ACTA 2019/01 DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE OROSO DO 31/01/2019
No salón de actos do Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa , ás 19:00 horas, coa asistencia de:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mirás Franqueira, Manuel – alcalde – (PSdeG-PSOE).
Leira Piñeiro, Antonio (PSdeG-PSOE)
Veiras Rey, Eduardo PSdeG-PSOE)
Liste Raña, María del Carmen (PSdeG-PSOE)
Boo Martínez, Vanesa (PSdeG-PSOE)
Rodeiro Fernández, Beatriz (PSdeG-PSOE)
Rey Villaverde, Luís (PSdeG-PSOE)
Doval Expósito, Alexander (PP)
Suárez García, Silvia (PP)
Mosquera Boo, José Carlos (PP)
Mirás Liñares, Manuel Siverio (SON – ANOVA).
Boquete Sánchez, Diego (BNG)

Actúa como secretario do Pleno o Secretario da Corporación D. Federico Suárez Cancelo, asiste igualmente o Interventor da Corporación D.
Félix Carrasco del Pozo. Non asiste Dª. Josefina Iglesias Blanco (PP).
Constitúese o Pleno da Excma. Corporación en sesión ORDINARIA conforme á convocatoria e segundo a seguinte ORDE DO DÍA
I

PARTE RESOLUTORIA

1.- Aprobación de actas do Pleno do Concello.
1.1.-Acta da sesión ordinaria do 29/11/2018. Acta 11/2018.
1.2.-Acta da sesión extraordinaria do 19/12/2018. Acta 12/2018.
2.-Rectificación anual do inventario municipal. Exercicio 2018. (Exp. 2019/X999/000012).
3.-Aprobar a incoación do expediente de investigación relativo ao ancho da rúa Toxeira (Exp. 2019/X999/000017).
4.-Aprobar a incoación do expediente de investigación da titularidade dun vial público en Requeixo (Cardama). (Ex. 2019/X999/000018).
5.-Aprobar previa ratificación da inclusión na orde do día, o levantamento do reparo de Intervención e aprobación das bases de concesión de
premios do IX Concurso de Fotografía “A muller traballadora” do Concello de Oroso.
6.-Aprobar previa ratificación da inclusión na orde do día, o levantamento do reparo de Intervención e aprobación das bases de concesión de
premios do IV Certame de traballo de investigación do Camiño Inglés do Concello de Oroso.
7.-Aprobar previa ratificación da inclusión na orde do día, o levantamento do reparo de Intervención e aprobación das bases de concesión de
premios do Concurso de disfraces Entroido 2019.
II

PARTE DE CONTROL

8.- Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº 1285/2018 do 21/11 ata a 110/2019 do 25/01.

CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

9.- Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 21/11/2018 ata o 25/01/2019.
10.-Mocións dos Grupos municipais.
11.- Rogos e preguntas.
Seguidamente o alcalde declara aberta a sesión en primeira convocatoria procedendo a continuación a tratar os diferentes asuntos incluídos na
orde do día:
I

PARTE RESOLUTORIA

1.- Aprobación de actas do Pleno do Concello.
1.1.-Acta da sesión ordinaria do 29/11/2018. Acta 11/2018.
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LOGO DE VER a minuta da acta 2018/11, ábrese unha quenda de intervencións.
D. Manuel Siverio Mirás Liñares (SON – ANOVA) sinala que votará a favor da aprobación da acta se o Sr. Alcalde retira as súas palabras de que
non existían facturas falsas, se non o fai, votará en contra.
O Sr. Alcalde somete a votación a acta e o pleno por:
Votos a favor: once (7 de PSG-PSOE; 3 de PP e 1 do BNG);
Votos en contra: un (1 SON – ANOVA);
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) ; adopta este acordo:
PRIMEIRO. APROBAR a acta da sesión que tivo lugar o día 29/11/2018. Acta 11/2018.
SEGUNDO. INCORPORAR a acta 2018/11 ao Libro de Actas do Pleno do Concello, autorizándoas coa sinatura do secretario e maila do
alcalde, conforme ao previsto no artigo 113.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en relación co artigo 110 do mesmo texto legal, libro que terá formato
electrónico.
1.2.-Acta da sesión extraordinaria do 19/12/2018. Acta 12/2018.
LOGO DE VER a minuta da acta 2018/12, ábrese unha quenda de intervencións.
Non se producen intervencións.
O Sr. Alcalde somete a votación a acta e o pleno por:
Votos a favor: donce (7 de PSG-PSOE; 3 de PP, 1 SON - ANOVA e 1 do BNG);
Votos en contra: ningún (0 votos);
Abstencións: ningunha ( 0 votos ); adopta este acordo:
PRIMEIRO. APROBAR a acta da sesión que tivo lugar o día 19/12/2018. Acta 12/2018.
SEGUNDO. INCORPORAR a acta 2018/12 ao Libro de Actas do Pleno do Concello, autorizándoas coa sinatura do secretario e maila do
alcalde, conforme ao previsto no artigo 113.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en relación co artigo 110 do mesmo texto legal, libro que terá formato
electrónico.

2.-Rectificación anual do inventario municipal. Exercicio 2018. (Exp. 2019/X999/000012).

Logo de ver a proposta asinada de xeito electrónico polo Alcalde do Concello que di:

CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
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“Logo de ver que o 25.01.2018 o pleno do Concello aprobou inicialmente a rectificación do Inventario de bens do Concello de Oroso

polo período de tempo que vai do 01.01.2017 ata o 31.12.2017. (Aprobación definitiva publicada no BOP núm 50 do 14.03.2018)
Logo de ver a providencia de Alcaldía do 14.01.2018 que ordena que se inicien os trámites previos á adopción do acordo de rectificación
do inventario de bens municipais, reflectíndose no expediente as vicisitudes de toda índole dos bens e dereitos durante ao período de
tempo que vai desde o 01.01.2018 ata o 31.12.2018
Logo de ver o informe favorable de Secretaria do 16.01.2019
Tendo en conta que o artigo 33.1 do Regulamento de bens das entidades locais (RD 1372/1986, de 13 de xuño) establece que a
rectificación do Inventario Municipal se verificará anualmente, reflectíndose na mesma as vicisitudes de toda índole dos bens e dereitos
de propiedade municipal durante esa etapa.
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Tendo en conta que a rectificación debe recoller as variacións ocorridas durante o ano e os errores que no foron detectados con
anterioridade, sen prexuízo da revisión que poida proceder segundo os procedementos ordinarios, pois sería absurdo que unha omisión
involuntaria no puidera salvarse ata o ano seguinte.
Tendo en conta que cabe en todo momento incorporar ao Inventario novas propiedades mediante acordos puntuais sen esperar á
rectificación anual. Os sistemas informáticos e un adecuado programa permiten ter ao día e reflectir as altas e baixas ao momento de
producirse.
Tendo en conta que a aprobación da rectificación anual do Inventario corresponde ao Pleno da Corporación Local, de conformidade co
previsto no artigo 34 do Regulamento de bens das entidades locais.
Tendo en conta que o artigo 32.1 do regulamento de bens das entidades Locais establece que unha vez se aprobe a rectificación anual do
inventario, se remitirá copia do mesmo á administración do estado e da comunidade autónoma.
Tendo en conta que consonte ao establecido no artigo 9.2 do Regulamento de bens de las entidades locais, estas teñen a obriga de exercer
as accións necesarias para a defensa dos seus bens e dereitos e segundo o establecido no artigo 68.2 da lei reguladora das bases de réxime
local, calquera veciño pode requirir á corporación para o exercicio das accións, pudendo incluso os veciños exercitar esa acción en nome
e interese da entidade local. Con ese argumento e tomando como base o establecido no artigo 83 da lei 39/2015, de 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, se considera convinte expoñer ao público o expediente de
rectificación do inventario, a fin de ter unha información dos bens que se relacionan e se poidan formular alegacións que axuden a
depurar no seu caso os erros ou poñan de manifesto calquera omisión ou circunstancia que sexa oportuno ter en conta.
Tendo en conta que constan as seguintes ALTAS producidas no Inventario Municipal no ano 2018:
Epígrafe inventario
Epígrafe 1 - Inmobles, infraestruturas, Instalacións
Epígrafe 5 - Elementos de Transporte
Epígrafe 7 – Mobiliario e maquinaria
TOTAL

Importe
95.300,29 €
68.951,85 €
172.219,83 €
336.471,97 €
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Se refiren de xeito mais detallado as altas:
CÓDIGO

EPÍGRAFE 1 - INMOBLES

IMPORTE

INM2018001

LEIRA 2518 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE - -

668,30 €

INM2018002

LEIRA 2524 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE - -

852,49 €

INM2018003

LEIRA 2492 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE - -

8.650,75 €

INM2018004

PARTE DE FINCA 2973 DO PCP OROSO-

346,24 €

Observacións
Expropiación para a obtención dos
terreos precisos para a execución das
obras do “proxecto de obras de
preinstalación de alumeado público e
zonas peonís no vial que une os
núcleos rurais de Vilalbarro e o
Cruceiro coa estrada N-550 (fase I)
Expropiación para a obtención dos
terreos precisos para a execución das
obras do “proxecto de obras de
preinstalación de alumeado público e
zonas peonís no vial que une os
núcleos rurais de Vilalbarro e o
Cruceiro coa estrada N-550 (fase I)
Expropiación para a obtención dos
terreos precisos para a execución das
obras do “proxecto de obras de
preinstalación de alumeado público e
zonas peonís no vial que une os
núcleos rurais de Vilalbarro e o
Cruceiro coa estrada N-550 (fase I)
Escritura de cesión gratuíta (nº de

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981 691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación
garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados
nos ficheiros correspondentes titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de
impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao
concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

GANDARA-DEIXEBRE-TRASMONTE - -

INM2018005

FINCA 479 PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE - -

INM2018006

PARCELA 2299 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

3.265,92 €

INM2018007

PARCELA 1220 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

16.868,20 €

INM2018008

PARCELA 402 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

11.188,80 €

INM2018009

PARCELA 142 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

1.874,88 €

INM2018010

PARCELA 1415 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

16.335,52 €

INM2018011

PARCELA 436 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

1.814,40 €

INM2018012

LEIRA 2193 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

15.451,20 €

2.177,28 €

protocolo 905 – notario Eduardo Dios
Díaz) pola que dona María Isabel
Sande Baleato cede ao concello de
Oroso parte de finca 2973 do PCP
Oroso-Gándara-Deixebre e Trasmonte
Orde do 21 de xuño de 2018 da
Consellería de Facenda pola que se
acorda a cesión en propiedade, a título
gratuíto do inmoble con referencia
catastral 15061A501004790000MQ e
o acordo asinado o 29.09.2018.
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
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INM2018013

LEIRA 2793 DP PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

1.088,64 €

INM2018014

LEIRA 806 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE

2.661,12 €

INM2018015T

LEIRA 1299 DO PCP OROSO-GANDARADEIXEBRE-TRASMONTE (TERREO ANTIGO
DEPOSITO DE AUGA)

1.814,40 €

601143

ESTUFA PELLET CABEL 10 KW (LOCAL
SOCIAL SENRA) - -

1.875,50 €

INM2018015

ANTIGO DEPOSITO DE AUGA EN
PARROQUIA DE OROSO - -

8.366,65 €

CODIGO

EPÍGRAFE 5 - VEHICULOS

FS20180001

TRACTOR JOHN DEERE MODELO 6115MC MATRICULA E5566BGW - -

CODIGO

EPÍGRAFE 7 - MOBLES

FS20180002

BRAZO DESBROZADORA TRACTOR - ORSI
509 LEADER GP - -

22.951,28 €

FS20180003

MAQUINA DE COMPOSTAJE PUNTO LIMPO BIG HANNA T420 - -

98.978,00 €

601128
601129

IMPORTE
68.951,85 €
IMPORTE

ESTANTERIA 4 BALDAS (ARQUIVO
MUNICIPAL) - MESA CAMBIA PAÑALES (PISCINA
MUNICIPAL) - -

1.692,08 €
385,99 €

601208

ARMARIO ALTO (URBANISMO) - -

656,91 €

601209

MESA CUADRADA (URBANISMO) - -

353,83 €

601210

MESA RECTANGULAR (CONCELLO) - -

426,09 €

banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Factura emit 1136 aprobada por
Resolución de Alcaldía nº 1219/2016
Resolución da Presidenta da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural do
02.02.2018 e o acordo de
formalización de entrega de fincas
declaradas non aptas para os fins do
banco de Terras do 09.03.2018 entre o
AGADER e o Concello de Oroso
Observacións
Acta de recepción do 01.03.2018 no
eido do contrato de subministro de
trator agrícola (Exp
2017/C005/000002)
Observacións
Acta de recepción do 01.03.2018 no
eido do contrato de subministro de
trator agrícola (Exp
2017/C005/000002)
Acta de recepción do 02.11.2017 no
eido do contrato de subministro de
trator agrícola (Exp
2017/C005/000001)
Factura 131 aprobada por XGL do
07.07.2016
Factura 16000126 aprobada por XGL
do 01.09.2016
Factura 207 aprobada por XGL do
05.10.2017
Factura 207 aprobada por XGL do
05.10.2017
Factura 114 aprobada por XGL do
06.07.2017
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601211

ESTANTERIA METALICA (CENTRO CIVICO) - -

601229

MESA RECTAGULAR ( CONCELLO) - -

601142

PROGRAMA INFORMATICO DE MEDICIONS E
ORZAMENTOS "PRESTO 2017 (URBANISMO) -

601147

SAI APC (CONCELLO) - - QS1322242399

601148
601149
601150
601151
601152

426,09 €
2.674,10 €
236,99 €

RACK 22U CON BANDEXA E
CONECTORIZADO INTERIOR (CONCELLO) - ROUTER WIFI ASUS (CONCELLO) - D7IE08005623

708,87 €
131,14 €

NAS QNAP (CONCELLO) - - Q13BB01984
SWITCH SG300-52 (CONCELLO) - DNI45000QO
SERVER IBM (SERVIDOR - CONCELLO) - KD5H2VR

121,00 €
852,77 €
3.962,75 €

601154

SWITCH LINKSYS SR 224 (CONCELLO) - -

247,70 €

601155

ROUTER WIFI ASUS (CENTRO CULTURAL) - D7IE08005622

131,14 €

601156

SWITCH SG200-26 - -

247,70 €

601157

EQUIPACION RACK (CENTRO CULTURAL) - -

36,30 €

601158

SWITCH SG200-26 (CENTRO DEPORTIVO) - -

251,33 €

601159
601160
601161
601162
601163
601205
601206
601207
CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
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2.035,79 €

SWITCH SG200-26 (SERVIZOS SOCIAIS) - DNI1732026X
ROUTER WIRELESS G BROADBAND
(CENTRO CIVICO) - - CL7B1L906083
ROUTER WIRELESS G BROADBAND
(CONCELLO) - - CL7B1LC28015
ROUTER WIRELESS G BROADBAND
(SERVIZOS SOCIAIS) - - CL7B6MC16286
RACK 6U19 E EQUIPACION (XULGADO DE
PAZ) - ORDENADOR HP 280 G2 (BIBLIOTECA) - 4CE73624YR
MONITOR HP V197 (BIBLIOTECA) - 3CQ7160YHC
SCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW
7000 S-3 (REXISTRO) - - CN6AFA6008

247,70 €
131,14 €
131,14 €
131,14 €
332,47 €
747,37 €
0,00 €
1.050,00 €

601212

NOTEBOOK ASUS (AULA MENTOR) - -

599,00 €

601213

KIT IMPRESORA 3D PRUSA STEEL BLACK - -

905,00 €

601214
601215
601216
601217

TABLET SAMSUNG GALAXY (AULA
MENTOR) - ORDENADOR PORTATIL LENOVO MODELO
V330-151KB (CONTRATACION) - - R90QK2EX
ORDENADOR HP PRODESK 400 G5
(CONTRATACION) - - CZC82978F9
MONITOR AOC E2460SD2 (CONTRATACION) - GJQH8HA006100

185,00 €
847,00 €
1.024,75 €
0,00 €

Factura 114 aprobada por XGL do
06.07.2017
Factura 114 aprobada por XGL do
06.07.2017
Factura nº 3518 aprobada por
Resolución de Alcaldía do 30.12.2016
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Factura nº 500304 aprobada por XGL
do 21.12.2017
Factura nº 500304 aprobada por XGL
do 21.12.2017
Factura nº 17256 aprobada por XGL
do 21.12.2017
Factura nº 500304 aprobada por XGL
do 21.12.2017
Factura nº 500304 aprobada por XGL
do 21.12.2017
Factura nº 500304 aprobada por XGL
do 21.12.2017
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
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TECLADO RED SWITCH HERMES
(CONTRATACION) - - 595717901171
ORDENADOR HP PRODESK 400 G5 (CEICI) - CZC8337V6R

601218
601219
601220

0,00 €
1.024,75 €

MONITOR AOC E2460SD2 - - GJQH8HA006092

0,00 €

TECLADO RED SWITCH HERME (CEICI) - 595717901174
ORDENANDOR HP PRODESK 400 5G
(CONCELLO) - - CZC82978F2
MONITOR AOC E2460SD2 (CONCELLO) - GJQH8HA006099
TECLADO RED SWITCH HERME (CONCELLO)
- - 595717901175

601221
601222
601223
601224

0,00 €
1.024,75 €
0,00 €
0,00 €

601225

TABLET IPAD (AULA MENTOR) - -

471,72 €

601230

MINIGBIG MGBSX1 (CONCELLO) - -

195,54 €

601231

MINIGBIG MGBSX1 (URBANISMO) - MESA DE TENIS DE MESA GEWO EUROPA
AZUL (CENTRO DEPORTIVO) - MESAS DE TENIS DE MESA JOOLA
TRANSPORT (CENTRO DEPORTIVO) - MESA DE TENIS DE MESA JOOLA
TRANSPORT - MESA DE TENIS DE MESA GEWO EUROPA
AZUL (CENTRO DEPORTIVO) - MESA DE TENIS DE MESA GEWO EUROPA
AZUL (CENTRO DEPORTIVO) - MESA DE TENIS DE MESA GEWO EUROPA
AZUL (CENTRO DEPORTIVO) - MESA DE TENIS DE MESA JOOLA
TRANSPORT - CONTENEDOR CAJA ABIERTA (PUNTO
LIMPIO) - -

601121
601122
601123
601124
601125
601126
601127
601226

97,77 €
565,00 €
385,00 €
385,00 €
565,00 €
565,00 €
565,00 €
385,00 €
18.444,51 €

601227

DESFIBRILADOR HS1 CON BOLSA - -

2.042,48 €

601228

DESFIBRILADOR ZOLL AED CON BOLSA - -

1.663,75 €

Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Contrato 2018/C002/000033
“Subministro de catro ordenadores”
Factura IDE 17245 aprobada por XGL
do 21.12.2017
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Contrato de saneamento e mantemento
de redes de datos 2013/50
Factura nº 1500036 aprobada por XGL
do 10.04.2015
Factura nº 11600151 aprobada por
XGL do 01.09.2016
Factura nº 11600151 aprobada por
XGL do 01.09.2016
Factura nº 1500036 aprobada por XGL
do 10.04.2015
Factura nº 1500036 aprobada por XGL
do 10.04.2015
Factura nº 1500036 aprobada por XGL
do 10.04.2015
Factura nº 11600151 aprobada por
XGL do 01.09.2016
Factura IE 16 0342 aprobada por XGL
do 15.12.2016
Factura D010303 aprobada por XGL
do 15.11.2017
Factura D010303 aprobada por XGL
do 15.11.2017

CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Tendo en conta que constan as seguintes BAIXAS producidas no Inventario Municipal no ano 2018:
Epígrafe inventario
Epígrafe 7 – Mobiliario e maquinaria
TOTAL

Importe
33.945,16 €
33.945,16 €

De xeito mais detallado:
EPÍGRAFE 7 - MOBLES
FTS490428002

IMPORTE

TRACTOR MASEY FERGUSON

33.945,16 €

Observacións
Acta de recepción do 01.03.2018 no
eido do contrato de subministro de
trator agrícola (Exp
2017/C005/000002)

Tendo en conta que consta as seguintes MODIFICACIÓNS producidas no Inventario Municipal no ano 2018:
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981 691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación
garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados
nos ficheiros correspondentes titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de
impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao
concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

Consta as seguintes MODIFICACIÓNS producidas no Inventario Municipal no ano 2018:
Epígrafe inventario
Epígrafe 1 - Inmobles, infraestruturas, Instalacións
TOTAL

Importe
37.220 €
37.220 €

De xeito mais detallado:
CÓDIGO

EPÍGRAFE 1 - INMOBLES

IMPORTE

INM60018

CAMPO DE FUTBOL LINO BALADO

37.220 €

Observacións
Segundo a acta de recepción do 31.01.2018 (Exp
2017/C003/000002) o concello recibe as obras consistente na
demolición interior das instalacións existentes destinadas a
vestiarios do equipo local e árbitro, así como do acceso e
almacén, e a execución
de dous novos vestiarios, coa integración no vestiario local
dun aseo adaptado para minusválidos, e a execución dun
vestiario para o árbitro, tamén adaptado para persoas con
minusvalías. Por último, modificáronse a zona de almacén e
o acceso. Renováronse completamente as instalacións de
fontanaría e de electricidade.

