación preveranse as condlcións e compromisos que asumen as partes que os
subscriben. 3. Cada Administrac¡ón pública manterá actualizado un rex¡stro electrónico dos
órganos de cooperación nos que participe e de convenios que subscriba".

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas, para a
satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público, e por ende, con
intereses, obxectivos e fins com úns, a Lei 512014, do 27 de maro, de medidas urxentes derivadas
da entrada en v¡gor da Lei 2712013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da
administración local, precisa no seu artigo 3.3 que "non se entenderán como o exerc¡cio de
novas competencias, (...), f) a colaboración entre administrac¡óns entend¡da como o traballo en
común para.solventar os problemas comúns que poidan formularse alende o concreto reparto
competencial entre os d¡stintos sectores da acción pública de acordo co artigo 193.2 da Lei
5/1997' -LALGA-, precepto este que regula a colaboración entre as administiacións públicas
autonómicas, e tamén o auxirio administrativo do artigo 193.4 da LALGA, conceptuado
Iegalmente como o deber que teñen tódalas admin¡stracións de prestarlle 

"poio " as¡stencia
activa ás demais' para que estas po¡dan exercer axeitadamente as súas compeiencias.

o artigo 30 do RDL 78111986, de 18 de abrir, poro que se aproba o Texto refundido dasdisposicións legais vixentes en materja de Réxime iocat, iinala:
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" 1.- A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos
obr¡gatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b)
subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...)

2.- A cooperación poderá ser total ou parc¡al, segundo aconsellen as c¡rcunstancias económicas
dos Municipios interesados

3.- Os serv¡zos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados como
mínimos no art¡go 26 da Lei 7/'1985, de 2 de abr¡l

()

CUARTO- Son fins prop¡os e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e
equilibrio interm unicipais, no marco da politica económica e soc¡al (artigo 31.2 LBRL). De acordo
co establecido no art¡go 36 LBRL, modificado pola LRSAL, unha competencia prop¡a da
Deputac¡ón é "a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na
planificación no territorio provinc¡al, de acordo coas competencias das demais Administracróns
Públ¡cas neste ámbito". No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administrac¡óns
Local de Galicia, ao sinalar que "é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en
xeral, o fomento e a adm¡nistrac¡ón dos intereses peculiares da provincia", subl¡ñando que, as
competencias propias das Deputacións son ademais das atribuídas polas le¡s do Estado, as
asignadas no mesmo concepto polas le¡ das Comunidades Autónomas (art¡go 36.1 LBRL na súa
vixente redacción).

A estes efectos, lembrar como a STC 4112016, do 3 mazo, interpreta o artigo 25 da LBRL
(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír
competencias propias ao igual que outras leis estata¡s sectoria¡s.

ü flt

eUlNTO.- Sinalar que o convenio de cooperación se configura como unha relación xurídica

voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as ent¡dades, tanto pola causa,

como polos fins, e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal

¡nteradm inistrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido, colaboración

admitida tanto pola lexislación do réxime local estatal e autonómico, como polo arligo 12-4 da

Directiva 2O14t24, UE, do Parlamento Europeo, segundo se recolle na guía de colaboración

pública horizontal (público - público), da lexislación xurídica xeral da Xunta de Galicia.

(oncello de Lugo

6.- As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición de convenios administrativos; (...)".

Adema¡s, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable do
medio rural (Lei 45l2OO7 , do 13 de decembro), artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre obxectivos,
definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas de
desenvolvemento do medio rural.
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O convenio establece unha cooperación entre as entidades coa finalidade de garantir que os
servrzos públ¡cos que lles incumben se presten de xeito que se acaden os obxectivos que teñen
en común e, que o desenvolvemento da cooperación se guÍa un¡camente por consideracións
relacionadas co interese público. Ademais, no artigo 31.1 desta Lei, relativo á potestade de
autoorganización e s¡stemas de cooperación pública vertical e horizontal, establécese que:

"As entidades pertencentes ao sector público poderán cooperar entre sí dalgunha das seguintes
formas, sen que o resultado desa cooperación po¡da cualif¡carse de contractual:(...)b) Mediante
sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertencentes ao sector público, previa
celebración dos correspondentes convenios. nas condic¡óns e cos lím¡tes que se establecen no
apartado 'l do artigo 6. (... )".

Neste sentido, o propio art¡go 57 da LBRL da preferencia á subscrición de convenios, antes que
a outras técnicas de cooperación como os consorcios, como un instrumento eficaz na asignac¡ón
de recursos públ¡cos.

No convenio concretase o seu ámb¡to terr¡torial e a entidade que debe asumir os seus resultados
e reflicte o contido pautado no artigo 49 da Lei 4012015, do 1 de outubro (LRXSP).

CLAUSULAS

PRIMEIRA.- Obxecto

Este Convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre a Deputación
Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e o Colexio Oficial de Enfermería de Lugo en exercicio
das súas competencias, para acadar o fin común de instalar unha escultura en homenaxe ao ano
internac¡onal da enfermería, ano 2020-2021.

INVESTIMENTO/
ACTIVIDADE

Escultura en
homenaxe ao ano
internacional da
enfermería, ano
2020-2021

ACHEGA
FINANCEIR
ADA
DEPUTA.
ctÓN

ACHEGA
FINANCIER
ADO
CONCELLO
DE LUGO

ACHEGA
FINANCIER
ADO
coLEXtO
OFICIAL DE
ENFERMERí
A DE LUGO

OUTRAS
FONTES DE
FINANCIA.
MENTO

(SEGUROS
AMA)

15.000,00 € 15.000,00 €

55.000 €TOTAL
23.000,00 € 2.000,00 €

Para acadar este obxectivo compartido, as ent¡dades asinantes comprométense a realizar os
segu¡ntes investimentos e actividades:



ü
OTPUTACIÓN
O'LUCO rl!

'':fuÍ,Con(ello de tugo

As achegas efectuaranse nos termos establec¡dos na cláusula cuarta

As entidades comprométense a reallzat as tram¡tacións xurídico administrativas que resulten
necesarias para o fin común, prestándose mutuamente a coooperación requ¡rida.

SEGUNDA.- Ambito territorial

O ámbito de desenvolvemento do investimento e act¡vidade que é obxecto do presente convenio
e que conducen a colocación dunha escultura en homenaxe ao ano internacional da enfermería,
ano 2020-2021 é a provincia de Lugo e concretamente o municipio de Lugo.

TERCEIRA.- Obrigas e compromisos das partes.

En cumprimento do presente convenio interadministrativo de colaboración,
Provincial comprométese ao seguinte:

a Deputación

En cumprimento do presente convenio de colaboración, o Concello de Lugo, comprométese ao
seguinte:

3.3. O Colexio oficial de Enfermería de Luoo

En cumprimento do presente convenio de Colaboración, o Colexio comprométese ao seguinte:,

1 . Efectuar o f¡nanciamento previsto na cláusula "cuarta"

2. Achegar, para a execución do convenio, o importe que reste e sexa necesario para dar

cumprimento ao fin común perseguido e á súa correcta execución.

3. Executar as actuacións relacionadas co obxecto deste convenio na data límite do 31 de

maio de 2022.
4. Autorizar cantas inspeccións e comprobacións determínense pola Deputación Provincial de

Lugo e o Concello de Lugo.

3.1. Deputación Provincial de Luqo

1. Efectuar o f¡nanciamento previsto na cláusula "cuarta".
2. Difundir a cooperación prestada por ambas ent¡dades no formato máis adecuado (cartel ou

similares). fac¡litadas polo Gabinete de Comunicación da Deputación.

3.2. O Concello de Luqo

1 . Efectuar o financiamento previsto na cláusula "cuarta".
2. Facilitar a informac¡ón requirida para desenvolver a publicidade institucional referente a

este convenio de colaboración, o seu obxecto e f¡ns.

3. Achegar os permisos e autorizacións que sexan preceptivas, no seu caso, para a
r ealización do i nvesti mento,



5. Convidar á representación institucional da Deputación de Lugo e do Concello de Lugo aos
actos of¡ciais e calquera outros relac¡onados coas actividades obxecto deste convenio.