PRIMERO. APROBAR INICIALMENTE a rectificación do Inventario de bens do Concello de Oroso e co seguinte resumo por baixas e
altas:
ALTAS:
Epígrafe inventario
Epígrafe 1 - Inmobles, infraestruturas, Instalacións
Epígrafe 5 - Elementos de Transporte
Epígrafe 7 – Mobiliario e maquinaria
TOTAL

Importe
95.300,29 €
68.951,85 €
172.219,83 €
336.471,97 €

BAIXAS:
Epígrafe inventario
Epígrafe 7 – Mobiliario e maquinaria
TOTAL

Importe
33.945,16 €
33.945,16 €

CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
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MODIFICACIÓNS:
Epígrafe inventario
Epígrafe 1 - Inmobles, infraestruturas, Instalacións
TOTAL

Importe
37.220 €
37.220 €

SEGUNDO. EXPOÑER o expediente ao público durante un prazo de 20 días hábiles aos efectos previstos no artigo 83 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, para que se poidan presentar alegacións. No
caso de non presentarse aquelas, o acordo inicialmente adoptado elevarase automaticamente a definitivo.
TERCEIRO. REMITIRLLE unha copia íntegra da presente rectificación á Administración do Estado e ao órgano competente da
Comunidade Autónoma, conforme ao artigo 32.1 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens
das entidades locais.”
Ábrese unha quenda de intervencións.
Non se producen intervencións.
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O Sr. Presidente somete a proposta a votación e o Pleno da Corporación por:
Votos a favor: doce ( 7 do PSdeG-PSOE; 3 do PP; 1 de SON – ANOVA e 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos)
Abstencións: ningunha ( 0 votos) adopta o seguinte ACORDO:

PRIMERO. APROBAR INICIALMENTE a rectificación do Inventario de bens do Concello de Oroso e co seguinte resumo por baixas e
altas:
ALTAS:
Epígrafe inventario
Epígrafe 1 - Inmobles, infraestruturas, Instalacións
Epígrafe 5 - Elementos de Transporte
Epígrafe 7 – Mobiliario e maquinaria
TOTAL

Importe
95.300,29 €
68.951,85 €
172.219,83 €
336.471,97 €

BAIXAS:
Epígrafe inventario
Epígrafe 7 – Mobiliario e maquinaria
TOTAL

Importe
33.945,16 €
33.945,16 €

MODIFICACIÓNS:
Epígrafe inventario
Epígrafe 1 - Inmobles, infraestruturas, Instalacións
TOTAL

Importe
37.220 €
37.220 €

SEGUNDO. EXPOÑER o expediente ao público durante un prazo de 20 días hábiles aos efectos previstos no artigo 83 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, para que se poidan presentar alegacións. No
caso de non presentarse aquelas, o acordo inicialmente adoptado elevarase automaticamente a definitivo.
TERCEIRO. REMITIRLLE unha copia íntegra da presente rectificación á Administración do Estado e ao órgano competente da
Comunidade Autónoma, conforme ao artigo 32.1 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens
das entidades locais.

3.-Aprobar a incoación do expediente de investigación relativo ao ancho da rúa Toxeira (Exp. 2019/X999/000017).
Logo de ver a proposta de acordo asinada dixitalmente polo Alcalde da Corporación que di:

CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

“Logo de ver que na tramitación do expediente 2018/A008/000040 referente á solicitude do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos
de competencia municipal (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS +2019”, por parte do Secretario da Corporación informouse que:
-Mellora de rede viaria nos lugares de Vilalbarro, a Estación de Oroso, Vilacide de Abaixo, A Igrexa e Riás(Oroso), Rial (Trasmonte), Rúa
Telleira, Rúa Toxeira,Avda de Compostela e Rúa Portiño (Sigüeiro).
Xa que segundo o proxecto técnico, en relación á dispoñibilidade dos terreos se afirma: “Rúa Toxeira (Sigüeiro): nos planos de concentración
parcelaria de Oroso-Gándara-Deixebre- Trasmonte, con data de firmeza do Acordo de 11/05/1990 e data de entrega de Títulos de 22/03/1993; se
ben, o ancho do vial que figura nos planos de concentración é inferior ao ancho da rúa na actualidade, este último coincidente co que figura nos
planos de ordenación do PXOM de Oroso.”
Polo tanto ante esta situación non pode afirmarse con total rotundidade a dispoñibilidade dos terreos da rúa Toxeira, se ben é certo que estando a
rúa existente na actualidade xa consolidada con dito ancho e coincidindo co grafado no PXOM é moi probable que os mesmos sexan de
titularidade municipal. Ante esta situación considerase que antes de proceder a aprobar o proxecto e en todo caso antes de iniciar calquera tipo de
obra, sería necesario tramitar o correspondente expediente de investigación do dominio público regulado nos artigos 45 e seguintes da Lei
33/2002, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas e artigo 45 e seguintes Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
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que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

LOGO DE VER o levantamento topográfico levado a cabo da rúa Toxeira e o informe emitido con data de 22 de xaneiro de 2019 polo Arquitecto
Municipal onde se indica que:
“A rúa Toxeira se atopa nos planos de concentración parcelaria de Oroso-Gándara-Deixebre- Trasmonte, con data de firmeza do Acordo de
11/05/1990 e data de entrega de Títulos de 22/03/1993. Á vista destes planos, o ancho do vial que figura nos planos de concentración aínda que
non se atopa acotado, é inferior ao ancho da rúa na actualidade.
Por outra banda, a rúa Toxeira figura nos planos do solo urbano do plan xeral de ordenación municipal de Oroso (A Coruña), estando unha
parte clasificada como solo urbano coa calificación de sistema viario, e no que se establecen unhas aliñacións que coinciden coa aliñación dos
edificios existentes polo seu linde oeste e que, no que respecta ao linde este, a aliñación ven a atravesar as edificación existentes, polo que para
acadar a totalidade da superficie de viario público prevista no PXOM deberá ser obxecto de cesión obrigatoria cando se edifiquen os solares
que actualmente ocupan as edificacións que son atravesadas pola aliñación prevista.
Na actualidade, esta rúa se atopa asfaltada e ten como límites polo linde este as edificacións existentes e parte do peche dunha parcela. No que
respecta ao linde oeste coincide coas edificación existentes e no seu tramo final cara ao sur, se atopa igualmente asfaltado e dispón dun pozo de
bombeo de residuais.
Realízase un levantamento da situación actual coa finalidade de delimitar os terreos de dominio público do tramo clasificado como solo urbano,
e polo tanto os terreos que deben ter a consideración de viario público, de titularidade municipal que permitan realizar polo concello de Oroso
as actuacións que se consideren necesarias para o mantenemento do viario público.
Á vista do levantamento topográfico, realízase un plano perimetral que delimita a parte que pode ser considerada como viario público
resultando un trazado algo irregular delimitado polas aliñacións das edificacións existentes ou a prolongación das edificacións ou construcións
existentes.
Realizada a comprobación de superficies a efectos de poder inventariar, no seu caso, o camiño público (tramo urbano da rúa Toxeira) resulta
que na actualidade ten unha superficie de 720,67 m2.”
LOGO DE VER igualmente o informe favorable á incoación do presente expediente emitido polo Secretario do Concello con data de
23/01/2019.
Tendo en conta a competencia atribuída ao Pleno da Corporación polo artigo 22.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local, pola presente, propoño que o Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda e Patrimonio, adopte o
seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Que se incoe o expediente de investigación de aclaración do ancho e dimensións da Rúa Toxeira (Sigüeiro) que se presume que
pertence á corporación local, incorporando ao expediente todos os antecedentes e datos que consten relativos ao mesmo.
SEGUNDO. Expoñer este acordo ao público por un prazo de quince (15) días mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia
e no taboleiro de anuncios do Concello, abrindo un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao decimo
quinto día de publicación, para que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito todo o que consideren
conveniente para o seu dereito.
TERCEIRO. Que se lles notifique aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables
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CUARTO. Que se traslade o acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade Autónoma para que, de ser o caso,
poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente.
Esta é a miña proposta que asino dixitalmente en Oroso.”
Ábrese unha quenda de intervencións.
Non se producen intervencións.
O Alcalde somete a proposta a votación e o Pleno da Corporación por:
Votos a favor: doce: ( 7 do PSdeG-PSOE; 3 do PP, 1 de SON – ANOVA; 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos ).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Que se incoe o expediente de investigación de aclaración do ancho e dimensións da Rúa Toxeira (Sigüeiro) que se presume que
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pertence á corporación local, incorporando ao expediente todos os antecedentes e datos que consten relativos ao mesmo.
SEGUNDO. Expoñer este acordo ao público por un prazo de quince (15) días mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, abrindo un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao
decimo quinto día de publicación, para que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito todo o que consideren
conveniente para o seu dereito.
TERCEIRO. Que se lles notifique aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables
CUARTO. Que se traslade o acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade Autónoma para que, de ser o caso,
poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente.

4.-Aprobar a incoación do expediente de investigación da titularidade dun vial público en Requeixo (Cardama). (Ex.
2019/X999/000018).
Logo de ver a proposta asinada dixitalmente polo Alcalde da Corporación que di:
Logo de ver que na tramitación do expediente 2018/A008/000040 referente á solicitude do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS +2019”, por parte do Secretario da Corporación informouse que:
-Mellora de rede viaria nos lugares de Senra e Arderís (Senra), Vilanova (Oroso), Carollo e Requeixo ( Cardama) e Rúa Emilia Pardo Bazán (A
Gándara).
No proxecto técnico se indica: “V.P. en Requeixo (Cardama): nos planos do Acordo da Concentración Parcelaria de Senra- CardamaVilarromarís II, con data de firmeza das Bases de 24/05/2012 e coa última fase aprobada de “Acordo” aínda que non forma parte da zona de
actuación desta concentración e nos planos da Xerencia Territorial da Coruña-Provincia (Ministerio de Economía e Facenda) do ano 1989. ”
Polo que igualmente se considera que procedería a realización do correspondente expediente de investigación que debería ser previo á aprobación
do proxecto técnico e en todo caso a execución de calquera obra en dito lugar.

LOGO DE VER o levantamento topográfico levado a cabo da rúa Toxeira e o informe emitido con data de 22 de xaneiro de 2019 polo Arquitecto
Municipal onde se indica que:
“O vial sito en Requeixo do antedito proxecto, na parroquia de Cardama, figura como vial público nos planos do Acordo da Concentración
Parcelaria de Senra-Cardama-Vilarromarís II, con data de firmeza das Bases de 24/05/2012 e coa última fase aprobada de “Acordo” aínda que
non forma parte da zona de actuación desta concentración, e nos planos da Xerencia Territorial da Coruña-Provincia (Ministerio de Economía
e Facenda) do ano 1989.
Figura tamén no plano catastral formando parte da finca de referencia catastral 15061A03090010000QQ.
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Figura tamén grafado no plano de delimitación de núcleos do plan xeral de ordenación municipal de Oroso (plano NR-12), polo que o propio
plan xeral contempla a existencia deste vial público que ven a calificar como sistema local viario.
Co fin de delimitar a configuración física do trazado e superficie do camiño, realízase un levantamento da situación actual coa finalidade de
delimitar os terreos de dominio público, e polo tanto os terreos que deben ter a consideración de viario público, de titularidade municipal, e que
permitan realizar polo concello de Oroso as actuacións que se consideren necesarias para o mantenemento do viario público.
Á vista do levantamento realizado, realízase un plano perimetral que delimita a parte que pode ser considerada como viario público resultando
un trazado algo irregular delimitado polos peches, edificacións, cunetas e terrapléns existentes.
Realizada a comprobación de superficies a efectos de poder inventariar, no seu caso, o camiño público no lugar de Requeixo resulta que ten
unha superficie de 940,93 m2.”
LOGO DE VER igualmente o informe favorable á incoación do presente expediente emitido polo Secretario do Concello con data de
23/01/2019.
Tendo en conta a competencia atribuída ao Pleno da Corporación polo artigo 22.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local, pola presente, propoño que o Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda e Patrimonio, adopte o
seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Que se incoe o expediente de investigación de aclaración de vial público sito en Requeixo - Cardama que se presume que pertence á
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corporación local, incorporando ao expediente todos os antecedentes e datos que consten relativos ao mesmo.
SEGUNDO. Expoñer este acordo ao público por un prazo de quince (15) días mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia
e no taboleiro de anuncios do Concello, abrindo un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao decimo
quinto día de publicación, para que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito todo o que consideren
conveniente para o seu dereito.
TERCEIRO. Que se lles notifique aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables
CUARTO. Que se traslade o acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade Autónoma para que, de ser o caso,
poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente.
Esta é a miña proposta que asino dixitalmente en Oroso.”
Ábrese unha quenda de intervencións.
Non se producen intervencións.
O Alcalde somete a proposta de acordo a votación e o Pleno da Corporación por:
Votos a favor: doce ( 7 do PSdeG-PSOE; 3 do PP; 1 de SON – ANOVA; 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos ).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Que se incoe o expediente de investigación de aclaración de vial público sito en Requeixo - Cardama que se presume que pertence
á corporación local, incorporando ao expediente todos os antecedentes e datos que consten relativos ao mesmo.
SEGUNDO. Expoñer este acordo ao público por un prazo de quince (15) días mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, abrindo un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao
decimo quinto día de publicación, para que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito todo o que consideren
conveniente para o seu dereito.
TERCEIRO. Que se lles notifique aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables
CUARTO. Que se traslade o acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade Autónoma para que, de ser o caso,
poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente.

5.-Aprobar previa ratificación da inclusión na orde do día, o levantamento do reparo de Intervención e aprobación das
bases de concesión de premios do IX Concurso de Fotografía “A muller traballadora” do Concello de Oroso.
Primeiramente sométese a votación a ratificación da súa inclusión na orde do día, non existindo intervencións o Sr. Alcalde somete
a ratificación da inclusión do punto na orde do día sendo esta aprobada por unanimidade dos membros da corporación presentes.
Seguidamente procédese a deliberar sobre o asunto.
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Logo de ver a proposta de acordo asinada polo Alcalde que di:
LOGO DE VER a providencia de Alcaldía de data 23 de xaneiro do presente polo que se ordenaba o inicio de expediente de
aprobación de bases e convocatoria para realización do IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “A MULLER TRABALLADORA”,
con motivo da celebración o día 8 de marzo do Día Internacional da Muller.
E DE VER o certificado de existencia de crédito da intervención municipal de data 23 de xaneiro polo importe dos premios.
E DE VER o informe de reparo suspensivo da intervención municipal de data 25 de xaneiro, por considerar a esta Alcaldía non
competente para a aprobación das bases segundo a lexislación vixente.
CONSIDERANDO o claro interese do concello de Oroso na realización do IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “A MULLER
TRABALLADORA”, con motivo da celebración o día 8 de marzo do Día Internacional da Muller no que se conmemora a loita da
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muller pola súa participación e igualdade de xénero na sociedade e no seu desenvolvemento íntegro como persoa.
En virtude das facultades conferidas polo artigo 21 da Lei 7/85, de bases de réxime local, con esta data, PROPOÑO AO PLENO
DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Levantar o reparo suspensivo da intervención municipal e aprobar as bases concesión de premios do IX
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “A MULLER TRABALLADORA” do Concello de Oroso, tendo en conta o claro interese
público na celebración do evento e que a premura das datas non fai posible tramitar a correspondente ordenanza reguladora ou
aprobación nas bases do orzamento segundo a lexislación vixente.

Primeira.-OBXECTO
De conformidade co previsto na lei 38/2003 de subvencións, constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do concurso que
figura recollida no ANEXO II apartado 1 para satisfacer os motivos de interese público previstos no apartado 2 do devandito
ANEXO II.
Segunda.-CRÉDITO ORZAMENTARIO
Os premios previstos nestas bases imputarase contra a partida orzamentaria prevista no ANEXO II apartado 3 destas bases, para o
cal será requisito preciso a emisión do correspondente certificado de existencia de crédito da intervención municipal.
Terceira.- BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios dos premios previstos nestas bases tódalas persoas, así como as agrupacións de persoas físicas e
xurídicas sen personalidade xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados coma obxecto de premio, e que cumpran
os seguintes requisitos xerais, ademais dos específicos previstos no Anexo II apartado 4:
a) Non estar incursas en ningún dos casos previstos no artigo 13.2 da lei xeral de subvencións.
b) Non ter co concello débedas ou sancións tributarias en período executivo, salvo que se trate de débedas ou sancións
tributarias que se atopen aprazadas, fraccionadas o cuxa execución estivese suspendida.
c) Non ter pendente de xustificar subvención concedida polo concello.
Aquelas persoas menores de idade ou que non teñan plena capacidade de obrar que desexen participar deberán facelo sempre coa
preceptiva autorización do titular da patria potestade ou tutela, segundo modelo anexo a estas bases.
Cuarta.-RÉXIME DE CONCESIÓN DOS PREMIOS
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Os premios outorgaranse, previa petición a instancia do solicitante, con cargo ó orzamento da Corporación mediante
procedemento de concorrencia competitiva. O seu outorgamento será motivado e os seus importes non poderán ser revisados ni
ampliados.
O importe dos premios a conceder non superará o presupostado no Orzamento Xeral da Corporación para cada exercicio
orzamentario.
O importe e categorías dos premios de cada concurso aparece relacionado no Anexo II apartado 7 destas bases.
Quinta.-PUBLICIDADE E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unha vez aprobadas as presentes bases, serán obxecto de publicación íntegra no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña.
Unha vez publicadas as bases, mediante resolución da Alcaldía-Presidencia aprobarase a convocatoria que remitirase á Base
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Nacional de Datos de Subvencións, publicándose extracto da mesma no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña por conduto,
o cal conterá coma mínimo:
1º)
2º)
3º)
4º)
5º)

Obxecto
Beneficiarios.
Data da publicación das bases reguladoras no Boletín Oficial da Provincia.
Prazo de presentación de solicitudes.
Identidade do Xurado.

As solicitudes presentaranse no prazo establecido na resolución de convocatoria contados a partires da publicación do extracto da
convocatoria no BOP.
Sexta.- DOCUMENTACIÓN
A documentación que se deberá acompañar é a seguinte:
- Solicitude, segundo modelo que se acompaña no anexo I, firmada polos interesados, ou por quen teña conferida a delegación
debidamente acreditada no que se inclúe declaración responsable na que se acredite encontrarse ó corrente das súas obrigacións
fiscais con este Concello, e a facenda pública e estatal, así coma a seguridade social e de que o(s) solicitante(s) non se atopa(n) en
ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións.
- Aqueles outros sinalados no Anexo II no apartado 5 para este concurso.
Sétima.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes e no seu caso documentación adicional deberanse entregar:
1º) No Rexistro Municipal do concello, en horario de 8:30 a 14:00 horas os días laborables.
2º) Nas oficinas de correos nos termos previstos no RD 1829/1999 no seu artigo 31.
3º) Na Sede Electrónica Municipal (https://sede.oroso.gal/).
No suposto de que conformidade co previsto no Anexo II apartado 5 fose necesario presentar documentación adicional, ademais
da solicitude de participación, e pola súa natureza non fose posible entregala a través da Sede Electrónica, esta deberá entregarse
necesariamente no Rexistro Municipal ou no seu caso Oficinas de Correos no prazo máximo de presentación de solicitudes. Neste
último caso o xustificante da data de imposición do envío na oficina de correos remitirase aos números de fax previstos no Anexo
II apartado ata o día límite de presentación de solicitudes. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será admitida a
documentación adicional, se é recibida por este organismo con posterioridade á data de terminación do prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen recibirse a documentación adicional non será admitidas
en ningún caso.
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Oitava.-PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
O procedemento a seguir será o regulado no Capítulo II do Título I da lei 38/2003 de subvencións mediante un procedemento de
concorrencia competitiva, cas seguintes especialidades:
a) O órgano de instrución sinalado na lei será a Concellería delegada da área correspondente para cada concurso sinalado no
Anexo I destas bases.
b) O órgano colexiado encargado de formular a proposta de resolución estará formada por un xurado imparcial cuxa
composición figura no Anexo I apartado 10 destas bases para cada concurso e cuxo nomeamento farase pola AlcaldíaPresidencia na convocatoria. Actuará coma secretario do mesmo persoal funcionario ou laboral da corporación
debidamente capacitado. O xurado actuará en pleno, será necesaria a asistencia de dous terzos dos seus membros. As súas
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deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. O réxime xurídico e de funcionamento do xurado
será o disposto nos artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.
c) A valoración de concesión dos premios farase atendendo ós criterios previstos no Anexo II apartado 11 destas bases.
d) A Alcaldía-Presidencia será o órgano competente para unha vez vistas as propostas, resolver mediante acordo motivado.
A notificación dos actos de tramitación e resolución de concesión dos premios será publicada no taboleiro de anuncios e a páxina
web do Concello, medio exclusivo de notificación de conformidade co disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Novena.- PAGO DO PREMIOS
O pago de premios en metálico concedidos farase efectivo unha vez acreditada as condicións específicas esixidas en cada concurso
mediante transferencia bancaria ao número de conta indicado polos premiados.
O pago de premios en especie previstos farase de xeito indirecto ao provedor elixido polo concello, para o cal os premiados
estarán obrigados á sinatura do recibín das autorizacións ou vales necesarios para a retirada dos produtos, así como a entrega á
empresa subministradora designada polo Concello dos vales contra a entrega dos produtos obxecto do premio.
No suposto de premios compartidos por unha pluralidade de persoas, salvo disposición expresa en contra do Anexo regulador de
cada concurso, o pago ratearase a partes iguais entre todos os premiados. Cando se trate de premios en especie que non sexan
divisibles, o premio entregarase a un dos premiados previo acordo do resto.
Transcorridos en todo caso o prazo de tres meses dende a publicación do acto de concesión dos premios sen que os premiados
fixeran entrega da documentación precisa para facer o pago, estes caducarán e quedarán sen efecto.
Décima.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A participación no concurso previstos nestas bases implica polos participantes a aceptación incondicionada das seguintes
cláusulas:
1º) No suposto de concursos que impliquen a creación ou representación de obras literarias e artísticas, a cesión en
modalidade non exclusiva ao concello de Oroso de xeito gratuíto dos seguintes dereitos de explotación:
a) Reprodución
b) Distribución
c) Comunicación pública
d) Publicación.
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2º) A autorización ao concello para a publicación na páxina web, redes sociais e publicacións da súa titularidade do nome e
apelidos dos concursantes e premiados, así coma fotografías e vídeos dos mesmos nos actos de entrega de premios ou na
participación nas actividades culturais, deportivas, lúdicas etc. obxecto do concurso.
3º) A publicación dos datos persoais dos premiados e importe dos mesmos na Base de Datos Nacional de Subvencións de
conformidade coa lexislación vixente.
Undécima.-INSPECCIÓN E CONTROL
O concello poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto das actividades subvencionadas e terá acceso a toda a
documentación xustificativa das mesmas, así como a requirir á asociación nos termos que precise todo elo de conformidade eco
disposto no Título III da lei 38/2003.
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Duodécima.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no Título IV da lei 38/2003.
O incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a desviación da subvención para actividades ou conceptos no
estimados no proceso de tramitación e resolución, o incumprimento da obriga de xustificación, a duplicidade de subvencións para
un mesmo programa, sempre que non sexan complementarias con cargo a créditos de outras Administracións Públicas,
constituirán causa determinante para a revogación da subvención concedida, coa seguinte devolución dos créditos obtidos.
Igualmente, o falseamento ou ocupación dos datos esixidos nas correspondentes convocatorias, así como a aplicación da
prestación a fins distintos dos previstos, dará lugar á cancelación da subvención e a obriga do reintegro das cantidades recibidas.
As cantidades a reintegrar terán a consideración de créditos de dereito público, resultando de aplicación para a súa cobranza no
previsto no Regulamento Xeral de Recadación.
Décimo terceira.-COMPROMISOS
As persoas que resulten beneficiarias dos premios se comprometen a:
- Comunicar ó Concello por escrito, cando proceda, a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes
de calquera administración ou ente público.
- Comunicar ó concello, por escrito, as modificacións da situación, condición ou circunstancias que motivaron a concesión.
- Autorizar ó Concello a obter por medios telemáticos os certificados correspondentes de atoparse ó corrente de obrigas tributarias
e coa seguridade social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En o non previsto nestas bases será de aplicación a lei 38/2003 de subvencións, regulamento xeral de subvencións a Lei reguladora
das Bases do Réxime Local e a Lei de Facendas Locais.
ANEXO I a- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para entidades con personalidade xurídica)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
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DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Representante – Nome y apelidos
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Representante – NIF
Representante - Domicilio Fiscal
(Rúa)
Representante - Localidade- C.P.
– Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante da entidade que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
o
o
o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP
de A Coruña de data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no
artigo 13 da lei xeral de subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o

Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado.

Asinado
ANEXO I b- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas maiores de idade e non incapacitadas en solitario)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
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CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
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Correo electrónico
Teléfono
DECLARA QUE:
o
o
o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP
de A Coruña de data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no
artigo 13 da lei xeral de subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o

Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado.
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Asinado
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ANEXO I c- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade de obrar en solitario)
(A) DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
(B) DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE
Nome y apelidos
NIF
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante legal do concursante que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
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o

o
o

Autorizo expresamente ao concursante (B) a participar no concurso (A) convocado, e coñezo o contido das bases xerais
aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade coa
convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas no seu nome e representación.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no
artigo 13 da lei xeral de subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
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o
Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para recibir o premio convocado no concurso que figura no
encabezado (A).
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Asinado
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ANEXO I d - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas en grupo)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
DATOS DOS CONCURSANTES
AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen plena capacidade de obrar deberán acompañar
os datos e firma dos seus representantes legais.
CONCURSA
NTE
NOME
E
APELIDOS

CONCURSA
NTE - NIF

DOMICI
LIO

MENOR DE
IDADE OU
INCAPACITA
DO?

SINATU
RA

REPRESENT
ANTE
–
NOME
E
APELIDOS

REPRESENT
ANTE - NIF

SINATU
RA

DECLARAN QUE:
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o

o

o
o

No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes, autorizamos aos nosos representados a participar no
concurso segundo as bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ..................................., aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade
coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as
obrigas derivadas das mesmas.
Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social.
Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación para todas as xestións pertinentes para o cobro dos
premios a:
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NOME E APELIDOS

o

NIF

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO

Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA(N):
o

Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado.

ANEXO : MODELO DE OUTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN ANTE O CONCELLO DE OROSO PARA
COBRO DE PREMIOS EN ESPECIE
CONCURSO
PREMIO

RELACIÓN DE PREMIADOS QUE DAN A SÚA REPRESENTACIÓN
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NOME E APELIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDADE

SINATURA

OUTORGA/N A SÚA REPRESENTACIÓN A:
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D/Dona:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
E autorizan a este para o cobro do premio en especie en nome de todos os asinantes, entendendo que o concello de Oroso
facendo entrega do premio ao representante cumpre coa obriga de pago aos premiados prevista nas bases da convocatoria.
Coa firma do presente escrito o representante acepta a representación/autorización conferida e responde da autenticidade da
sinatura de/dos outorgante/s.
En ________________ a ____ de _________________ de 20__
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O REPRESENTANTE
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ANEXO II –CARACTERÍSTICAS PARTICULAR DO CONCURSO
1. DENOMINACIÓN
“IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE OROSO “A MULLER TRABALLADORA”
2. OBXECTIVOS
Con motivo do Día Internacional da Muller no que se conmemora a loita da muller pola súa participación e igualdade de xénero
na sociedade e no seu desenvolvemento íntegro como persoa, convócase este concurso, centrado no ámbito do traballo e co que se
pretende que a través das imaxes se reflicta o traballo das mulleres en calquera eido.
3. CRÉDITO ORZAMENTARIO
O importe dos premios previstos nestas bases imputarase á partida 231.489.00 do orzamento municipal.
4. REQUISITOS ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES
Poderán presentarse todas as persoas empadroadas en concellos DA COMARCA DE ORDES e SANTIAGO DE COMPOSTELA.
5. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLOS CONCURSANTES
Xunto co solicitude participación presentarase un sobre pechado, no que figure o nome e apelidos do participante e o concurso a
que pertence que incluirá:
1º) Fotografías a concursar, coas seguintes limitacións:
a) O número de fotografías que pode presentar cada participante estará limitado a 3.
b) O formato das fotografías será de 20x30cm en papel fotográfico. Admitiranse fotos en cor e en branco e negro quedando
prohibido o uso de programas de retoque fotográfico. As fotografías presentaranse sen montar, sen paspartú, marco nin
cristal. E sen datos persoais que poidan identificar á persoa autora. Aquelas fotografías nas que apareza unha persoa
identificable, deben contar co consentimento da persoa retratada. A non presentación deste anexo implica quedar
excluído/a
no
devandito
concurso.
Cada fotografía levará un título escrito por detrás, xunto co pseudónimo que indique o autor ou autora.
2º) CD coa fotografías en formato dixital no que figure o título.
3º) Anexo de autorización e uso de dereitos de imaxe.
6. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 22 de febreiro de 2019.
No suposto de remisión da documentación por correo postal, o participante xustificará a data de imposición do envío na oficina de
correos e anunciará a este concello a remisión das fotografías, mediante fax (981691786) ou telegrama ata o día 22 de febreiro de
2019 ás 21.00 horas.
Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serán admitidas as fotografías, se son recibidas por este organismo con
posterioridade á data de terminación do prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen recibirse as fotografías estas non será admitidas en
ningún caso.
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7. OBRIGAS ADICIONAIS DOS CONCURSANTES
1º) Para poder recibir o premio é condición imprescindible estar presente no acto de entrega. No caso de non poder acudir,
pódese enviar unha persoa representante, coa autorización expresa do/a titular da fotografía premiada.
O fallo do xurado darase a coñecer no marco das celebracións do Día Internacional da Muller o 8 de marzo de 2019 ás
20.00 horas no Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa (de selo caso de non estar dispoñible o Concello designará
outro lugar para a entrega, previo aviso).
2º) Aqueles concursantes que sexan premiados deberán acreditar o seu empadroamento en un concello DA COMARCA DE
ORDES ou de SANTIAGO DE COMPOSTELA con data anterior á convocatoria dos premios coma requisito para o seu
cobro.
8. PREMIOS
A. Premios en metálico CATEGORÍA XERAL para participantes maiores de 16 anos:




1º Premio : 250 €
2º Premio : 150 €
3º Premio : 100 €
B. Premios en especie CATEGORÍA INFANTIL. A trocar en establecementos do concello de Oroso.



1º Premio : Vale agasallo valorado en 100 2º Premio : Vale agasallo valorado en 60 €
 3º Premio : Vale agasallo valorado en 40 €
9. ÓRGANO INSTRUTOR
Concellería Muller.
10. COMPOSICIÓN DO XURADO
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O xurado estará integrado polos seguintes membros:
- Presidente/a: Concelleira de Muller
- Vocal 1: Técnica CIM da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes
- Vocal 2: Técnica servizo sociais
- Vocal 3: Técnico Concello Oroso
- Vocal 4: Fotógrafo/a profesional do concello Oroso
Secretaría: Axente de Emprego e Desenvolvemento Local da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN
A selección das fotografías realizarase tendo en conta a súa calidade técnica e artística e o grao no que foran capaces de captar a
esencia da temática do concurso.
No caso no que o xurado así o estime todos ou algúns dos premios poderían quedar desertos..
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ANEXOS ESPECÍFICOS
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE
D. /D.ª
e enderezo en
DECLARO QUE:
O día

, maior de idade, con DNI
fun retratado/a nunha fotografía realizada por

A dita sesión ten por finalidade a participación no concurso “MULLER TRABALLADORA” organizado polo Concello de Oroso
e naqueles sitios web, xornais… que poida ser publicada.
Por todo o cal, expresamente AUTORIZO ao Concello de Oroso a utilización da miña imaxe persoal resultante da dita sesión
fotográfica para a finalidade mencionada, sen que a dita autorización estea sometida a ningún prazo temporal nin estea restrinxida
ao ámbito nacional de ningún país.
E para que conste e produza efectos, asino a presente autorización ao amparo do disposto na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio,
de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

……………………………., ……. de ……………………………………… de 2019”

Ábrese unha quenda de intervencións.
D. Alexander Doval Expósito (PP) indica que pese a que existe un reparo da intervención van a votar a favor.
O Alcalde somete a proposta de acordo a votación e o Pleno da Corporación por:
Votos a favor: doce ( 7 do PSdeG-PSOE; 3 do PP; 1 de SON – ANOVA; 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos ).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: Levantar o reparo suspensivo da intervención municipal e aprobar as bases concesión de premios do IX
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “A MULLER TRABALLADORA” do Concello de Oroso, tendo en conta o claro interese
público na celebración do evento e que a premura das datas non fai posible tramitar a correspondente ordenanza reguladora ou
aprobación nas bases do orzamento segundo a lexislación vixente.
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Primeira.-OBXECTO
De conformidade co previsto na lei 38/2003 de subvencións, constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do concurso que
figura recollida no ANEXO II apartado 1 para satisfacer os motivos de interese público previstos no apartado 2 do devandito
ANEXO II.
Segunda.-CRÉDITO ORZAMENTARIO
Os premios previstos nestas bases imputarase contra a partida orzamentaria prevista no ANEXO II apartado 3 destas bases, para o
cal será requisito preciso a emisión do correspondente certificado de existencia de crédito da intervención municipal.
Terceira.- BENEFICIARIOS
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Poderán ser beneficiarios dos premios previstos nestas bases tódalas persoas, así como as agrupacións de persoas físicas e
xurídicas sen personalidade xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados coma obxecto de premio, e que cumpran
os seguintes requisitos xerais, ademais dos específicos previstos no Anexo II apartado 4:
d) Non estar incursas en ningún dos casos previstos no artigo 13.2 da lei xeral de subvencións.
e) Non ter co concello débedas ou sancións tributarias en período executivo, salvo que se trate de débedas ou sancións
tributarias que se atopen aprazadas, fraccionadas o cuxa execución estivese suspendida.
f) Non ter pendente de xustificar subvención concedida polo concello.
Aquelas persoas menores de idade ou que non teñan plena capacidade de obrar que desexen participar deberán facelo sempre coa
preceptiva autorización do titular da patria potestade ou tutela, segundo modelo anexo a estas bases.
Cuarta.-RÉXIME DE CONCESIÓN DOS PREMIOS
Os premios outorgaranse, previa petición a instancia do solicitante, con cargo ó orzamento da Corporación mediante
procedemento de concorrencia competitiva. O seu outorgamento será motivado e os seus importes non poderán ser revisados ni
ampliados.
O importe dos premios a conceder non superará o presupostado no Orzamento Xeral da Corporación para cada exercicio
orzamentario.
O importe e categorías dos premios de cada concurso aparece relacionado no Anexo II apartado 7 destas bases.
Quinta.-PUBLICIDADE E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unha vez aprobadas as presentes bases, serán obxecto de publicación íntegra no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña.
Unha vez publicadas as bases, mediante resolución da Alcaldía-Presidencia aprobarase a convocatoria que remitirase á Base
Nacional de Datos de Subvencións, publicándose extracto da mesma no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña por conduto,
o cal conterá coma mínimo:
6º) Obxecto
7º) Beneficiarios.
8º) Data da publicación das bases reguladoras no Boletín Oficial da Provincia.
9º) Prazo de presentación de solicitudes.
10º) Identidade do Xurado.
As solicitudes presentaranse no prazo establecido na resolución de convocatoria contados a partires da publicación do extracto da
convocatoria no BOP.
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Sexta.- DOCUMENTACIÓN
A documentación que se deberá acompañar é a seguinte:
- Solicitude, segundo modelo que se acompaña no anexo I, firmada polos interesados, ou por quen teña conferida a delegación
debidamente acreditada no que se inclúe declaración responsable na que se acredite encontrarse ó corrente das súas obrigacións
fiscais con este Concello, e a facenda pública e estatal, así coma a seguridade social e de que o(s) solicitante(s) non se atopa(n) en
ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións.
- Aqueles outros sinalados no Anexo II no apartado 5 para este concurso.
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Sétima.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes e no seu caso documentación adicional deberanse entregar:
4º) No Rexistro Municipal do concello, en horario de 8:30 a 14:00 horas os días laborables.
5º) Nas oficinas de correos nos termos previstos no RD 1829/1999 no seu artigo 31.
6º) Na Sede Electrónica Municipal (https://sede.oroso.gal/).
No suposto de que conformidade co previsto no Anexo II apartado 5 fose necesario presentar documentación adicional, ademais
da solicitude de participación, e pola súa natureza non fose posible entregala a través da Sede Electrónica, esta deberá entregarse
necesariamente no Rexistro Municipal ou no seu caso Oficinas de Correos no prazo máximo de presentación de solicitudes. Neste
último caso o xustificante da data de imposición do envío na oficina de correos remitirase aos números de fax previstos no Anexo
II apartado ata o día límite de presentación de solicitudes. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será admitida a
documentación adicional, se é recibida por este organismo con posterioridade á data de terminación do prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen recibirse a documentación adicional non será admitidas
en ningún caso.
Oitava.-PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
O procedemento a seguir será o regulado no Capítulo II do Título I da lei 38/2003 de subvencións mediante un procedemento de
concorrencia competitiva, cas seguintes especialidades:
e) O órgano de instrución sinalado na lei será a Concellería delegada da área correspondente para cada concurso sinalado no
Anexo I destas bases.
f)

O órgano colexiado encargado de formular a proposta de resolución estará formada por un xurado imparcial cuxa
composición figura no Anexo I apartado 10 destas bases para cada concurso e cuxo nomeamento farase pola AlcaldíaPresidencia na convocatoria. Actuará coma secretario do mesmo persoal funcionario ou laboral da corporación
debidamente capacitado. O xurado actuará en pleno, será necesaria a asistencia de dous terzos dos seus membros. As súas
deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. O réxime xurídico e de funcionamento do xurado
será o disposto nos artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.

g) A valoración de concesión dos premios farase atendendo ós criterios previstos no Anexo II apartado 11 destas bases.
h) A Alcaldía-Presidencia será o órgano competente para unha vez vistas as propostas, resolver mediante acordo motivado.
A notificación dos actos de tramitación e resolución de concesión dos premios será publicada no taboleiro de anuncios e a páxina
web do Concello, medio exclusivo de notificación de conformidade co disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