6. Difundir a cooperación prestada pola Deputación de Lugo e o Concello de Lugo. Devandito
logotipo seralle facil¡tado polos Gabinetes de Comunicación.

7. Cooperar en todas aquelas actuacións para as cales fora requirido o Colexio, co obxecto
ult¡mo de lograr o fin do presente convenio.

8. Facil¡tar a ¡nformación requirida para desenvolver a public¡dade institucional referente a
este convenio de cooperac¡ón, o seu obxecto e fin.

CUARTA.- Réx¡me económico.

O Concello de Lugo efectuará unha achega de 15.000,00 € para afrontar os gastos que se
deriven da execución deste convenio de acordo coas actuacións que figuran na cláusula
primeira.

O Colexio oficial de Enfermería de Lugo efectuará unha achega de 23.000,00 € para afrontar os
gastos que se deriven da execución deste convenio de acordo coas actuac¡óns que figuran na
cláusula pr¡meira, e o importe que reste e sexa necesario para dar cumprimento ao fin común
perseguido e á súa correcta execución.

Titularidade dos resultados da cooperacton:

Os resultados da cooperación serán de titularidade pública municipal

Xustif¡cación da acheoa económica da DeDutac¡ón de Luoo e do Concello de Luoo:.

A) o colexio oficial de Enfermería achegará, como data límite do 30 de xuño de 2022, á
Deputación de Lugo unha conta xustificativa, que terá o segu¡nte contido:

Memoria de actuacións das actividades realizadas.
Memoria económica xustificat¡va do custo das act¡vidades obxecto deste convenio, que
conterá.
1. Relac¡ón clasificada de gastos da act¡vidade obxecto deste convenjo, con identificación do

acredor e do documento, o seu importe, a data de emisión e a data pagamento e o
importe que se ¡mputa a cada entidade.

Acheqa financeira da Deputación:

A Deputación de Lugo efectuará unha achega de 15.000,00 € para afrontar os gastos que se
deriven da execución deste conven¡o de acordo coas actuacións que figuran na cláusula
primeira, con cargo á aplica- ción orzamentaria 9250.789 do orzamento xeral da Deputación de
Lugo da anualidade 2021.

- Acheqa financeira do Concello de Luqo:

Acheqa financeira do Colexio Oficial de Enfermería de Luqo.
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2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con
eficac¡a administrativa, incorporadas na relacjón á que se fai referencia no parágrafo
anterior, aportandoas polo custe total das activ¡dades obxecto deste conven¡o.

- Segundo o establecido no artigo 7 da Lei 712012, do 29 de outubro, de modificación
da normativa tributaria e ozamentaria e de adecuación da normativa finance¡ra para a
¡ntensificac¡ón das actuacións na prevención e loita contra a fraude, non poderán aboarse
en efectivo as operacións, nas que algunha das partes ¡ntervinientes actúe en calidade de
empresario ou profesional con importe igual ou super¡or a 2.500,00 euros ou o seu
contravalor en moeda estranxeira. (para xustificar o pago de facturas aboadas ata o 10 de
xullo de 2021 inclusive).

- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 1112021, de g de xullo, pola que se
establecen normas contra as prácticas de elusión fiscal que ¡nciden directamente no
funcionamento do mercado interior, de modificación de diversas normas tributar¡as e en
materia de regulación do xogo, non poderán aboarse en efectivo as operacións nas que
algunha das partes interv¡nientes actúe en calidade de empresario ou profesional con
importe igual ou superior a 1.000,00 euros ou o seu contravalor en moeda estranxeira
(para xust¡ficar o pago de facturas a partires do l1 de xullo de 2021 inclusive)

A efectos de cálculo da contía sinalada, sumaranse os importes de todas as operac¡óns
ou pagos en que se puido fracc¡onar a entrega de bens ou a prestación de servizos.
Entenderase por efect¡vo os med¡os de pago definidos no artigo 34.3 da Lei 10/2010, do
28 de abril, de prevención de branqueo de capitais e de financiamiento do terrorismo, é
dicir, o papel moeda e a moeda metálica, nacional ou estranxe¡ra; os cheques bancarios
ao portador denominados en calquera moeda e calquera outro medio físico, incluídos os
electrónicos, concebidos para ser util¡zados como medios de pago ao portador.