CVD: E0nxBCSGbDWZ7Jc4sw/v
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Novena.- PAGO DO PREMIOS
O pago de premios en metálico concedidos farase efectivo unha vez acreditada as condicións específicas esixidas en cada concurso
mediante transferencia bancaria ao número de conta indicado polos premiados.
O pago de premios en especie previstos farase de xeito indirecto ao provedor elixido polo concello, para o cal os premiados
estarán obrigados á sinatura do recibín das autorizacións ou vales necesarios para a retirada dos produtos, así como a entrega á
empresa subministradora designada polo Concello dos vales contra a entrega dos produtos obxecto do premio.
No suposto de premios compartidos por unha pluralidade de persoas, salvo disposición expresa en contra do Anexo regulador de
cada concurso, o pago ratearase a partes iguais entre todos os premiados. Cando se trate de premios en especie que non sexan
divisibles, o premio entregarase a un dos premiados previo acordo do resto.
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Transcorridos en todo caso o prazo de tres meses dende a publicación do acto de concesión dos premios sen que os premiados
fixeran entrega da documentación precisa para facer o pago, estes caducarán e quedarán sen efecto.
Décima.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A participación no concurso previstos nestas bases implica polos participantes a aceptación incondicionada das seguintes
cláusulas:
4º) No suposto de concursos que impliquen a creación ou representación de obras literarias e artísticas, a cesión en
modalidade non exclusiva ao concello de Oroso de xeito gratuíto dos seguintes dereitos de explotación:
e) Reprodución
f) Distribución
g) Comunicación pública
h) Publicación.
5º) A autorización ao concello para a publicación na páxina web, redes sociais e publicacións da súa titularidade do nome e
apelidos dos concursantes e premiados, así coma fotografías e vídeos dos mesmos nos actos de entrega de premios ou na
participación nas actividades culturais, deportivas, lúdicas etc. obxecto do concurso.
6º) A publicación dos datos persoais dos premiados e importe dos mesmos na Base de Datos Nacional de Subvencións de
conformidade coa lexislación vixente.
Undécima.-INSPECCIÓN E CONTROL
O concello poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto das actividades subvencionadas e terá acceso a toda a
documentación xustificativa das mesmas, así como a requirir á asociación nos termos que precise todo elo de conformidade eco
disposto no Título III da lei 38/2003.
Duodécima.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no Título IV da lei 38/2003.
O incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a desviación da subvención para actividades ou conceptos no
estimados no proceso de tramitación e resolución, o incumprimento da obriga de xustificación, a duplicidade de subvencións para
un mesmo programa, sempre que non sexan complementarias con cargo a créditos de outras Administracións Públicas,
constituirán causa determinante para a revogación da subvención concedida, coa seguinte devolución dos créditos obtidos.
Igualmente, o falseamento ou ocupación dos datos esixidos nas correspondentes convocatorias, así como a aplicación da
prestación a fins distintos dos previstos, dará lugar á cancelación da subvención e a obriga do reintegro das cantidades recibidas.
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As cantidades a reintegrar terán a consideración de créditos de dereito público, resultando de aplicación para a súa cobranza no
previsto no Regulamento Xeral de Recadación.
Décimo terceira.-COMPROMISOS
As persoas que resulten beneficiarias dos premios se comprometen a:
- Comunicar ó Concello por escrito, cando proceda, a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes
de calquera administración ou ente público.
- Comunicar ó concello, por escrito, as modificacións da situación, condición ou circunstancias que motivaron a concesión.
- Autorizar ó Concello a obter por medios telemáticos os certificados correspondentes de atoparse ó corrente de obrigas tributarias
e coa seguridade social.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En o non previsto nestas bases será de aplicación a lei 38/2003 de subvencións, regulamento xeral de subvencións a Lei reguladora
das Bases do Réxime Local e a Lei de Facendas Locais.
ANEXO I a- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para entidades con personalidade xurídica)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Representante – Nome y apelidos
Representante – NIF
Representante - Domicilio Fiscal
(Rúa)
Representante - Localidade- C.P.
– Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante da entidade que figura no encabezado,
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DECLARA QUE:
o
o
o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP
de A Coruña de data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no
artigo 13 da lei xeral de subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):
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SOLICITA:
o

Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado.

Asinado
ANEXO I b- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas maiores de idade e non incapacitadas en solitario)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
DECLARA QUE:
o
o
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o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP
de A Coruña de data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no
artigo 13 da lei xeral de subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o

Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado.

Asinado
ANEXO I c- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade de obrar en solitario)
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(A) DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
(B) DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE
Nome y apelidos
NIF
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante legal do concursante que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
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o

o
o

Autorizo expresamente ao concursante (B) a participar no concurso (A) convocado, e coñezo o contido das bases xerais
aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade coa
convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas no seu nome e representación.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no
artigo 13 da lei xeral de subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para recibir o premio convocado no concurso que figura no
encabezado (A).
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Asinado
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ANEXO I d - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas en grupo)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO
QUE SE CONCURSA
DATOS DOS CONCURSANTES
AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen plena capacidade de obrar deberán acompañar
os datos e firma dos seus representantes legais.
CONCURSA
NTE
NOME
E
APELIDOS

CONCURSA
NTE - NIF

DOMICI
LIO

MENOR DE
IDADE OU
INCAPACITA
DO?

SINATU
RA

REPRESENT
ANTE
–
NOME
E
APELIDOS

REPRESENT
ANTE - NIF

SINATU
RA

DECLARAN QUE:
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o

o

o
o

No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes, autorizamos aos nosos representados a participar no
concurso segundo as bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ..................................., aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade
coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as
obrigas derivadas das mesmas.
Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, así
coma coa Seguridade Social.
Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación para todas as xestións pertinentes para o cobro dos
premios a:
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NOME E APELIDOS

o

NIF

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO

Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA(N):
o

Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado.

ANEXO : MODELO DE OUTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN ANTE O CONCELLO DE OROSO PARA
COBRO DE PREMIOS EN ESPECIE
CONCURSO
PREMIO

RELACIÓN DE PREMIADOS QUE DAN A SÚA REPRESENTACIÓN
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NOME E APELIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDADE

SINATURA

OUTORGA/N A SÚA REPRESENTACIÓN A:
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D/Dona:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
E autorizan a este para o cobro do premio en especie en nome de todos os asinantes, entendendo que o concello de Oroso
facendo entrega do premio ao representante cumpre coa obriga de pago aos premiados prevista nas bases da convocatoria.
Coa firma do presente escrito o representante acepta a representación/autorización conferida e responde da autenticidade da
sinatura de/dos outorgante/s.
En ________________ a ____ de _________________ de 20__
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O REPRESENTANTE
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37/111

PLENO

ANEXO II –CARACTERÍSTICAS PARTICULAR DO CONCURSO
1. DENOMINACIÓN
“IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE OROSO “A MULLER
TRABALLADORA”
2. OBXECTIVOS
Con motivo do Día Internacional da Muller no que se conmemora a loita
da muller pola súa participación e igualdade de xénero na sociedade e no seu
desenvolvemento íntegro como persoa, convócase este concurso, centrado no
ámbito do traballo e co que se pretende que a través das imaxes se reflicta
o traballo das mulleres en calquera eido.
3. CRÉDITO ORZAMENTARIO
O importe dos premios previstos nestas bases imputarase á partida
231.489.00 do orzamento municipal.
4. REQUISITOS ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES
Poderán presentarse todas as persoas empadroadas en concellos DA
COMARCA DE ORDES e SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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5. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLOS
CONCURSANTES
Xunto co solicitude participación presentarase un sobre pechado, no que
figure o nome e apelidos do participante e o concurso a que pertence que
incluirá:
1º) Fotografías a concursar, coas seguintes limitacións:
c) O número de fotografías que pode presentar cada participante estará
limitado a 3.
d) O formato das fotografías será de 20x30cm en papel fotográfico.
Admitiranse fotos en cor e en branco e negro quedando prohibido o
uso de programas de retoque fotográfico. As fotografías
presentaranse sen montar, sen paspartú, marco nin cristal. E sen
datos persoais que poidan identificar á persoa autora. Aquelas
fotografías nas que apareza unha persoa identificable, deben contar
co consentimento da persoa retratada. A non presentación deste
anexo implica quedar excluído/a no devandito concurso.
Cada fotografía levará un título escrito por detrás, xunto co
pseudónimo que indique o autor ou autora.
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2º) CD coa fotografías en formato dixital no que figure o título.
3º) Anexo de autorización e uso de dereitos de imaxe.
6. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 22 de febreiro de
2019.
No suposto de remisión da documentación por correo postal, o participante
xustificará a data de imposición do envío na oficina de correos e anunciará a
este concello a remisión das fotografías, mediante fax (981691786) ou
telegrama ata o día 22 de febreiro de 2019 ás 21.00 horas.
Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serán admitidas as fotografías,
se son recibidas por este organismo con posterioridade á data de terminación
do prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen
recibirse as fotografías estas non será admitidas en ningún caso.
7. OBRIGAS ADICIONAIS DOS CONCURSANTES
3º) Para poder recibir o premio é condición imprescindible estar
presente no acto de entrega. No caso de non poder acudir, pódese
enviar unha persoa representante, coa autorización expresa do/a
titular da fotografía premiada.
O fallo do xurado darase a coñecer no marco das celebracións do
Día Internacional da Muller o 8 de marzo de 2019 ás 20.00 horas
no Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa (de selo caso de non
estar dispoñible o Concello designará outro lugar para a entrega,
previo aviso).
4º) Aqueles concursantes que sexan premiados deberán acreditar o seu
empadroamento en un concello DA COMARCA DE ORDES ou de
SANTIAGO DE COMPOSTELA con data anterior á convocatoria
dos premios coma requisito para o seu cobro.
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8. PREMIOS
C. Premios en metálico CATEGORÍA XERAL para participantes
maiores de 16 anos:




1º Premio : 250 €
2º Premio : 150 €
3º Premio : 100 €

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

39/111

PLENO

D. Premios en especie CATEGORÍA INFANTIL.
establecementos do concello de Oroso.


A trocar en

1º Premio : Vale agasallo valorado en 100 2º Premio : Vale agasallo valorado
en 60 €
 3º Premio : Vale agasallo valorado en 40 €
9. ÓRGANO INSTRUTOR
Concellería Muller.
10. COMPOSICIÓN DO XURADO
O xurado estará integrado polos seguintes membros:
- Presidente/a: Concelleira de Muller
- Vocal 1: Técnica CIM da Mancomunidade de Municipios da
Comarca de Ordes
- Vocal 2: Técnica servizo sociais
- Vocal 3: Técnico Concello Oroso
- Vocal 4: Fotógrafo/a profesional do concello Oroso
Secretaría: Axente de Emprego e Desenvolvemento Local da
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN
A selección das fotografías realizarase tendo en conta a súa calidade técnica e
artística e o grao no que foran capaces de captar a esencia da temática do
concurso.
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No caso no que o xurado así o estime todos ou algúns dos premios poderían
quedar desertos..

ANEXOS ESPECÍFICOS
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE
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D.
, maior de idade, con DNI
DECLARO QUE:
O día
realizada por

/D.ª
e enderezo en
fun retratado/a nunha fotografía

A dita sesión ten por finalidade a participación no concurso “MULLER
TRABALLADORA” organizado polo Concello de Oroso e naqueles sitios
web, xornais… que poida ser publicada.
Por todo o cal, expresamente AUTORIZO ao Concello de Oroso a utilización
da miña imaxe persoal resultante da dita sesión fotográfica para a finalidade
mencionada, sen que a dita autorización estea sometida a ningún prazo
temporal nin estea restrinxida ao ámbito nacional de ningún país.
E para que conste e produza efectos, asino a presente autorización ao amparo
do disposto na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do
dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

……………………………., ……. de ………………………………………
de 2019”
6.-Aprobar previa ratificación da inclusión na orde do día, o
levantamento do reparo de Intervención e aprobación das bases de
concesión de premios do IV Certame de traballo de investigación do
Camiño Inglés do Concello de Oroso.
Primeiramente sométese a votación a ratificación da súa inclusión na orde do
día, non existindo intervencións o Sr. Alcalde somete a ratificación da
inclusión do punto na orde do día sendo esta aprobada por unanimidade dos
membros da corporación presentes. Seguidamente procédese a deliberar
sobre o asunto.
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Logo de ver a proposta de acordo asinada polo Alcalde que di:
LOGO DE VER a providencia de Alcaldía de data 25 de xaneiro do presente
polo que se ordenaba o inicio de expediente de aprobación de bases e
convocatoria para realización do IV CERTAME DE TRABALLO DE
INVESTIGACIÓN DO CAMIÑO INGLÉS.
E DE VER o certificado de existencia de crédito da intervención municipal
de data 28 de xaneiro polo importe dos premios.
E DE VER o informe de reparo suspensivo da intervención municipal de
data 28 de xaneiro, por considerar a esta Alcaldía non competente para a
aprobación das bases segundo a lexislación vixente.
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CONSIDERANDO o claro interese do concello de Oroso na realización do
IV CERTAME DE TRABALLO DE INVESTIGACIÓN DO CAMIÑO
INGLÉS., coma promoción da cultura e recurso turístico.
En virtude das facultades conferidas polo artigo 21 da Lei 7/85, de bases de
réxime local, con esta data, PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN
A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Levantar o reparo suspensivo da intervención municipal e
aprobar as bases concesión de premios do IV CERTAME DE TRABALLO
DE INVESTIGACIÓN DO CAMIÑO INGLÉS. do Concello de Oroso, tendo
en conta o claro interese público na celebración do evento e que a premura
das datas non fai posible tramitar a correspondente ordenanza reguladora ou
aprobación nas bases do orzamento segundo a lexislación vixente.
Primeira.-OBXECTO
De conformidade co previsto na lei 38/2003 de subvencións, constitúe o
obxecto das presentes bases a regulación do concurso que figura recollida no
ANEXO II apartado 1 para satisfacer os motivos de interese público previstos
no apartado 2 do devandito ANEXO II.
Segunda.-CRÉDITO ORZAMENTARIO
Os premios previstos nestas bases imputarase contra a partida orzamentaria
prevista no ANEXO II apartado 3 destas bases, para o cal será requisito
preciso a emisión do correspondente certificado de existencia de crédito da
intervención municipal.
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Terceira.- BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios dos premios previstos nestas bases tódalas persoas,
así como as agrupacións de persoas físicas e xurídicas sen personalidade
xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados coma obxecto de
premio, e que cumpran os seguintes requisitos xerais, ademais dos
específicos previstos no Anexo II apartado 4:
a) Non estar incursas en ningún dos casos previstos no artigo 13.2 da
lei xeral de subvencións.
b) Non ter co concello débedas ou sancións tributarias en período
executivo, salvo que se trate de débedas ou sancións tributarias que
se atopen aprazadas, fraccionadas o cuxa execución estivese
suspendida.
c) Non ter pendente de xustificar subvención concedida polo concello.
Aquelas persoas menores de idade ou que non teñan plena capacidade de
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obrar que desexen participar deberán facelo sempre coa preceptiva
autorización do titular da patria potestade ou tutela, segundo modelo anexo a
estas bases.
Cuarta.-RÉXIME DE CONCESIÓN DOS PREMIOS
Os premios outorgaranse, previa petición a instancia do solicitante, con cargo
ó orzamento da Corporación mediante procedemento de concorrencia
competitiva. O seu outorgamento será motivado e os seus importes non
poderán ser revisados ni ampliados.
O importe dos premios a conceder non superará o presupostado no
Orzamento Xeral da Corporación para cada exercicio orzamentario.
O importe e categorías dos premios de cada concurso aparece relacionado no
Anexo II apartado 7 destas bases.
Quinta.-PUBLICIDADE
SOLICITUDES

E

PRAZO

DE

PRESENTACIÓN

DE

Unha vez aprobadas as presentes bases, serán obxecto de publicación íntegra
no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña.
Unha vez publicadas as bases, mediante resolución da Alcaldía-Presidencia
aprobarase a convocatoria que remitirase á Base Nacional de Datos de
Subvencións, publicándose extracto da mesma no «Boletín Oficial» da
provincia de A Coruña por conduto, o cal conterá coma mínimo:
1º) Obxecto
2º) Beneficiarios.
3º) Data da publicación das bases reguladoras no Boletín Oficial da
Provincia.
4º) Prazo de presentación de solicitudes.
5º) Identidade do Xurado.
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As solicitudes presentaranse no prazo establecido na resolución de
convocatoria contados a partires da publicación do extracto da convocatoria
no BOP.
Sexta.- DOCUMENTACIÓN
A documentación que se deberá acompañar é a seguinte:
- Solicitude, segundo modelo que se acompaña no anexo I, firmada polos
interesados, ou por quen teña conferida a delegación debidamente acreditada
no que se inclúe declaración responsable na que se acredite encontrarse ó
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corrente das súas obrigacións fiscais con este Concello, e a facenda pública e
estatal, así coma a seguridade social e de que o(s) solicitante(s) non se
atopa(n) en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións
establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións.
- Aqueles outros sinalados no Anexo II no apartado 5 para este concurso.
Sétima.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes e no seu caso documentación adicional deberanse entregar:
1º) No Rexistro Municipal do concello, en horario de 8:30 a 14:00 horas
os días laborables.
2º) Nas oficinas de correos nos termos previstos no RD 1829/1999 no
seu artigo 31.
3º) Na Sede Electrónica Municipal (https://sede.oroso.gal/).
No suposto de que conformidade co previsto no Anexo II apartado 5 fose
necesario presentar documentación adicional, ademais da solicitude de
participación, e pola súa natureza non fose posible entregala a través da Sede
Electrónica, esta deberá entregarse necesariamente no Rexistro Municipal ou
no seu caso Oficinas de Correos no prazo máximo de presentación de
solicitudes. Neste último caso o xustificante da data de imposición do envío
na oficina de correos remitirase aos números de fax previstos no Anexo II
apartado ata o día límite de presentación de solicitudes. Sen a concorrencia
de ambos os requisitos non será admitida a documentación adicional, se é
recibida por este organismo con posterioridade á data de terminación do
prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen
recibirse a documentación adicional non será admitidas en ningún caso.
Oitava.-PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
O procedemento a seguir será o regulado no Capítulo II do Título I da lei
38/2003 de subvencións mediante un procedemento de concorrencia
competitiva, cas seguintes especialidades:
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a) O órgano de instrución sinalado na lei será a Concellería delegada
da área correspondente para cada concurso sinalado no Anexo I
destas bases.
b) O órgano colexiado encargado de formular a proposta de resolución
estará formada por un xurado imparcial cuxa composición figura no
Anexo I apartado 10 destas bases para cada concurso e cuxo
nomeamento farase pola Alcaldía-Presidencia na convocatoria.
Actuará coma secretario do mesmo persoal funcionario ou laboral da
corporación debidamente capacitado. O xurado actuará en pleno,
será necesaria a asistencia de dous terzos dos seus membros. As súas
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deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta
correspondente. O réxime xurídico e de funcionamento do xurado
será o disposto nos artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro,
do Réxime Xurídico do Sector Público.
c) A valoración de concesión dos premios farase atendendo ós criterios
previstos no Anexo II apartado 11 destas bases.
d) A Alcaldía-Presidencia será o órgano competente para unha vez
vistas as propostas, resolver mediante acordo motivado.
A notificación dos actos de tramitación e resolución de concesión dos
premios será publicada no taboleiro de anuncios e a páxina web do Concello,
medio exclusivo de notificación de conformidade co disposto no artigo 45.1
b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas.
Novena.- PAGO DO PREMIOS
O pago de premios en metálico concedidos farase efectivo unha vez
acreditada as condicións específicas esixidas en cada concurso mediante
transferencia bancaria ao número de conta indicado polos premiados.
O pago de premios en especie previstos farase de xeito indirecto ao provedor
elixido polo concello, para o cal os premiados estarán obrigados á sinatura do
recibín das autorizacións ou vales necesarios para a retirada dos produtos, así
como a entrega á empresa subministradora designada polo Concello dos vales
contra a entrega dos produtos obxecto do premio.
No suposto de premios compartidos por unha pluralidade de persoas, salvo
disposición expresa en contra do Anexo regulador de cada concurso, o pago
ratearase a partes iguais entre todos os premiados. Cando se trate de premios
en especie que non sexan divisibles, o premio entregarase a un dos premiados
previo acordo do resto.
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Transcorridos en todo caso o prazo de tres meses dende a publicación do acto
de concesión dos premios sen que os premiados fixeran entrega da
documentación precisa para facer o pago, estes caducarán e quedarán sen
efecto.
Décima.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DATOS
DE CARÁCTER PERSOAL
A participación no concurso previstos nestas bases implica polos
participantes a aceptación incondicionada das seguintes cláusulas:
1º) No suposto de concursos que impliquen a creación ou
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a)
b)
c)
d)

representación de obras literarias e artísticas, a cesión en modalidade
non exclusiva ao concello de Oroso de xeito gratuíto dos seguintes
dereitos de explotación:
Reprodución
Distribución
Comunicación pública
Publicación.

2º) A autorización ao concello para a publicación na páxina web, redes
sociais e publicacións da súa titularidade do nome e apelidos dos
concursantes e premiados, así coma fotografías e vídeos dos
mesmos nos actos de entrega de premios ou na participación nas
actividades culturais, deportivas, lúdicas etc. obxecto do concurso.
3º) A publicación dos datos persoais dos premiados e importe dos
mesmos na Base de Datos Nacional de Subvencións de
conformidade coa lexislación vixente.
Undécima.-INSPECCIÓN E CONTROL
O concello poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto
das actividades subvencionadas e terá acceso a toda a documentación
xustificativa das mesmas, así como a requirir á asociación nos termos que
precise todo elo de conformidade eco disposto no Título III da lei 38/2003.
Duodécima.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no Título IV da lei
38/2003.
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O incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a desviación
da subvención para actividades ou conceptos no estimados no proceso de
tramitación e resolución, o incumprimento da obriga de xustificación, a
duplicidade de subvencións para un mesmo programa, sempre que non sexan
complementarias con cargo a créditos de outras Administracións Públicas,
constituirán causa determinante para a revogación da subvención concedida,
coa seguinte devolución dos créditos obtidos.
Igualmente, o falseamento ou ocupación dos datos esixidos nas
correspondentes convocatorias, así como a aplicación da prestación a fins
distintos dos previstos, dará lugar á cancelación da subvención e a obriga do
reintegro das cantidades recibidas.
As cantidades a reintegrar terán a consideración de créditos de dereito
público, resultando de aplicación para a súa cobranza no previsto no
Regulamento Xeral de Recadación.
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Décimo terceira.-COMPROMISOS
As persoas que resulten beneficiarias dos premios se comprometen a:
- Comunicar ó Concello por escrito, cando proceda, a obtención de
subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera
administración ou ente público.
- Comunicar ó concello, por escrito, as modificacións da situación, condición
ou circunstancias que motivaron a concesión.
- Autorizar ó Concello a obter por medios telemáticos os certificados
correspondentes de atoparse ó corrente de obrigas tributarias e coa seguridade
social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
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En o non previsto nestas bases será de aplicación a lei 38/2003 de
subvencións, regulamento xeral de subvencións a Lei reguladora das Bases
do Réxime Local e a Lei de Facendas Locais.
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ANEXO I a- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para entidades con personalidade xurídica)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Representante – Nome y apelidos
Representante – NIF
Representante - Domicilio Fiscal (Rúa)
Representante - Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante da entidade que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
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o

o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
feita por Resolución de Alcaldía de data
...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
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o

para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I b- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas maiores de idade e non incapacitadas en
solitario)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
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Teléfono
DECLARA QUE:
o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
feita
por
Resolución
de
Alcaldía
de
data
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o

o

...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I c- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade
de obrar en solitario)
(A) DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
(B) DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
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Localidade- C.P. – Provincia
(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE
Nome y apelidos
NIF
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Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante legal do concursante que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
o

o

o

Autorizo expresamente ao concursante (B) a participar no concurso
(A) convocado, e coñezo o contido das bases xerais aprobadas polo
concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas no seu nome e
representación.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para
recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado (A).
Asinado
ANEXO I d - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
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(Modelo para persoas físicas en grupo)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
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DATOS DOS CONCURSANTES
AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen
plena capacidade de obrar deberán acompañar os datos e firma dos seus
representantes legais.
CONC
URSA
NTE NOM
EE
APEL
IDOS

CONC
URSA
NTE NIF

DO
MIC
ILIO

MENO
R DE
IDADE
OU
INCAP
ACITA
DO?

SIN
AT
UR
A

REPRE
SENTA
NTE –
NOME
E
APELI
DOS

REPRE
SENTA
NTE NIF

SIN
AT
UR
A

DECLARAN QUE:
o
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o

o

No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes,
autorizamos aos nosos representados a participar no concurso
segundo as bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no
BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade
coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ..................................., aceptando incondicionalmente as
obrigas derivadas das mesmas.
En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos
incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso
aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social.
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o

Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación
para todas as xestións pertinentes para o cobro dos premios a:

NOME E
APELIDO
S

o

NI
F

DOMICILI
O

TELÉFON
O

CORREO
ELECTRÓNIC
O

Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA(N):
o
Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio
convocado no concurso que figura no encabezado.

ANEXO : MODELO DE OUTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN
ANTE O CONCELLO DE OROSO PARA COBRO DE PREMIOS EN
ESPECIE
CONCURSO
PREMIO

RELACIÓN DE PREMIADOS QUE DAN A SÚA REPRESENTACIÓN
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NOME E APELIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDADE
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OUTORGA/N A SÚA REPRESENTACIÓN A:
D/Dona:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
E autorizan a este para o cobro do premio en especie en nome de todos os
asinantes, entendendo que o concello de Oroso facendo entrega do premio ao
representante cumpre coa obriga de pago aos premiados prevista nas bases da
convocatoria.
Coa firma do presente escrito o representante acepta a
representación/autorización conferida e responde da autenticidade da
sinatura de/dos outorgante/s.
En ________________ a ____ de _________________ de 20__
O REPRESENTANTE
ANEXO II –CARACTERÍSTICAS PARTICULAR DO CONCURSO
1. DENOMINACIÓN
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“IV CERTAME DE TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMIÑO
INGLÉS”
2. OBXECTIVOS
Por en valor os atractivos culturais e turísticos do Camiño Inglés así como a
dar coñecemento e a promoción do mesmo.
3. CRÉDITO ORZAMENTARIO
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O importe dos premios previstos nestas bases imputarase á partida
432.489.00 do orzamento municipal.
4. REQUISITOS ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES
Establécense 3 categorías no certame: “Investigadores”, “Peregrinos” e
“Mozos de ata 18 anos”. Deste xeito, poderán presentarse todas as persoas,
individualmente ou colectivamente, que se encontren nas condicións que
esixen a seguintes categorías:
-

Investigadores
Peregrinos: Peregrinos maiores de idade
Menores de 18 anos.

5. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLOS
CONCURSANTES
Xunto co solicitude de participación presentarase os traballos que deberán
referirse a calquera faceta do Camiño Inglés (histórica, lingüística,
xeográfica, botánica, ecolóxica...) tanto en Galicia como noutras partes de
España ou noutros países.
Os traballos deberan presentarse nun sobre cerrado que conterá un CD co
traballo en dous formatos dixitais (Word e PDF) e unha copia en papel.
Quedan exceptuados da presentación en formato dixital os estudantes de
primaria e infantil que poderán presentalos escrito a man.
Extensión mínima dos traballos:
Investigadores: 18.000 carácteres
Peregrinos: 5.000 caracteres
Menores de 18 anos: 2.500 carácteres.
Admítense fotos, debuxos e infografías citando a súa procedencia. O Autor
ou autores responsabilízase de que no estean suxeitos a dereitos de autor.
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Cada autor ou autores poderán presentar cantos traballos desexen.
O Concello de Oroso quedará cunha copia dos traballos presentados que
pasará a formar parte dos fondos propios do Centro de Estudos e
Investigación do Camiño Inglés.
6. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 13 de abril de 2019.
No suposto de remisión da documentación por correo postal, o participante
xustificará a data de imposición do envío na oficina de correos e comunicará
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a este concello a remisión do traballo, mediante fax (981691786) ata o día 13
de abril de 2019 ás 14:00.
Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serán admitidos traballos, se
son recibidas por este organismo con posterioridade á data de terminación do
prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen
recibirse os traballos, estes non será admitidas en ningún caso.
7. OBRIGAS ADICIONAIS DOS CONCURSANTES
8. PREMIOS
-

CATEGORÍA INVESTIGADORES:
o
o
o

-

CATEGORIA PEREGRINOS:
o
o
o

-

Primeiro premio: 500 euros
Segundo premio: unha tableta (valoración: ata un máximo
de 150 euros)
Terceiro premio: Invitación para dúas persoas para coñecer
unha semana (sábado e domingo) o Concello de Oroso con
gastos pagados (valoración: ata un máximo de 300 euros).
Período de validez da estancia: 6 meses

CATEGORIA MENORES DE 18 ANOS:
o
o
o
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Primeiro premio: 1.000 euros
Segundo premio: 500 euros
Terceiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo
de 150 euros)

Primeiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo
de 150 euros)
Segundo premio: unha cámara Go pro (valoración: ata un
máximo de 150 euros)
Terceiro premio: un bono para mercar nunha tenda do
Concello de Oroso por valor de 50 euros. Período de
validez do bono: 6 meses

As persoas que resulten premiadas recibirán un diploma acreditativo da súa
participación no certame
9. ÓRGANO INSTRUTOR
Concellería de turismo.
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10. COMPOSICIÓN DO XURADO
O xurado estará integrado polos seguintes membros:
Presidente/a: Concelleiro de Turismo
Vogais:
- Un membro do claustro dalgunha universidade galega
- Un/unha xornalista
- Un/unha fotografo/a especialista
Secretario/a: Técnico/a auxiliar de biblioteca do Concello de Oroso
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Valorarase o contido técnico, o tema elixido, a exposición escrita e a rigor da
información aportada.
No caso no que o xurado así o estime todos ou algúns dos premios poderían
quedar desertos.”
Ábrese unha quenda de intervencións.
Non se producen intervencións.
O Alcalde somete a proposta de acordo a votación e o Pleno da Corporación
por:
Votos a favor: doce ( 7 do PSdeG-PSOE; 3 do PP; 1 de SON – ANOVA; 1 do
BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos ).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte ACORDO:
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PRIMEIRO: Levantar o reparo suspensivo da intervención municipal e
aprobar as bases concesión de premios do IV CERTAME DE TRABALLO
DE INVESTIGACIÓN DO CAMIÑO INGLÉS. do Concello de Oroso, tendo
en conta o claro interese público na celebración do evento e que a premura
das datas non fai posible tramitar a correspondente ordenanza reguladora ou
aprobación nas bases do orzamento segundo a lexislación vixente.
Primeira.-OBXECTO
De conformidade co previsto na lei 38/2003 de subvencións, constitúe o
obxecto das presentes bases a regulación do concurso que figura recollida no
ANEXO II apartado 1 para satisfacer os motivos de interese público previstos
no apartado 2 do devandito ANEXO II.
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Segunda.-CRÉDITO ORZAMENTARIO
Os premios previstos nestas bases imputarase contra a partida orzamentaria
prevista no ANEXO II apartado 3 destas bases, para o cal será requisito
preciso a emisión do correspondente certificado de existencia de crédito da
intervención municipal.
Terceira.- BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios dos premios previstos nestas bases tódalas persoas,
así como as agrupacións de persoas físicas e xurídicas sen personalidade
xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados coma obxecto de
premio, e que cumpran os seguintes requisitos xerais, ademais dos
específicos previstos no Anexo II apartado 4:
a)
Non estar incursas en ningún dos casos previstos no artigo 13.2 da
lei xeral de subvencións.
b)
Non ter co concello débedas ou sancións tributarias en período
executivo, salvo que se trate de débedas ou sancións tributarias que se atopen
aprazadas, fraccionadas o cuxa execución estivese suspendida.
c)
Non ter pendente de xustificar subvención concedida polo concello.
Aquelas persoas menores de idade ou que non teñan plena capacidade de
obrar que desexen participar deberán facelo sempre coa preceptiva
autorización do titular da patria potestade ou tutela, segundo modelo anexo a
estas bases.
Cuarta.-RÉXIME DE CONCESIÓN DOS PREMIOS
Os premios outorgaranse, previa petición a instancia do solicitante, con cargo
ó orzamento da Corporación mediante procedemento de concorrencia
competitiva. O seu outorgamento será motivado e os seus importes non
poderán ser revisados ni ampliados.
O importe dos premios a conceder non superará o presupostado no
Orzamento Xeral da Corporación para cada exercicio orzamentario.
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O importe e categorías dos premios de cada concurso aparece relacionado no
Anexo II apartado 7 destas bases.
Quinta.-PUBLICIDADE
SOLICITUDES

E

PRAZO

DE

PRESENTACIÓN

DE

Unha vez aprobadas as presentes bases, serán obxecto de publicación íntegra
no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña.
Unha vez publicadas as bases, mediante resolución da Alcaldía-Presidencia
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aprobarase a convocatoria que remitirase á Base Nacional de Datos de
Subvencións, publicándose extracto da mesma no «Boletín Oficial» da
provincia de A Coruña por conduto, o cal conterá coma mínimo:
1º)
Obxecto
2º)
Beneficiarios.
3º)
Data da publicación das bases reguladoras no Boletín Oficial da
Provincia.
4º)
Prazo de presentación de solicitudes.
5º)
Identidade do Xurado.
As solicitudes presentaranse no prazo establecido na resolución de
convocatoria contados a partires da publicación do extracto da convocatoria
no BOP.
Sexta.- DOCUMENTACIÓN
A documentación que se deberá acompañar é a seguinte:
- Solicitude, segundo modelo que se acompaña no anexo I, firmada polos
interesados, ou por quen teña conferida a delegación debidamente acreditada
no que se inclúe declaración responsable na que se acredite encontrarse ó
corrente das súas obrigacións fiscais con este Concello, e a facenda pública e
estatal, así coma a seguridade social e de que o(s) solicitante(s) non se
atopa(n) en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións
establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións.
- Aqueles outros sinalados no Anexo II no apartado 5 para este concurso.
Sétima.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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As solicitudes e no seu caso documentación adicional deberanse entregar:
1º)
No Rexistro Municipal do concello, en horario de 8:30 a 14:00 horas
os días laborables.
2º)
Nas oficinas de correos nos termos previstos no RD 1829/1999 no
seu artigo 31.
3º)
Na Sede Electrónica Municipal (https://sede.oroso.gal/).
No suposto de que conformidade co previsto no Anexo II apartado 5 fose
necesario presentar documentación adicional, ademais da solicitude de
participación, e pola súa natureza non fose posible entregala a través da Sede
Electrónica, esta deberá entregarse necesariamente no Rexistro Municipal ou
no seu caso Oficinas de Correos no prazo máximo de presentación de
solicitudes. Neste último caso o xustificante da data de imposición do envío
na oficina de correos remitirase aos números de fax previstos no Anexo II
apartado ata o día límite de presentación de solicitudes. Sen a concorrencia
de ambos os requisitos non será admitida a documentación adicional, se é
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

59/111

PLENO

recibida por este organismo con posterioridade á data de terminación do
prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen
recibirse a documentación adicional non será admitidas en ningún caso.
Oitava.-PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
O procedemento a seguir será o regulado no Capítulo II do Título I da lei
38/2003 de subvencións mediante un procedemento de concorrencia
competitiva, cas seguintes especialidades:
a)
O órgano de instrución sinalado na lei será a Concellería delegada da
área correspondente para cada concurso sinalado no Anexo I destas bases.
b)
O órgano colexiado encargado de formular a proposta de resolución
estará formada por un xurado imparcial cuxa composición figura no Anexo I
apartado 10 destas bases para cada concurso e cuxo nomeamento farase pola
Alcaldía-Presidencia na convocatoria. Actuará coma secretario do mesmo
persoal funcionario ou laboral da corporación debidamente capacitado. O
xurado actuará en pleno, será necesaria a asistencia de dous terzos dos seus
membros. As súas deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta
correspondente. O réxime xurídico e de funcionamento do xurado será o
disposto nos artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime
Xurídico do Sector Público.
c)
A valoración de concesión dos premios farase atendendo ós criterios
previstos no Anexo II apartado 11 destas bases.
d)
A Alcaldía-Presidencia será o órgano competente para unha vez
vistas as propostas, resolver mediante acordo motivado.
A notificación dos actos de tramitación e resolución de concesión dos
premios será publicada no taboleiro de anuncios e a páxina web do Concello,
medio exclusivo de notificación de conformidade co disposto no artigo 45.1
b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas.
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Novena.- PAGO DO PREMIOS
O pago de premios en metálico concedidos farase efectivo unha vez
acreditada as condicións específicas esixidas en cada concurso mediante
transferencia bancaria ao número de conta indicado polos premiados.
O pago de premios en especie previstos farase de xeito indirecto ao provedor
elixido polo concello, para o cal os premiados estarán obrigados á sinatura do
recibín das autorizacións ou vales necesarios para a retirada dos produtos, así
como a entrega á empresa subministradora designada polo Concello dos vales
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contra a entrega dos produtos obxecto do premio.
No suposto de premios compartidos por unha pluralidade de persoas, salvo
disposición expresa en contra do Anexo regulador de cada concurso, o pago
ratearase a partes iguais entre todos os premiados. Cando se trate de premios
en especie que non sexan divisibles, o premio entregarase a un dos premiados
previo acordo do resto.
Transcorridos en todo caso o prazo de tres meses dende a publicación do acto
de concesión dos premios sen que os premiados fixeran entrega da
documentación precisa para facer o pago, estes caducarán e quedarán sen
efecto.
Décima.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DATOS
DE CARÁCTER PERSOAL
A participación no concurso previstos nestas bases implica polos
participantes a aceptación incondicionada das seguintes cláusulas:
1º)
No suposto de concursos que impliquen a creación ou representación
de obras literarias e artísticas, a cesión en modalidade non exclusiva ao
concello de Oroso de xeito gratuíto dos seguintes dereitos de explotación:
a)
Reprodución
b)
Distribución
c)
Comunicación pública
d)
Publicación.
2º)
A autorización ao concello para a publicación na páxina web, redes
sociais e publicacións da súa titularidade do nome e apelidos dos
concursantes e premiados, así coma fotografías e vídeos dos mesmos nos
actos de entrega de premios ou na participación nas actividades culturais,
deportivas, lúdicas etc. obxecto do concurso.
3º)
A publicación dos datos persoais dos premiados e importe dos
mesmos na Base de Datos Nacional de Subvencións de conformidade coa
lexislación vixente.
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Undécima.-INSPECCIÓN E CONTROL
O concello poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto
das actividades subvencionadas e terá acceso a toda a documentación
xustificativa das mesmas, así como a requirir á asociación nos termos que
precise todo elo de conformidade eco disposto no Título III da lei 38/2003.
Duodécima.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no Título IV da lei
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38/2003.
O incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a desviación
da subvención para actividades ou conceptos no estimados no proceso de
tramitación e resolución, o incumprimento da obriga de xustificación, a
duplicidade de subvencións para un mesmo programa, sempre que non sexan
complementarias con cargo a créditos de outras Administracións Públicas,
constituirán causa determinante para a revogación da subvención concedida,
coa seguinte devolución dos créditos obtidos.
Igualmente, o falseamento ou ocupación dos datos esixidos nas
correspondentes convocatorias, así como a aplicación da prestación a fins
distintos dos previstos, dará lugar á cancelación da subvención e a obriga do
reintegro das cantidades recibidas.
As cantidades a reintegrar terán a consideración de créditos de dereito
público, resultando de aplicación para a súa cobranza no previsto no
Regulamento Xeral de Recadación.
Décimo terceira.-COMPROMISOS
As persoas que resulten beneficiarias dos premios se comprometen a:
- Comunicar ó Concello por escrito, cando proceda, a obtención de
subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera
administración ou ente público.
- Comunicar ó concello, por escrito, as modificacións da situación, condición
ou circunstancias que motivaron a concesión.
- Autorizar ó Concello a obter por medios telemáticos os certificados
correspondentes de atoparse ó corrente de obrigas tributarias e coa seguridade
social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En o non previsto nestas bases será de aplicación a lei 38/2003 de
subvencións, regulamento xeral de subvencións a Lei reguladora das Bases
do Réxime Local e a Lei de Facendas Locais.
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ANEXO I a- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para entidades con personalidade xurídica)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
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DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Representante – Nome y apelidos
Representante – NIF
Representante - Domicilio Fiscal (Rúa)
Representante - Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante da entidade que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
o
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o

o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
feita
por
Resolución
de
Alcaldía
de
data
...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o

Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
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concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I b- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas maiores de idade e non incapacitadas en
solitario)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
DECLARA QUE:
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o

o

o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
feita
por
Resolución
de
Alcaldía
de
data
...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):
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SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I c- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade
de obrar en solitario)
(A) DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
(B) DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE
Nome y apelidos
NIF
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Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante legal do concursante que figura no encabezado,
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DECLARA QUE:
o

o

o

Autorizo expresamente ao concursante (B) a participar no concurso
(A) convocado, e coñezo o contido das bases xerais aprobadas polo
concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas no seu nome e
representación.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para
recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado (A).
Asinado
ANEXO I d - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas en grupo)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
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DATOS DOS CONCURSANTES
AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen
plena capacidade de obrar deberán acompañar os datos e firma dos seus
representantes legais.
CONC
URSA
NTE -

CONC
URSA
NTE -

DO
MIC
ILIO

MENO
R DE
IDADE

SIN
AT
UR

REPRE
SENTA
NTE –

REPRE
SENTA
NTE -

SIN
AT
UR
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NOM
EE
APEL
IDOS

NIF

OU
INCAP
ACITA
DO?