Cando unha factura ou documento de valor probatorio equivalente se aboe en efectivo,
deberá constar na mesma a expresión "Recibín en efectivo na data-", as¡nado polo

receptor, con identificación do mesmo (DNl, nome e apelidos).

Soamente terán que presentarse os xust¡ficantes de pago das facturas que se imputen á
Deputación Provincial de Lugo.

Respecto ao contido de las facturas: estas deberán recoller o establec¡do nos artigos 6 e
7 do Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento
polo que se regulas as obrigas de facturación.

¿. Certificación expedida polo Secretario do custo da actividade desenvolta, indicando os
importes do financiamento, acreditando que a relación dos gastos da actividade atópase
executado, as obrigas recoñec¡das ou liquidadas polo órgano competente e pagadas.

s. Certificación expedida polo Secretario de que a actuación foi realizada na súa totalidade co
cumprimento das condicións estipuladas neste convenio.

tuJ:(on(ello de l-ugo

:. Acreditación do pago das facturas ou documentos anter¡ores: o pago das facturas ou
documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia
administrativa, deberá realizarse antes da finalización do prazo de xustif¡cación do
presente convenio, tendo en conta que:



Acta de recepción da escultura

Declaración responsable emitida polo representante do Colexjo, jndicando que a entidade
asumiu o custo do "lmposto sobre o valor engadido (lVE)", por non ter a posibilidade de
compensalo ou recuperalo. Ou ben, indicando que o concello non asume o custo do lVE.

Declaración responsable do representante do Colexio na que se faga constar que se atopa
ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á seguridade social.

Declaración das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións públicas ou
entidades públicas ou pr¡vadas para o mesmo obxecto contemplado neste convenio de
colaboración, con indicación do seu importe e procedencia ou, no seu caso, declaración
de non ter outras subvencións públicas ou pr¡vadas para a celebración da mesma
actividade prevista neste convenio.

Declaración responsable na que se faga constar que o Colexio non é debedor por
resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso no
Tesouro Público ningunha reclamac¡ón de débeda derivada dunha resolución de reintegro
de axuda pública.

Declaración responsable, emit¡da polo representante do Colexio, na que se faga constar
que a actividade realizada fo¡ obxecto de colaborac¡ón por parte da Deputación e do
Concello de Lugo e que este extremo se inseriu na publicidade de tódalas actuacións e
nos soportes que se utilizaron na execución da actividade obxecto deste convenio.

Documento emitido pola entidade bancaria, no que se indique o número da conta na que
se procederá, no seu caso, ao abono do gasto xustificado.

Dúas fotografías da inversión rcalizada

Memoria de actuacións das actividades realizadas

Memoria económica xustificativa do custo das actividades obxecto deste convenio, que
conterá:

r. Relación clasificada de gastos da actividade obxecto deste conven¡o, con identificación do
acredor e do documento, o seu ¡mporte, a data de emisión e a data pagamento e o
importe que se imputa a cada entidade.

2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con
eficacia administrativa, incorporadas na relación á que se fai referencia no parágrafo

Unha vez aprobada a conta xustificativa polo Organismo Provincial, este procederá ao
aboamento da cantidade que resulte fiscalizada favorablemente.

B) O Colexio Oficial de Enfermería achegará, como data límite do 30 de xuño de 2e22, ao
Concello de Lugo unha conta xustificativa, que terá o seguinte contido:
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3. Acreditac¡ón do pago das facturas ou documentos anter¡ores: o pago das facturas ou
documentos de valor probatorio equivalente no tráf¡co xurÍdico mercantil ou con eficacia
admin¡strat¡va, deberá realizarse antes da finalización do prazo de xustificación do
presente convenio, tendo en conta que.