A

NOME
E
APELI
DOS

NIF

A

DECLARAN QUE:
o

o

o
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o

No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes,
autorizamos aos nosos representados a participar no concurso
segundo as bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no
BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade
coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ..................................., aceptando incondicionalmente as
obrigas derivadas das mesmas.
En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos
incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso
aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social.
Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación
para todas as xestións pertinentes para o cobro dos premios a:

NOME E
APELIDO
S

NI
F

DOMICILI
O

TELÉFON
O

CORREO
ELECTRÓNIC
O
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o

Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA(N):
o
Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio
convocado no concurso que figura no encabezado.

ANEXO : MODELO DE OUTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN
ANTE O CONCELLO DE OROSO PARA COBRO DE PREMIOS EN
ESPECIE
CONCURSO
PREMIO

RELACIÓN DE PREMIADOS QUE DAN A SÚA REPRESENTACIÓN
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NOME E APELIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDADE
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OUTORGA/N A SÚA REPRESENTACIÓN A:
D/Dona:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
E autorizan a este para o cobro do premio en especie en nome de todos os
asinantes, entendendo que o concello de Oroso facendo entrega do premio ao
representante cumpre coa obriga de pago aos premiados prevista nas bases da
convocatoria.
Coa firma do presente escrito o representante acepta a
representación/autorización conferida e responde da autenticidade da
sinatura de/dos outorgante/s.
En ________________ a ____ de _________________ de 20__
O REPRESENTANTE
ANEXO II –CARACTERÍSTICAS PARTICULAR DO CONCURSO
1.

DENOMINACIÓN

“IV CERTAME DE TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN DO
CAMIÑO INGLÉS”
2.

OBXECTIVOS

Por en valor os atractivos culturais e turísticos do Camiño Inglés así como a
dar coñecemento e a promoción do mesmo.
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3.

CRÉDITO ORZAMENTARIO

O importe dos premios previstos nestas bases imputarase á partida
432.489.00 do orzamento municipal.
4.

REQUISITOS ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES

Establécense 3 categorías no certame: “Investigadores”, “Peregrinos” e
“Mozos de ata 18 anos”. Deste xeito, poderán presentarse todas as persoas,
individualmente ou colectivamente, que se encontren nas condicións que
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esixen a seguintes categorías:
-

Investigadores
Peregrinos: Peregrinos maiores de idade
Menores de 18 anos.

5.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLOS
CONCURSANTES
Xunto co solicitude de participación presentarase os traballos que deberán
referirse a calquera faceta do Camiño Inglés (histórica, lingüística,
xeográfica, botánica, ecolóxica...) tanto en Galicia como noutras partes de
España ou noutros países.
Os traballos deberan presentarse nun sobre cerrado que conterá un CD co
traballo en dous formatos dixitais (Word e PDF) e unha copia en papel.
Quedan exceptuados da presentación en formato dixital os estudantes de
primaria e infantil que poderán presentalos escrito a man.
Extensión mínima dos traballos:
Investigadores: 18.000 carácteres
Peregrinos: 5.000 caracteres
Menores de 18 anos: 2.500 carácteres.
Admítense fotos, debuxos e infografías citando a súa procedencia. O Autor
ou autores responsabilízase de que no estean suxeitos a dereitos de autor.
Cada autor ou autores poderán presentar cantos traballos desexen.
O Concello de Oroso quedará cunha copia dos traballos presentados que
pasará a formar parte dos fondos propios do Centro de Estudos e
Investigación do Camiño Inglés.
6.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 13 de abril de 2019.
No suposto de remisión da documentación por correo postal, o participante
xustificará a data de imposición do envío na oficina de correos e comunicará
a este concello a remisión do traballo, mediante fax (981691786) ata o día 13
de abril de 2019 ás 14:00.
Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serán admitidos traballos, se
son recibidas por este organismo con posterioridade á data de terminación do
prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen
recibirse os traballos, estes non será admitidas en ningún caso.
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7.

OBRIGAS ADICIONAIS DOS CONCURSANTES

8.

PREMIOS

-

CATEGORÍA INVESTIGADORES:

o
Primeiro premio: 1.000 euros
o
Segundo premio: 500 euros
o
Terceiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150
euros)
-

CATEGORIA PEREGRINOS:

o
Primeiro premio: 500 euros
o
Segundo premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150
euros)
o
Terceiro premio: Invitación para dúas persoas para coñecer unha
semana (sábado e domingo) o Concello de Oroso con gastos pagados
(valoración: ata un máximo de 300 euros). Período de validez da estancia: 6
meses
-

CATEGORIA MENORES DE 18 ANOS:

o
Primeiro premio: unha tableta (valoración: ata un máximo de 150
euros)
o
Segundo premio: unha cámara Go pro (valoración: ata un máximo
de 150 euros)
o
Terceiro premio: un bono para mercar nunha tenda do Concello de
Oroso por valor de 50 euros. Período de validez do bono: 6 meses
As persoas que resulten premiadas recibirán un diploma acreditativo da súa
participación no certame
9.

ÓRGANO INSTRUTOR

Concellería de turismo.
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10.

COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado estará integrado polos seguintes membros:
Presidente/a: Concelleiro de Turismo
Vogais:
- Un membro do claustro dalgunha universidade galega
- Un/unha xornalista
- Un/unha fotografo/a especialista
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Secretario/a: Técnico/a auxiliar de biblioteca do Concello de Oroso
11.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Valorarase o contido técnico, o tema elixido, a exposición escrita e a rigor da
información aportada.
No caso no que o xurado así o estime todos ou algúns dos premios poderían
quedar desertos
7.-Aprobar previa ratificación da inclusión na orde do día, o
levantamento do reparo de Intervención e aprobación das bases de
concesión de premios do Concurso de disfraces Entroido 2019.
Primeiramente sométese a votación a ratificación da súa inclusión na orde do
día, non existindo intervencións o Sr. Alcalde somete a ratificación da
inclusión do punto na orde do día sendo esta aprobada por unanimidade dos
membros da corporación presentes. Seguidamente procédese a deliberar
sobre o asunto.
Logo de ver a proposta de acordo asinada polo Alcalde que di:
LOGO DE VER a providencia de Alcaldía de data 28 de xaneiro do presente
polo que se ordenaba o inicio de expediente de aprobación de bases e
convocatoria para PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO
2019.
E DE VER o certificado de existencia de crédito da intervención municipal
de data 28 de xaneiro polo importe dos premios.
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E DE VER o informe de reparo suspensivo da intervención municipal de
data 28 de xaneiro, por considerar a esta Alcaldía non competente para a
aprobación das bases segundo a lexislación vixente.
CONSIDERANDO o claro interese do concello de Oroso na realización
PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO 2019, coma
promoción da cultura e tradicións populares e recurso turístico.
En virtude das facultades conferidas polo artigo 21 da Lei 7/85, de bases de
réxime local, con esta data, PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN
A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Levantar o reparo suspensivo da intervención municipal e
aprobar as bases concesión de premios do PREMIOS CONCURSO DE
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DISFRACES ENTROIDO 2019 do Concello de Oroso, tendo en conta o
claro interese público na celebración do evento e que a premura das datas non
fai posible tramitar a correspondente ordenanza reguladora ou aprobación nas
bases do orzamento segundo a lexislación vixente.
BASES “CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO OROSO 2019”
Primeira.-OBXECTO
De conformidade co previsto na lei 38/2003 de subvencións, constitúe o
obxecto das presentes bases a regulación do concurso que figura recollida no
ANEXO II apartado 1 para satisfacer os motivos de interese público previstos
no apartado 2 do devandito ANEXO II.
Segunda.-CRÉDITO ORZAMENTARIO
Os premios previstos nestas bases imputarase contra a partida orzamentaria
prevista no ANEXO II apartado 3 destas bases.
Terceira.- BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios dos premios previstos nestas bases tódalas persoas,
así como as agrupacións de persoas físicas e xurídicas sen personalidade
xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados coma obxecto de
premio, e que cumpran os seguintes requisitos xerais, ademais dos
específicos previstos no Anexo II apartado 4:
d) Non estar incursas en ningún dos casos previstos no artigo 13.2 da
lei xeral de subvencións.
e) Non ter co concello débedas ou sancións tributarias en período
executivo, salvo que se trate de débedas ou sancións tributarias que
se atopen aprazadas, fraccionadas o cuxa execución estivese
suspendida.
f) Non ter pendente de xustificar subvención concedida polo concello.
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Aquelas persoas menores de idade ou que non teñan plena capacidade de
obrar que desexen participar deberán facelo sempre coa preceptiva
autorización do titular da patria potestade ou tutela, segundo modelo anexo a
estas bases.
Cuarta.-RÉXIME DE CONCESIÓN DOS PREMIOS
Os premios outorgaranse, previa petición a instancia do solicitante, con cargo
ó orzamento da Corporación mediante procedemento de concorrencia
competitiva. O seu outorgamento será motivado e os seus importes non
poderán ser revisados ni ampliados.
O importe dos premios a conceder non superará o presupostado no
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Orzamento Xeral da Corporación para cada exercicio orzamentario.
O importe e categorías dos premios de cada concurso aparece relacionado no
Anexo II apartado 7 destas bases.
Quinta.-PUBLICIDADE E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES
Unha vez aprobadas as presentes bases, serán obxecto de publicación íntegra
no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña.
Unha vez publicadas as bases, mediante resolución da Alcaldía-Presidencia
aprobarase a convocatoria que remitirase á Base Nacional de Datos de
Subvencións, publicándose extracto da mesma no «Boletín Oficial» da
provincia de A Coruña por conduto, o cal conterá coma mínimo:
6º) Obxecto
7º) Beneficiarios.
8º) Data da publicación das bases reguladoras no Boletín Oficial da
Provincia.
9º) Prazo de presentación de solicitudes.
10º) Identidade do Xurado.
As solicitudes presentaranse no prazo establecido na resolución de
convocatoria, segundo o previsto no ANEXO II apartado 6, contados a
partires da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
Sexta.-DOCUMENTACIÓN
A documentación que se deberá acompañar é a seguinte:
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- Solicitude, segundo modelo que se acompaña no anexo I, firmada polos
interesados, ou por quen teña conferida a delegación debidamente acreditada
no que se inclúe declaración responsable na que se acredite encontrarse ó
corrente das súas obrigacións fiscais con este Concello, e a facenda pública e
estatal, así coma a seguridade social e de que o(s) solicitante(s) non se
atopa(n) en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións
establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións.
- Aqueles outros sinalados no Anexo II no apartado 5 para este concurso.
Sétima.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes e no seu caso documentación adicional deberanse entregar:
4º) No Rexistro Municipal do concello, en horario de 8:30 a 14:00 horas
os días laborables.
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5º) Nas oficinas de correos nos termos previstos no RD 1829/1999 no
seu artigo 31.
6º) Na Sede Electrónica Municipal (https://sede.oroso.gal/).
No suposto de que conformidade co previsto no Anexo II apartado 5 fose
necesario presentar documentación adicional, ademais da solicitude de
participación, e pola súa natureza non fose posible entregala a través da Sede
Electrónica, esta deberá entregarse necesariamente no Rexistro Municipal ou
no seu caso Oficinas de Correos no prazo máximo de presentación de
solicitudes. Neste último caso o xustificante da data de imposición do envío
na oficina de correos remitirase aos números de fax previstos no Anexo II
apartado ata o día límite de presentación de solicitudes. Sen a concorrencia
de ambos os requisitos non será admitida a documentación adicional, se é
recibida por este organismo con posterioridade á data de terminación do
prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen
recibirse a documentación adicional non será admitidas en ningún caso.
Do mesmo xeito, poderase presentar a documentación adicional polos medios
establecidos no Anexo II apartado 5 de cada concurso.
Oitava.-PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
O procedemento a seguir será o regulado no Capítulo II do Título I da lei
38/2003 de subvencións mediante un procedemento de concorrencia
competitiva, cas seguintes especialidades:
e) O órgano de instrución sinalado na lei será a Concellería delegada
da área correspondente para cada concurso sinalado no Anexo II
apartado 9 destas bases.
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f)

O órgano colexiado encargado de avaliar aos concursantes
atendendo aos criterios previstos no Anexo II apartado 11, estará
formada por un xurado imparcial cuxa composición figura no Anexo
II apartado 10 destas bases e cuxo nomeamento farase pola AlcaldíaPresidencia na convocatoria. Actuará coma secretario do mesmo
persoal funcionario ou laboral da corporación ou da
Mancomunidade de Municipios de Ordes debidamente capacitado.
O réxime xurídico e de funcionamento do xurado será o disposto nos
artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime
Xurídico do Sector Público. Os membros do xurado deberán coidar
de respectar as causas de abstención previstas no artigo 23.2 da lei
39/2015, comunicando por escrito á Alcaldía-Presidencia de xeito
inmediato unha vez teñan coñecemento da existencia de calquera
causa en que incorresen. Do mesmo xeito os membros do xurado
poderán ser obxecto de recusación polos concursantes en calquera
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momento do procedemento por incorrer en causa de abstención. Na
acta redactada de avaliación de candidaturas deberá recollerse coma
mínimo:
a. Baremación de todos os concursantes mediante o sistema
previsto, por orde de maior a menor puntuación e por
categoría.
b. Proposta dos premiados por categoría.
g) Unha vez recibida a proposta do xurado, o órgano instrutor
procederá a:
a. Solicitar os correspondentes informes dos servizos
municipais da:
i. Non concorrencia dos premiados nalgunha das
circunstancias previstas na base terceira para obter
subvencións e que foron obxecto de declaración
responsable, mediante a petición dos certificados
telemáticos á Axencia Tributaria e Seguridade
Social, así como a consulta na Base de Datos
Nacional de Subvencións e contabilidade
municipal.
ii. Cumprimento dos requisitos adicionais previstos
no Anexo de cada concurso.
b. Requirir aos premiados para que no prazo de dez días
hábiles aporten a seguinte documentación:
i. No suposto de pagos de premios en metálico, a
aportación dun certificado de número de conta da
entidade bancaria cuxo titular será o premiado ou
o seu representante legal.
ii. Cando se trate de premios en especie que non
sexan divisibles, anexo de outorgamento de
representación ante o concello de Oroso para
cobro de premios en especie dos premiados.
iii. Acreditación da identidade e no seu caso
representación legal dos premiados:
 A persoas físicas mediante a aportación do DNI.
 Os titores ou titulares da patria potestade dos
premiados minores de idade ou incapacitados,
mediante a aportación do libro de familia,
sentencia xudicial ou título suficiente que acredite
a representación.
 No suposto de seres unha asociación ou entidade
con personalidade xurídica, acreditación de poder
ou nomeamento para actuar en nome e
representación da entidade.
h) O órgano instrutor á vista do expediente e do informe do xurado,
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formulará a proposta definitiva de resolución de concesión dos
premios en favor de aqueles premiados que acreditasen o
cumprimento das bases e aportasen a documentación requirida, ou
no seu defecto, aos concursantes coa seguinte maior puntuación
segundo a baremación feita polo xurado que cumprisen co disposto
nesta base.
i)

A Alcaldía-Presidencia será o órgano competente para unha vez
vista a proposta de resolución e a fiscalización da intervención
municipal, resolver mediante acordo motivado.

A notificación dos actos de tramitación e resolución de concesión dos
premios será publicada no taboleiro de anuncios e a páxina web do Concello,
medio exclusivo de notificación de conformidade co disposto no artigo 45.1
b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas.
Novena.- PAGO DOS PREMIOS
O pago de premios en metálico concedidos farase efectivo mediante
transferencia bancaria ao número de conta indicado polos premiados. No
momento do pago practicarase as oportunas retencións segundo a normativa
tributaria vixente.
O pago de premios en especie previstos farase de xeito indirecto ao provedor
elixido polo concello, para o cal os premiados estarán obrigados á sinatura do
recibín das autorizacións ou vales necesarios para a retirada dos produtos, así
como a entrega á empresa subministradora designada polo Concello dos vales
contra a entrega dos produtos obxecto do premio.
No suposto de premios compartidos por unha pluralidade de persoas, salvo
disposición expresa en contra do Anexo II regulador de cada concurso, o
pago ratearase a partes iguais entre todos os premiados que cumprisen o
disposto nestas bases e aportasen a documentación requirida. Cando se trate
de premios en especie que non sexan divisibles, o premio entregarase a un
dos premiados previo acordo do resto.
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Décima.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DATOS
DE CARÁCTER PERSOAL
A participación no concurso previstos nestas bases implica polos
participantes a aceptación incondicionada das seguintes cláusulas:
4º) No suposto de concursos que impliquen a creación ou
representación de obras literarias e artísticas, a cesión en modalidade
non exclusiva ao concello de Oroso de xeito gratuíto dos seguintes
dereitos de explotación:
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e)
f)
g)
h)

Reprodución
Distribución
Comunicación pública
Publicación.