- Segundo o establecido no artigo 7 da Lei 712012, do 29 de outubro, de modificación
da normativa tributaria e orzamentar¡a e de adecuac¡ón da normativa financeira para a
intensificación das actuacións na prevención e loita contra a fraude, non poderán aboarse
en efectivo as operacións, nas que algunha das partes intervinientes actúe en cal¡dade de
empresarro ou profesional con ¡mporte igual ou superror a 2.500,00 euros ou o seu
contravalor en moeda estranxeira. (para xustificar o pago de facturas aboadas ata o 10 de
xullo de 2021 inclusive).

- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 1112021, de g de xullo, pola que se
establecen normas contra as prácticas de elusión fiscal que inciden directamente no
funcionamento do mercado ¡nterior, de modificación de diversas normas tributarias e en
mater¡a de regulac¡ón do xogo, non poderán aboarse en efect¡vo as operacións nas que
algunha das partes intervinientes actúe en calidade de empresario ou profesional con
importe igual ou superior a 1.000,00 euros ou o seu contravalor en moeda estranxeira
(para xust¡ficar o pago de facturas a partires do 11 de xullo de 2021 inclusive).

A efectos de cálculo da contía sinalada, sumaranse os importes de todas as operacións
ou pagos en que se puido fraccionar a entrega de bens ou a prestación de servizos.
Entenderase por efectivo os medios de pago definidos no artigo 34.3 da Lei l0/2010, do
28 de abril, de prevención de branqueo de cap¡tais e de financiamiento do terrorismo, é
dicir, o papel moeda e a moeda metál¡ca, nac¡onal ou estranxe¡ra, os cheques bancarios
ao portador denominados en calquera moeda e calquera outro medio físico, incluídos os
electrónicos, concebidos para ser utilizados como medios de pago ao portador.

Cando unha factura ou documento de valor probatorio equ¡valente se aboe en efectivo,
deberá constar na mesma a expresión "Recibín en efectivo na data_", as¡nado polo
receptor, con identificación do mesmo (DNl, nome e apelidos).

Soamente terán que presentarse os xustificantes de pago das facturas que se imputen á
Deputación Provincial de Lugo.

Respecto ao contido de las facturasi estas deberán recoller o establecido nos artigos 6 e
7 do Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento
polo que se regulas as obr¡gas de facturación.

¿. Certificación expedida polo Secretar¡o do custo da act¡v¡dade desenvolta, indicando os
importes do financiamento, acreditando que a relac¡ón dos gastos da actividade atópase
executado, as obrigas recoñecidas ou liquidadas polo órgano competente e pagadas.

s. Certificación expedida polo Secretario de que a actuación foi realizada na súa totalidade co
cumprimento das condicións estipuladas neste convenio.
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anterior, aportandoas polo custe total das actividades obxecto deste convenio.



Acta de recepción da escultura

Certificados que acrediten que o Colexio se atopa ao corrente no cumprimento das súas
obr¡gas tr¡butarias e fronte á seguridade social.

Declaración das subvencións ou axudas obtidas doutras adminjstrac¡óns públicas ou
ent¡dades públicas ou privadas para o mesmo obxecto contemplado neste convenio de
colaboración, con indicación do seu importe e procedencra ou, no seu caso, declaración
de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a celebración da mesma
actividade prevista neste convenio.

Declaración responsable, emitida polo representante do Colexio, na que se faga constar
que a actividade realizada foi obxecto de colaboración por parte da Deputación e do
Concello de Lugo e que este extremo se inseriu na publicidade de tódalas actuacións e
nos soportes que se ut¡lizaron na execución da actividade obxecto deste convenio.

Dúas fotografías da inversión realizada

Unha vez aprobada a conta xustificat¡va polo Organ¡smo municipal, este procederá ao
aboamento da cantidade que resulte fiscalizada favorablemente

QUINTA.-Duración do conven¡o interadministrativo.

A vixencia do presente convenio xurdirá efecto a partir da data da súa sinatura, aínda que con
efectos económicos desde o 1 de xaneiro de 2021 e manterase ata o cumprimento dos
compromisos e obrigas asumidos no mesmo.

A data límite da vixencia do convenio será a da aprobación da conta xustificativa e o seu
pagamento que, salvo prórroga expresa antes da súa finalización, será o 30 de novembro de
2022, debendo estar aprobada a conta xustificativa na data límite do 30 de outubro de 2022,
respectando en todo caso o lím¡te temporal establecido no artigo 49, letra h) da LRXSP.