5º) A autorización ao concello para a publicación na páxina web, redes
sociais e publicacións da súa titularidade do nome e apelidos dos
concursantes e premiados, así coma fotografías e vídeos dos
mesmos nos actos de entrega de premios ou na participación nas
actividades culturais, deportivas, lúdicas etc. obxecto do concurso.
6º) A publicación dos datos persoais dos premiados e importe dos
mesmos na Base de Datos Nacional de Subvencións de
conformidade coa lexislación vixente.
Undécima.-INSPECCIÓN E CONTROL
O concello poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto
das actividades premiadas e terá acceso a toda a documentación xustificativa
das mesmas, así como a requirir aos premiados nos termos que precise todo
elo de conformidade co disposto no Título III da lei 38/2003.
Duodécima.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no Título IV da lei
38/2003.
O incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a desviación
do premio para actividades ou conceptos no estimados no proceso de
tramitación e resolución, o incumprimento da obriga de xustificación, a
duplicidade de subvencións para un mesmo programa, sempre que non sexan
complementarias con cargo a créditos de outras Administracións Públicas,
constituirán causa determinante para a revogación do premio concedido, coa
seguinte devolución dos créditos obtidos.
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Igualmente, o falseamento ou ocultación dos datos esixidos nas
correspondentes convocatorias, así como a aplicación da prestación a fins
distintos dos previstos, dará lugar á cancelación do premio e a obriga do
reintegro das cantidades recibidas.
As cantidades a reintegrar terán a consideración de créditos de dereito
público, resultando de aplicación para a súa cobranza no previsto no
Regulamento Xeral de Recadación.
Décimo terceira.-COMPROMISOS
As persoas que resulten beneficiarias dos premios se comprometen a:
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- Comunicar ó Concello por escrito, cando proceda, a obtención de premios,
subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera
administración ou ente público.
- Comunicar ó concello, por escrito, as modificacións da situación, condición
ou circunstancias que motivaron a concesión.
- Autorizar ó Concello a obter por medios telemáticos os certificados
correspondentes de atoparse ó corrente de obrigas tributarias, coa seguridade
social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
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En o non previsto nestas bases será de aplicación a lei 38/2003 de
subvencións, regulamento xeral de subvencións a Lei reguladora das Bases
do Réxime Local e a Lei de Facendas Locais.
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ANEXO Ia- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para entidades con personalidade xurídica)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
NÚMERO INSCRICIÓN NO REXISTRO
AUTONÓMICO DE ASOCIACIÓNS:
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Representante – Nome y apelidos
Representante – NIF
Representante - Domicilio Fiscal (Rúa)
Representante - Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante da entidade que figura no encabezado,
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DECLARA QUE:
o

o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
feita
por
Resolución
de
Alcaldía
de
data
...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
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o

coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I b- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas maiores de idade e non incapacitadas en
solitario)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
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Correo electrónico
Teléfono
DECLARA QUE:
o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
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o

o

feita
por
Resolución
de
Alcaldía
de
data
...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I c- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade
de obrar en solitario)
(A) DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
(B) DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
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Localidade- C.P. – Provincia
(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE
Nome y apelidos
NIF
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Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante legal do concursante que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
o

o

o

Autorizo expresamente ao concursante (B) a participar no concurso
(A) convocado, e coñezo o contido das bases xerais aprobadas polo
concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas no seu nome e
representación.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para
recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado (A).
Asinado
ANEXO I d - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
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(Modelo para persoas físicas en grupo)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DOS CONCURSANTES
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AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen
plena capacidade de obrar deberán acompañar os datos e firma dos seus
representantes legais.
CONCU
RSANTE
- NOME
E
APELID
OS

CONCU
RSANTE
- NIF

DOMI
CILIO

MENOR
DE
IDADE
OU
INCAPAC
ITADO?

SINA
TURA

REPRESE
NTANTE –
NOME E
APELIDO
S

REPRESE
NTANTE NIF

SINA
TURA

DECLARAN QUE:
o
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o

o

o

No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes,
autorizamos aos nosos representados a participar no concurso
segundo as bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no
BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade
coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de
data ..................................., aceptando incondicionalmente as
obrigas derivadas das mesmas.
En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos
incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso
aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopan en ningún dos casos de
prohibición para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei
xeral de subvencións.
Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación
para todas as xestións pertinentes para o cobro dos premios a:
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NOME E
APELIDO
S

o

NI
F

DOMICILI
O

TELÉFON
O

CORREO
ELECTRÓNIC
O

Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA(N):
o
Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio
convocado no concurso que figura no encabezado.

ANEXO : MODELO DE OUTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN
ANTE O CONCELLO DE OROSO PARA COBRO DE PREMIOS EN
ESPECIE
CONCURS
O
PREMIO

RELACIÓN DE PREMIADOS QUE DAN A SÚA REPRESENTACIÓN
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NOME E APELIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDADE
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OUTORGA/N A SÚA REPRESENTACIÓN A:
D/Dona:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
E autorizan a este para o cobro do premio en especie en nome de todos os
asinantes, entendendo que o concello de Oroso facendo entrega do premio ao
representante cumpre coa obriga de pago aos premiados prevista nas bases da
convocatoria.
Coa firma do presente escrito o representante acepta a
representación/autorización conferida e responde da autenticidade da
sinatura de/dos outorgante/s.
En ________________ a ____ de _________________ de 20__
O REPRESENTANTE
ANEXO II –CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO CONCURSO
12. DENOMINACIÓN
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“CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO OROSO 2019”
13. OBXECTIVOS
Celebración do Entroido, festa típica da nosa comunidade autónoma, o noso
concello pretende consolidar dita celebración ano tras ano cunha
programación de varios días onde destaca o concurso de disfraces que este
ano se levará a cabo o sábado 2 de marzo.
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14. CRÉDITO ORZAMENTARIO
O importe dos premios previstos nestas bases imputarase cargo á partida
338.489.00 con gasto por importe de 3.170,00 euros.
15. REQUISITOS ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES
Non se contemplan requisitos adicionais dos participantes respecto ás bases
xerais.
16. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLOS
CONCURSANTES
Na solicitude de participación deberá indicarse no apartado de
documentación adicional:
1. nome do disfraz.
2. Se presenta música en formato MP3.
3. Indicar se desfila con carroza e as súas dimensións.
4. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 28 de febreiro de
2019.
Para aclaracións ou asesoramento en canto as solicitudes para o concurso
poden poñerse en contacto co departamento de cultura no 981 690 903 para
aclarar as dúbidas sempre dentro do prazo establecido.
5. OBRIGAS ADICIONAIS DOS CONCURSANTES
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A hora prevista de saída do pasarrúas será ás 17:30h do 2 de marzo (punto de
partida pavillón de deportes, o percorrido será circular) sempre que o tempo o
permita, a continuación os participantes desfilarán ou actuarán dependendo
de cada quen diante do xurado no interior do pavillón de deportes para
proceder a súa valoración.
A música para as actuacións é preciso presentala no momento da inscrición
en formato MP3 a ser posible e por mail a: cultura@oroso.gal ou memoria
USB (non se recollerá música fora do prazo de inscrición nin tampouco o
propio día do concurso).
A recollida do dorsal realizarase o día do concurso no pavillón de deportes
de 16 a 17h, será obrigatorio recoller o dorsal nese horario para poder
participar no concurso. As actuacións ou postas en escena diante do xurado
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terán un máximo de duración de 5 minutos, a partir dese tempo poderán ser
descalificadas.
É obrigatorio participar no desfile polas rúas de Sigüeiro para formar parte do
concurso de disfraces. Será a organización do concurso a que determine se
suspende ou non o desfile por causas alleas, como poden ser as condicións
meteorolóxicas.
6. PREMIOS
CATEGORÍA XERAL (MAIORES DE 16 ANOS)
MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)


Gañador: 500 euros



Finalista: 300 euros

MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)


Gañador: 350 euros



Finalista: 220 euros

MODALIDADE INDIVIDUAL.


Gañador: 250 euros



Finalista: 180 euros

CATEGORÍA INFANTIL (ATA 16 ANOS)
MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)


Gañador: 350 euros



Finalista: 200 euros

MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)


Gañador: 220 euros



Finalista: 150 euros
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MODALIDADE INDIVIDUAL


Gañador: 180 euros



Finalista: 120 euros

PREMIO ESPECIAL PARA UNHA COMPARSA DO CONCELLO DE
150€
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7. ÓRGANO INSTRUTOR
Concellería de cultura
8. COMPOSICIÓN DO XURADO
O xurado estará integrado polos seguintes membros:
- Presidente: Concelleiro de cultura
- Vocais:
o Veciña/o do concello de Oroso
o Presidente/a ou membro da directiva da asociación do
concello de Oroso
o Presidente/a ou membro da directiva da asociación do
concello de Oroso
o Concelleiro/a do concello de Oroso
- Secretaria: Elena Vilariño Fraga empregada da mancomunidade de
municipios de Ordes (animadora socio- cultural)
Suplente da secretaria: Lucía Vilariño Viqueira (técnica de cultura
do concello de Oroso)
Suplentes do resto dos membros do xurado serán designados polo
Alcalde-Presidente en caso de que fose necesario.
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Valorarase a orixinalidade, laboriosidade e deseño do disfraz así como a
simpatía ou a posta en escea de cada participante, podendo declararse
deserto calquera premio se a xuízo do propio xurado non se reúnen os
méritos suficientes.”

Ábrese unha quenda de intervencións.
Non se producen intervencións.
O Alcalde somete a proposta de acordo a votación e o Pleno da Corporación
por:
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Votos a favor: doce ( 7 do PSdeG-PSOE; 3 do PP; 1 de SON – ANOVA; 1 do
BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos ).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: Levantar o reparo suspensivo da intervención municipal e
aprobar as bases concesión de premios do PREMIOS CONCURSO DE
DISFRACES ENTROIDO 2019 do Concello de Oroso, tendo en conta o
claro interese público na celebración do evento e que a premura das datas non
fai posible tramitar a correspondente ordenanza reguladora ou aprobación nas
bases do orzamento segundo a lexislación vixente.
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BASES “CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO OROSO 2019”
Primeira.-OBXECTO
De conformidade co previsto na lei 38/2003 de subvencións, constitúe o
obxecto das presentes bases a regulación do concurso que figura recollida no
ANEXO II apartado 1 para satisfacer os motivos de interese público previstos
no apartado 2 do devandito ANEXO II.
Segunda.-CRÉDITO ORZAMENTARIO
Os premios previstos nestas bases imputarase contra a partida orzamentaria
prevista no ANEXO II apartado 3 destas bases.
Terceira.- BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios dos premios previstos nestas bases tódalas persoas,
así como as agrupacións de persoas físicas e xurídicas sen personalidade
xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados coma obxecto de
premio, e que cumpran os seguintes requisitos xerais, ademais dos
específicos previstos no Anexo II apartado 4:
g) Non estar incursas en ningún dos casos previstos no artigo 13.2 da
lei xeral de subvencións.
h) Non ter co concello débedas ou sancións tributarias en período
executivo, salvo que se trate de débedas ou sancións tributarias que
se atopen aprazadas, fraccionadas o cuxa execución estivese
suspendida.
i) Non ter pendente de xustificar subvención concedida polo concello.
Aquelas persoas menores de idade ou que non teñan plena capacidade de
obrar que desexen participar deberán facelo sempre coa preceptiva
autorización do titular da patria potestade ou tutela, segundo modelo anexo a
estas bases.
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Cuarta.-RÉXIME DE CONCESIÓN DOS PREMIOS
Os premios outorgaranse, previa petición a instancia do solicitante, con cargo
ó orzamento da Corporación mediante procedemento de concorrencia
competitiva. O seu outorgamento será motivado e os seus importes non
poderán ser revisados ni ampliados.
O importe dos premios a conceder non superará o presupostado no
Orzamento Xeral da Corporación para cada exercicio orzamentario.
O importe e categorías dos premios de cada concurso aparece relacionado no
Anexo II apartado 7 destas bases.
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Quinta.-PUBLICIDADE E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES
Unha vez aprobadas as presentes bases, serán obxecto de publicación íntegra
no «Boletín Oficial» da provincia de A Coruña.
Unha vez publicadas as bases, mediante resolución da Alcaldía-Presidencia
aprobarase a convocatoria que remitirase á Base Nacional de Datos de
Subvencións, publicándose extracto da mesma no «Boletín Oficial» da
provincia de A Coruña por conduto, o cal conterá coma mínimo:
11º) Obxecto
12º) Beneficiarios.
13º) Data da publicación das bases reguladoras no Boletín Oficial da
Provincia.
14º) Prazo de presentación de solicitudes.
15º) Identidade do Xurado.
As solicitudes presentaranse no prazo establecido na resolución de
convocatoria, segundo o previsto no ANEXO II apartado 6, contados a
partires da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
Sexta.-DOCUMENTACIÓN
A documentación que se deberá acompañar é a seguinte:
- Solicitude, segundo modelo que se acompaña no anexo I, firmada polos
interesados, ou por quen teña conferida a delegación debidamente acreditada
no que se inclúe declaración responsable na que se acredite encontrarse ó
corrente das súas obrigacións fiscais con este Concello, e a facenda pública e
estatal, así coma a seguridade social e de que o(s) solicitante(s) non se
atopa(n) en ningún dos casos de prohibición para obter subvencións
establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións.
- Aqueles outros sinalados no Anexo II no apartado 5 para este concurso.
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Sétima.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes e no seu caso documentación adicional deberanse entregar:
7º) No Rexistro Municipal do concello, en horario de 8:30 a 14:00 horas
os días laborables.
8º) Nas oficinas de correos nos termos previstos no RD 1829/1999 no
seu artigo 31.
9º) Na Sede Electrónica Municipal (https://sede.oroso.gal/).
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

91/111

PLENO

No suposto de que conformidade co previsto no Anexo II apartado 5 fose
necesario presentar documentación adicional, ademais da solicitude de
participación, e pola súa natureza non fose posible entregala a través da Sede
Electrónica, esta deberá entregarse necesariamente no Rexistro Municipal ou
no seu caso Oficinas de Correos no prazo máximo de presentación de
solicitudes. Neste último caso o xustificante da data de imposición do envío
na oficina de correos remitirase aos números de fax previstos no Anexo II
apartado ata o día límite de presentación de solicitudes. Sen a concorrencia
de ambos os requisitos non será admitida a documentación adicional, se é
recibida por este organismo con posterioridade á data de terminación do
prazo.
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen
recibirse a documentación adicional non será admitidas en ningún caso.
Do mesmo xeito, poderase presentar a documentación adicional polos medios
establecidos no Anexo II apartado 5 de cada concurso.
Oitava.-PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
O procedemento a seguir será o regulado no Capítulo II do Título I da lei
38/2003 de subvencións mediante un procedemento de concorrencia
competitiva, cas seguintes especialidades:
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j)

O órgano de instrución sinalado na lei será a Concellería delegada
da área correspondente para cada concurso sinalado no Anexo II
apartado 9 destas bases.

k) O órgano colexiado encargado de avaliar aos concursantes
atendendo aos criterios previstos no Anexo II apartado 11, estará
formada por un xurado imparcial cuxa composición figura no Anexo
II apartado 10 destas bases e cuxo nomeamento farase pola AlcaldíaPresidencia na convocatoria. Actuará coma secretario do mesmo
persoal funcionario ou laboral da corporación ou da
Mancomunidade de Municipios de Ordes debidamente capacitado.
O réxime xurídico e de funcionamento do xurado será o disposto nos
artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime
Xurídico do Sector Público. Os membros do xurado deberán coidar
de respectar as causas de abstención previstas no artigo 23.2 da lei
39/2015, comunicando por escrito á Alcaldía-Presidencia de xeito
inmediato unha vez teñan coñecemento da existencia de calquera
causa en que incorresen. Do mesmo xeito os membros do xurado
poderán ser obxecto de recusación polos concursantes en calquera
momento do procedemento por incorrer en causa de abstención. Na
acta redactada de avaliación de candidaturas deberá recollerse coma
mínimo:
a. Baremación de todos os concursantes mediante o sistema
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previsto, por orde de maior a menor puntuación e por
categoría.
b. Proposta dos premiados por categoría.
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l)

Unha vez recibida a proposta do xurado, o órgano instrutor
procederá a:
a. Solicitar os correspondentes informes dos servizos
municipais da:
i. Non concorrencia dos premiados nalgunha das
circunstancias previstas na base terceira para obter
subvencións e que foron obxecto de declaración
responsable, mediante a petición dos certificados
telemáticos á Axencia Tributaria e Seguridade
Social, así como a consulta na Base de Datos
Nacional de Subvencións e contabilidade
municipal.
ii. Cumprimento dos requisitos adicionais previstos
no Anexo de cada concurso.
b. Requirir aos premiados para que no prazo de dez días
hábiles aporten a seguinte documentación:
i. No suposto de pagos de premios en metálico, a
aportación dun certificado de número de conta da
entidade bancaria cuxo titular será o premiado ou
o seu representante legal.
ii. Cando se trate de premios en especie que non
sexan divisibles, anexo de outorgamento de
representación ante o concello de Oroso para
cobro de premios en especie dos premiados.
iii. Acreditación da identidade e no seu caso
representación legal dos premiados:
 A persoas físicas mediante a aportación do DNI.
 Os titores ou titulares da patria potestade dos
premiados minores de idade ou incapacitados,
mediante a aportación do libro de familia,
sentencia xudicial ou título suficiente que acredite
a representación.
 No suposto de seres unha asociación ou entidade
con personalidade xurídica, acreditación de poder
ou nomeamento para actuar en nome e
representación da entidade.

m) O órgano instrutor á vista do expediente e do informe do xurado,
formulará a proposta definitiva de resolución de concesión dos
premios en favor de aqueles premiados que acreditasen o
cumprimento das bases e aportasen a documentación requirida, ou
no seu defecto, aos concursantes coa seguinte maior puntuación
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segundo a baremación feita polo xurado que cumprisen co disposto
nesta base.
n) A Alcaldía-Presidencia será o órgano competente para unha vez
vista a proposta de resolución e a fiscalización da intervención
municipal, resolver mediante acordo motivado.
A notificación dos actos de tramitación e resolución de concesión dos
premios será publicada no taboleiro de anuncios e a páxina web do Concello,
medio exclusivo de notificación de conformidade co disposto no artigo 45.1
b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas.
Novena.- PAGO DOS PREMIOS
O pago de premios en metálico concedidos farase efectivo mediante
transferencia bancaria ao número de conta indicado polos premiados. No
momento do pago practicarase as oportunas retencións segundo a normativa
tributaria vixente.
O pago de premios en especie previstos farase de xeito indirecto ao provedor
elixido polo concello, para o cal os premiados estarán obrigados á sinatura do
recibín das autorizacións ou vales necesarios para a retirada dos produtos, así
como a entrega á empresa subministradora designada polo Concello dos vales
contra a entrega dos produtos obxecto do premio.
No suposto de premios compartidos por unha pluralidade de persoas, salvo
disposición expresa en contra do Anexo II regulador de cada concurso, o
pago ratearase a partes iguais entre todos os premiados que cumprisen o
disposto nestas bases e aportasen a documentación requirida. Cando se trate
de premios en especie que non sexan divisibles, o premio entregarase a un
dos premiados previo acordo do resto.
Décima.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DATOS
DE CARÁCTER PERSOAL
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A participación no concurso previstos nestas bases implica polos
participantes a aceptación incondicionada das seguintes cláusulas:
7º) No suposto de concursos que impliquen a creación ou
representación de obras literarias e artísticas, a cesión en modalidade
non exclusiva ao concello de Oroso de xeito gratuíto dos seguintes
dereitos de explotación:
i) Reprodución
j) Distribución
k) Comunicación pública
l) Publicación.
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

94/111

PLENO

8º) A autorización ao concello para a publicación na páxina web, redes
sociais e publicacións da súa titularidade do nome e apelidos dos
concursantes e premiados, así coma fotografías e vídeos dos
mesmos nos actos de entrega de premios ou na participación nas
actividades culturais, deportivas, lúdicas etc. obxecto do concurso.
9º) A publicación dos datos persoais dos premiados e importe dos
mesmos na Base de Datos Nacional de Subvencións de
conformidade coa lexislación vixente.
Undécima.-INSPECCIÓN E CONTROL
O concello poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto
das actividades premiadas e terá acceso a toda a documentación xustificativa
das mesmas, así como a requirir aos premiados nos termos que precise todo
elo de conformidade co disposto no Título III da lei 38/2003.
Duodécima.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no Título IV da lei
38/2003.
O incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a desviación
do premio para actividades ou conceptos no estimados no proceso de
tramitación e resolución, o incumprimento da obriga de xustificación, a
duplicidade de subvencións para un mesmo programa, sempre que non sexan
complementarias con cargo a créditos de outras Administracións Públicas,
constituirán causa determinante para a revogación do premio concedido, coa
seguinte devolución dos créditos obtidos.
Igualmente, o falseamento ou ocultación dos datos esixidos nas
correspondentes convocatorias, así como a aplicación da prestación a fins
distintos dos previstos, dará lugar á cancelación do premio e a obriga do
reintegro das cantidades recibidas.
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As cantidades a reintegrar terán a consideración de créditos de dereito
público, resultando de aplicación para a súa cobranza no previsto no
Regulamento Xeral de Recadación.
Décimo terceira.-COMPROMISOS
As persoas que resulten beneficiarias dos premios se comprometen a:
- Comunicar ó Concello por escrito, cando proceda, a obtención de premios,
subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera
administración ou ente público.
- Comunicar ó concello, por escrito, as modificacións da situación, condición
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ou circunstancias que motivaron a concesión.
- Autorizar ó Concello a obter por medios telemáticos os certificados
correspondentes de atoparse ó corrente de obrigas tributarias, coa seguridade
social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En o non previsto nestas bases será de aplicación a lei 38/2003 de
subvencións, regulamento xeral de subvencións a Lei reguladora das Bases
do Réxime Local e a Lei de Facendas Locais.
ANEXO Ia- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para entidades con personalidade xurídica)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
NÚMERO INSCRICIÓN NO REXISTRO
AUTONÓMICO DE ASOCIACIÓNS:
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Representante – Nome y apelidos
Representante – NIF
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Representante - Domicilio Fiscal (Rúa)
Representante - Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
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Como representante da entidade que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
o

o

o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
feita
por
Resolución
de
Alcaldía
de
data
...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I b- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas maiores de idade e non incapacitadas en
solitario)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
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DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
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persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
DECLARA QUE:
o

o

o

Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña
de data....................................., de conformidade coa convocatoria
feita
por
Resolución
de
Alcaldía
de
data
...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado.
Asinado
ANEXO I c- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade
de obrar en solitario)
(A) DATOS DO CONCURSO
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DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
(B) DATOS DO CONCURSANTE
DENOMINACIÓN:
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE
Nome y apelidos
NIF
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Como representante legal do concursante que figura no encabezado,
DECLARA QUE:
o

o
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o

Autorizo expresamente ao concursante (B) a participar no concurso
(A) convocado, e coñezo o contido das bases xerais aprobadas polo
concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas no seu nome e
representación.
O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.
Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA:
o
Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para
recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado (A).
Asinado
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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ANEXO I d - SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO
(Modelo para persoas físicas en grupo)
DATOS DO CONCURSO
DENOMINACIÓN CONCURSO
CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE SE
CONCURSA
DATOS DOS CONCURSANTES
AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen
plena capacidade de obrar deberán acompañar os datos e firma dos seus
representantes legais.
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CONCU
RSANTE
- NOME
E
APELID
OS

CONCU
RSANTE
- NIF

DOMI
CILIO

MENOR
DE
IDADE
OU
INCAPAC
ITADO?