SEXTA.- Modificación

- Declaración responsable emit¡da polo representante do Colexio, indicando que a entidade
asumiu o custo do "lmposto sobre o valor engadido (lVE)", por non ter a posibilidade de
compensalo ou recuperalo. Ou ben, indicando que o concello non asume o custo do lVE.

- Declaración responsable na que se faga constar que o Colexio non é debedor por
resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso no
Tesouro Público ningunha reclamación de débeda derivada dunha resolución de reintegro
de axuda pública.

- Documento emitido pola entidade bancaria, no que se indique o número da conta na que
se procederá, no seu caso, ao abono do gasto xustificado.



OEPUTACIÓN
O€LUCO

Con(ello de Lugo

A modificación deste conven¡o poderá realizarse por mutuo acordo das partes, acreditando a
concorrencia de interese común, e co lím¡te substantivo de non alterar as condicións esenc¡a¡s
do documento inicial, e sempre e cando d¡to convenio este vixente, respectando o lím¡te temporal
máximo de 4 anos previsto no artigo 49 da Lei 4012015.

A modificación do convenio levarase a cabo mediante addenda ao mesmo

SETIMA .- Extinción e efectos

O convenio extinguirase polo cumpr¡mento das actuacións que const¡túen o obxecto ou por
incorrer en causas de resolución.

Son causas de resolución as sinaladas expresamente no artigo 5l.2 da amentada Lei 4012015,
de 01 de outubro, do RXSP e tamén pola entrada en vigor de disposicións legais ou
regulamentarias que determ¡nen a súa elitinc¡ón.

Os membros da Comisión poderán delegar a súa representación e voto noutra persoa da súa
mesma organización. Poderán asistir á Comisión como invitados, con voz pero sen voto, aquelas
persoas que en cada momento se considere necesario.

O seu funcionamento acomodarase ao disposto na Lei 4012015 do 1 de outubro de 2015, do
RXSP. Serán funcións desta Comisión de Seguimento as seguintes.

- Velar polo cumprimento deste convenio.
- Planificar, fomentar, supervisar e avaliar as accións e programas que se va¡an emprender

ao abeiro do presente convenio.
- Adoptar ou propoñer as medidas necesarias para garantir o exercicio coordinado das

competenc¡as de cada unha das partes.
- Resolver os problemas de interpretación que poidan xurdir.
- E en xeral, as que o artigo 49.f da Lei 40/2015, do réxime xurídico do sector público, lle

atribúe aos mecanismos de seguimento, vixilancia e control.
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O cumprimento e a resolución do convenio dará lugar á liquidación dos mesmos, co obxecto de
determinar as obrigas e compromisos de cada unha das partes, tendo en conta o d¡sposto no
atligo 52.2 da amentada Lei 4012005 ( LRXSP).

OITAVA.- Comisión de Seguimento.

Tendo en conta o establecido no artigo 49.f da lei 4012015, do RXSP, para o bo
desenvolvemento das actividades obxecto deste conven¡o, seguimento, vixilancia e control
establecerase unha Comisión M¡x1a, de composición paritar¡a. integrada por dous representantes
de cada unha das entidades que resolverá os problemas de interpretac¡ón e cumprimento que
poidan xurdir respecto do presente convenio. Ostentará a Presidencia da comisión de
seguimento quen sexa do ente Provincial.



Os responsables dos Centros Xestores serán os responsables de acreditar o cumprimento dos
requisitos nel establecidos paru rcalizat os pagamentos.

NOVENA.- Sistemas de comun¡cac¡ón, información e publicidade

Nos soportes, calquera que sexa o formato empregado (tradicional ou dixital) que aludan ou
informen do investimento, act¡vidade ou actuación, o Colexio Oficjal de Enfermeria de Lugo
incorporará os "logot¡pos" institucionais da Deputación Provincial de Lugo e do Concello de Lugo,
para o que é preciso solicitalos aos Gabinetes de Presidencia.

De acordo co establec¡do no art¡go 7, apartados 3 e 4, da Ordenanza de Uso da Lingua Galega
da Deputación de Lugo, publicada no BOP de Lugo núme¡o 212, de data 14 de setembro de
2016, haberase decumprir o requisito de que sexan en galego.

As entidades autorízanse reciprocamente, coa sinatura do presente conven¡o, a comun¡car e
difundir polos medios ou canles que cons¡deren axeitados, a actividade que é obxecto deste
convenio.

A Deputación e o Concello comprométense a cumprir coas determ¡nacións dos artigos 53 da
amentada Lei 4012015, de RXSP, que lle resulten aplicables

DECIMA.- Carácter do convenio de cooperación.

O presente convenio ten natureza administrativa e non lle é de aplicación a Le¡ de contratos do
sector público á vista do disposto no artigo 6 da Le¡ 912017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 20141231UE e 20141241UE, de 26 de febreiro de 2014: "

Quedan excluídos do ámbito da presente Le¡ os conven¡os, cuxo cont¡do non estea comprendido
no dos contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas especlals celebrados entre si
pola Administración Xeral do Estado, as Entidades Xesforas e os Serv2os Comúns da
Seguridade Soclal as Universidades Públ¡cas, as Comunidades Autónomas e as Crdades
Autónomas de Ceuta e Mel¡lla, as Entidades /ocals, as entidades con personalidade xurídico
pública dependentes delas e as enfrdades con personalidade xurídico privada, sempre que,

neste último caso, teñan a condición de poder adxudicador. A súa exclusión queda condicionada
ao cumprimento das segumfes condicións (. . .)". Neste caso, cúmprense as condicións fixadas ao
efecto polo parágrafo lo deste artigo sexto (letras a, b, c) xa que as entidades ¡ntervintes non
teñen vocación de mercado (...), o convenio establece unha cooperación entre as entidades coa
finalidade de garantir que os servizos públicos que lles incumben se presten de xeito que se
acaden os obxectivos que teñen en común e, que o desenvolvemento da cooperación se guía
unicamente por consideracións relacionadas co interese público. Ademais, no artigo 3l .1 desta
Lei, relativo á potestade de autoorganización e s¡stemas de cooperación pública vertical e
horizontal, establécese que:

A Deputación e o Concello comprométense a d¡fundir a actuación e a colaboración de ambas
entidades no fin común perseguido.
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(...)b) Med¡ante slslemas de cooperac¡ón horizontal entre entidades peftencentes ao sector
público, previa celebración dos correspondentes convenios, nas condicións e cos límites que se
establecen no apañado 1 do añigo 6. (...)".

Nestes supostos de cooperación entre adm¡nistracións públicas, con contraprestac¡óns entre os
beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias compart¡das
de execución (ademais de actuar "conveniendi causa"), non é de aplicación a lex¡slación xeral de
subvención, consonte ao establec¡do no ar1. 2.4 do RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento Xeral da Le¡ de Subvencións.

As partes comprométense a resolver de xeito am¡zoso, calquera desacordo que poida xurdir no
desenvolvemento do presente convenio a través da Comisión de Seguimento constituída.

Este convenio ten natureza adm¡n¡strativa e rexerase pola Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local, así como pola Lei 4O12O15, do 1 de outubro e restantes disposicións
de concordante e xeral aplicación, sendo competente para entender nos litixios que puidesen
xurdir a xurisdición contencioso - adm¡n¡strativa.

E en proba idade cos termos expostos, as partes comparecentes asin€-n o presente,
que consta nas numeradas, en tr¡pl¡cado exemplar, acompañados os anexos de
referencia e S efeclo en lugar e data ut supra, do quo secretaria que ufe

o ide daD Aal Concello de Lugo

e Asdo: Lara l\iléndez Álvarez

AP rest nta do Colexío Oficial de Enfermería de Lugo

Asdo: Lourdes Bermello López

A Secreta a Xeral

P,S,O, O S rio Xeral Adxunto

Asdo: J SC Antonio lvl urelle Cillero
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"As entidades pertencentes ao sector público poderán cooperar entre s¡ dalgunha das segurnfes
formas, sen que o resultado desa cooperación poida calificarse de contractual:
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