SINA
TURA

REPRESE
NTANTE –
NOME E
APELIDO
S

REPRESE
NTANTE NIF

SINA
TURA

DECLARAN QUE:
o

No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes,
autorizamos aos nosos representados a participar no concurso
segundo as bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no
BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade
coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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o

o

o

data ..................................., aceptando incondicionalmente as
obrigas derivadas das mesmas.
En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos
incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso
aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita
por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.
Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias
coa facenda estatal, autonómica e do concello, así coma coa
Seguridade Social e non se atopan en ningún dos casos de
prohibición para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei
xeral de subvencións.
Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación
para todas as xestións pertinentes para o cobro dos premios a:

NOME E
APELIDO
S

o

NI
F

DOMICILI
O

TELÉFON
O

CORREO
ELECTRÓNIC
O

Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases
no ANEXO II apartado 5 (especificar cal):

SOLICITA(N):
o
Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio
convocado no concurso que figura no encabezado.
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ANEXO : MODELO DE OUTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN
ANTE O CONCELLO DE OROSO PARA COBRO DE PREMIOS EN
ESPECIE
CONCURS
O
PREMIO

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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RELACIÓN DE PREMIADOS QUE DAN A SÚA REPRESENTACIÓN
NOME E APELIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDADE

OUTORGA/N A SÚA REPRESENTACIÓN A:
D/Dona:
N.I.F.
Domicilio Fiscal (Rúa)
Localidade- C.P. – Provincia
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E autorizan a este para o cobro do premio en especie en nome de todos os
asinantes, entendendo que o concello de Oroso facendo entrega do premio ao
representante cumpre coa obriga de pago aos premiados prevista nas bases da
convocatoria.
Coa firma do presente escrito o representante acepta a
representación/autorización conferida e responde da autenticidade da
sinatura de/dos outorgante/s.
En ________________ a ____ de _________________ de 20__
O REPRESENTANTE
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

SINATUR
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ANEXO II –CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO CONCURSO
1. DENOMINACIÓN
“CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO OROSO 2019”
2. OBXECTIVOS
Celebración do Entroido, festa típica da nosa comunidade autónoma, o noso
concello pretende consolidar dita celebración ano tras ano cunha
programación de varios días onde destaca o concurso de disfraces que este
ano se levará a cabo o sábado 2 de marzo.
3. CRÉDITO ORZAMENTARIO
O importe dos premios previstos nestas bases imputarase cargo á partida
338.489.00 con gasto por importe de 3.170,00 euros.
4. REQUISITOS ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES
Non se contemplan requisitos adicionais dos participantes respecto ás bases
xerais.
5. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLOS
CONCURSANTES
Na solicitude de participación deberá indicarse no apartado de
documentación adicional:
10. nome do disfraz.
11. Se presenta música en formato MP3.
12. Indicar se desfila con carroza e as súas dimensións.
6. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 28 de febreiro de
2019.
Para aclaracións ou asesoramento en canto as solicitudes para o concurso
poden poñerse en contacto co departamento de cultura no 981 690 903 para
aclarar as dúbidas sempre dentro do prazo establecido.
7. OBRIGAS ADICIONAIS DOS CONCURSANTES
A hora prevista de saída do pasarrúas será ás 17:30h do 2 de marzo (punto de
PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
691 786 | info@concelloroso.com

www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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partida pavillón de deportes, o percorrido será circular) sempre que o tempo o
permita, a continuación os participantes desfilarán ou actuarán dependendo
de cada quen diante do xurado no interior do pavillón de deportes para
proceder a súa valoración.
A música para as actuacións é preciso presentala no momento da inscrición
en formato MP3 a ser posible e por mail a: cultura@oroso.gal ou memoria
USB (non se recollerá música fora do prazo de inscrición nin tampouco o
propio día do concurso).
A recollida do dorsal realizarase o día do concurso no pavillón de deportes
de 16 a 17h, será obrigatorio recoller o dorsal nese horario para poder
participar no concurso. As actuacións ou postas en escena diante do xurado
terán un máximo de duración de 5 minutos, a partir dese tempo poderán ser
descalificadas.
É obrigatorio participar no desfile polas rúas de Sigüeiro para formar parte do
concurso de disfraces. Será a organización do concurso a que determine se
suspende ou non o desfile por causas alleas, como poden ser as condicións
meteorolóxicas.
8. PREMIOS
CATEGORÍA XERAL (MAIORES DE 16 ANOS)
MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)


Gañador: 500 euros



Finalista: 300 euros

MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)


Gañador: 350 euros



Finalista: 220 euros
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MODALIDADE INDIVIDUAL.


Gañador: 250 euros



Finalista: 180 euros

CATEGORÍA INFANTIL (ATA 16 ANOS)
MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)


Gañador: 350 euros



Finalista: 200 euros

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888 SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T 981 691 478 | F 981
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www.oroso.es | www.concellooroso.com
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do
concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras
administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal
funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)


Gañador: 220 euros



Finalista: 150 euros

MODALIDADE INDIVIDUAL


Gañador: 180 euros



Finalista: 120 euros

PREMIO ESPECIAL PARA UNHA COMPARSA DO CONCELLO DE
150€
9. ÓRGANO INSTRUTOR
Concellería de cultura
10. COMPOSICIÓN DO XURADO
O xurado estará integrado polos seguintes membros:
- Presidente: Concelleiro de cultura
- Vocais:
o Veciña/o do concello de Oroso
o Presidente/a ou membro da directiva da asociación do
concello de Oroso
o Presidente/a ou menbro da directiva da asociación do
concello de Oroso
o Concelleiro/a do concello de Oroso
- Secretaria: Elena Vilariño Fraga empregada da mancomunidade de
municipios de Ordes (animadora socio- cultural)
Suplente da secretaria: Lucía Vilariño Viqueira (técnica de cultura
do concello de Oroso)
Suplentes do resto dos membros do xurado serán designados polo
Alcalde-Presidente en caso de que fose necesario.
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11. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Valorarase a orixinalidade, laboriosidade e deseño do disfraz así como a
simpatía ou a posta en escea de cada participante, podendo declararse
deserto calquera premio se a xuízo do propio xurado non se reúnen os
méritos suficientes.”
II

PARTE DE CONTROL

8.- Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van
desde a nº 1285/2018 do 21/11 ata a 110/2019 do 25/01.
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Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede
Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo
na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público).
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello
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funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu
DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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Dáse conta ao Pleno das resolucións de Alcaldía ditadas desde a derradeira sesión
ordinaria do Pleno que van desde a nº 1285/2018 do 21/11 ata a 110/2019 do 25/01 e
que estiveron a disposición dos Concelleiros da Corporación desde a convocatoria da
sesión.

9.- Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola
Intervención Municipal entre o 21/11/2018 ata o 25/01/2019.
Dáse conta ao Pleno dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal
entre o 21/11/2018 ata o 25/01/2019 e que estiveron a disposición dos Concellos da
Corporación desde a convocatoria da sesión.
Nº
1

Data
22/11/2018

2

30/11/2018

3

30/11/2018

4

27/12/2018

5

27/12/2018

Asunto
Adxudicación contrato escola de música do Concello
de Oroso.
Premios III certame de traballos de investigación do
Camiño Inglés
Factura de Jesús Rey Barreiro
Pago 1º Premio III Certame de traballo de
investigación do Camiño Inglés correspondente á
categoría de peregrino.
Aprobación, compromiso, recoñecemento da obriga,
e ordenación do pago de relación de facturas 2018/04

10.-Mocións dos Grupos municipais.
Toma a palabra o Sr. Alcalde quen indica que non existen mocións presentadas.
Intervén D. Alexander Doval Expósito (PP) quen afirma que o seu grupo presentou
unha moción.
O Sr. Alcalde sinala que non está rexistrada.
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Resposta D. Alexander Doval Expósito (PP) que si que está rexistrada.
O Sr. Alcalde sinala que o rexistro do Concello pecha ás dúas e se está rexistrada non
debería terse rexistrado porque ás dúas e cuarto preguntou en rexistro en non había
ningunha moción presentada.
D. Alexander Doval Expósito (PP) recoñece que non estaba presentada ás dúas da
tarde e sinala que en todo caso non é necesario que se rexistren as mocións e se poden
presentar no pleno sen necesidade de presentarse por rexistro.
O Sr. Alcalde sinala que sempre se presentaron as mocións por rexistro.
D. Alexander Doval Expósito (PP) reitera que non é necesario presentar as mocións
por rexistro.
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Sr. Alcalde considera que D. Alexander Doval Expósito é un mintiroso compulsivo e
aquí sempre se presentaron as mocións por rexistro e insiste en que o rexistro pecha ás
dúas e que xa falará coa funcionaria por rexistrar cousas fora do horario de peche do
rexistro.
D. Alexander Doval Expósito (PP) reitera que ás veces se presentaron mocións sen
rexistro.
O Sr. Alcalde solicita a D. Alexander Doval Expósito (PP) que lle facilite copia da
moción presentada.
Toma a palabra D. Diego Boquete Sánchez (BNG) quen solicita que se quite da lea
política á funcionaria do rexistro que nada ten que ver coas disputas políticas que se
poidan xerar aquí.
O Sr. Alcalde afirma que lle toma a palabra a D. Diego Boquete Sánchez e que non lle
dirá nada á funcionaria pero en todo caso calquera veciño que veña ao Concello mais
tarde das dúas sabe que non se lle rexistra nada. En todo caso esta moción non se vai a
tratar neste pleno porque non a podemos nin ver porque non hai copias para todos os
concelleiros. En todo caso se deixará para o seguinte pleno, de xeito excepcional se
incluirá na orde do día do seguinte pleno aínda que se trate dunha sesión
extraordinaria.
D. Alexander Doval Expósito (PP) afirma que o seu grupo da por presentada a moción
e quere que conste en acta que foi presentada.
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D. Manuel Siverio Mirás Liñares (SON – ANOVA) afirma que está en todo o seu
dereito de presentala e se ten que votar a urxencia.
O Sr. Alcalde responde que claro que a pode presentar, incluso se poden presentar
mocións “in voce”, pero é cuestión de estilo. Ninguén ten copia, e polo tanto non se
vai a tratar esta moción, pero o que si se vai a tratar é un escrito presentado por D.
Alexander Doval Expósito por rexistro de entrada que di: “ 1.-Que pese a que o Grupo
Municipal do Partido Popular ten o número legal necesario para forzar a celebración
dun pleno extraordinario no Concello, como así tiña decidido. 2.-Temos acordado non
facelo xa que a celebración deste coincidiría en fecha practicamente co pleno
ordinario do mes de xaneiro previsto para o xoves 31 do mes en curso. 3.-Esta
decisión tomámola por dúas razóns fundamentalmente: por unha banda non darlle
mais traballo aos funcionarios e traballadores municipais e polo outro minorar na
medida do posible o custe para a administración á hora de abonar aos concelleiros
membros da Corporación Municipal a indemnización correspondente por acudir ao
Pleno ( 120 €/concelleiro) solicitan: 1.-A inclusión na orde do día do Pleno ordinario
(art. 116 regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
Entidades Locais) no mes en curso un punto no que o Sr. Alcalde dea as explicacións
que considere oportunas sobre a declaración que se produciu o pasado xoves día 10 de
xaneiro no xulgado de Ordes.”. Continúa o Sr. Alcalde sinalando que con moito gusto
lle darei as explicacións que solicita.
D. Alexander Doval Expósito (PP) toma a palabra para reclamar que algo terá que
dicir xa que foi el quen presentou o escrito.
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O Sr. Alcalde sinala que primeiro dará el as explicacións que se piden e despois
cederá a palabra a todos os concelleiros que queiran intervir. Sinala que os membros
que compoñen a Xunta de Goberno Local fomos declarar por unha denuncia que puxo
o Partido Popular ante a Fiscalía por varias facturas que emitiu unha empresa, da que
vai omitir o nome para non prexudicala. Estas facturas se referían a un armario que
está colocado no local social de Senra e que se pode ir ver, e que o Sr. Doval estivo
nese local facendo actos do seu partido e o puido ver. Outra das facturas se refire á
tarima colocada na sala de xuntas da Casa do Concello que o Sr. Doval tamén pisa a
miúdo porque alí é onde se están a facer as Comisións Informativas. Por último unha
factura duns traballos que foron feitos no Centro Social de San Román de Pasarelos
pero que a empresa en vez de poñer Igrexa de San Román por un erro puxo centro
social de San Román. O Sr. Doval denuncio por estes feitos, simplemente por un erro,
pero a tarima está colocada na Igrexa. Tamén no seu día fomos denunciados por as
fiestras do colexio e quedou en nada. Di o Sr. Doval na súa denuncia que non se lle
permitiu ver as facturas o cal é mentira, porque despois de cada Xunta de Goberno
Local se remite a acta a todos os concelleiros onde figuran todas e cada unha das
facturas que se aproban. O que pasa e que pediu copia de todas e cada unha das
facturas do Concello e que ten que facer é o seu traballo e non pretender que llo fagan
desde o Concello. Afirma o Sr. Alcalde que o seu grupo de goberno está tranquilo con
este tema porque no fixo nada malo. Se trata dunha factura de 1.100 euros mais IVE.
Non é a primeira obra que se fixo en Igrexas polo Concello, xa se fixeran outras anos
atrás e nunca pasou nada. Insiste en que se trata simplemente dun erro xa que a
empresa na factura por erro en vez de Igrexa puxo local social.
Toma a palabra D. Diego Boquete Sánchez (BNG) quen sinala que logo de ter
coñecemento que por parte do PP se solicitou un pleno sobre esta cuestión, a verdade
é que non tiña pensado intervir pero non creo que deba pasar de manifestar a miña
opinión. Neste sentido considera que non pode ser que as leas políticas terminen no
xulgado e considera que non se debe por parte do PP de Oroso devolver unha pelota
da Deputación. Se pode discutir bastante do tema de ata que punto o Concello debe ou
non arranxar unha Igrexa pero non ata o punto de levalo ao xulgado polo feito de que
haxa outro Alcalde do PP que cobra dietas irregularmente é devolver así a pelota.
D. Manuel Siverio Mirás Liñares (SON – ANOVA) pregunta ao Sr. Alcalde se a
tarima está colocada na Igrexa de San Román de Pasarelos.
O Sr. Alcalde responde que si.
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D. Manuel Siverio Mirás Liñares (SON – ANOVA) di que hai que ir á Igrexa de San
Román a vela, e considera que iso é mentira.
D. Alexander Doval Expósito (PP) afirma que o que presentou o seu grupo o día 17
non era unha moción, se non que o que solicitaba era que se incluíse na orde do día
este asunto e que non tivemos resposta, pero aínda así lle parece ben que se trate desta
forma. Sinala que inicialmente non se nos deu acceso ás facturas, so cando se
reclamou á Valedora do Pobo efectivamente se nos permitiu ter acceso. Afirma que
eles viron simplemente que a tarima non estaba posta e que como concelleiros cando
ven algo así séntense na obriga de denuncialo e iso foi o que fixeron ante a Fiscalía, e
foi esta quen presentou a denuncia xa que o PP non está persuado. O tema a discutir
non é se facer ou non obras nunha Igrexa, se non facelas no seu caso ben, considera
que tería que facerse en todo caso a través dun convenio. Considera que temos que
esperar a ver que din no xulgado, se non pasa nada serán os primeiros en alegarse de
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que non se gastase mal o diñeiro do Concello.
Toma a palabra D. Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE) quen afirma que D.
Alexander Doval Expósito, di que o levou á Fiscalía, pero logo nunha entrevista di
que a súa intención é levalo ao Pleno, porque non é coherente. En todo caso, quere
desexarlle moita sorte cos veciños de Pasarelos. Sinala que hai 4 anos no seu facebook
o Sr. Doval dixo que había xente que lle arrancaba os carteis electorais, que sabía que
era e que cando pasaran as eleccións o diría. Cando vin iso, eu fixe un comentario no
seu facebook condenando tal actuación e vostede borrou o meu comentario. Afirma
que o Sr. Doval dixo que estaba desexando que a Guardia Civil o chamase para
dicirlle quen o fixera. Considera que hai catro anos o Sr. Doval empezaba na política e
que pouco a pouco entendería que os responsables políticos temos que actuar con
prudencia porque as nosas palabras poden levar a erro á xente. Todos os seus
antecesores non mentían, sen embargo vostede minte no tema do enlace da
autoestrada, dicía que se estaba a traballar cando todos os medios de comunicación
dicían que estaban as obras paradas e se podía ver que non estaban traballando. E se
as obras están rematadas e pola presión que fixemos nos. E da igual quen goberne,
porque aínda que goberne o PSOE seguiremos a solicitar que sexa gratuíto ese tramo.
Afirma que o Sr. Doval chegou a dicir que un señor da Coruña lle dixera que as obras
estaban en marcha, e logo non lle pediu desculpas ao Sr. Alcalde de todo o que dixo.
Continua sinalando que o Sr. Doval tamén dixo no seu facebook que o Concello
estaba a pagar unhas obras que estaba a facer unha empresa privada. Minte igualmente
dicindo que foi á gala do deporte e que o Sr. Alcalde non cumpriu co protocolo e foi
porque quedou atrás e non dixo que estaba. Minte incluso en relación a actos que non
organiza o Concello, como o organizado polo Deixebre FC e minte cando di que o Sr.
Alcalde cobra como deputado provincial e como concelleiro.
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D. Alexander Doval Expósito (PP) sinala que non é verdade iso que está a dicir o Sr.
Leira.
Continúa D. Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE) dicindo que está no seu facebook.
Considera que a teima do Sr. Doval non ten fin e que debe revisar o que pon nas súas
redes sociais. O 27 de agosto de 2015 denuncia que unha árbore caeu en Deixebre e
en vez de avisar ao 012 o colga no seu facebook pola tarde e di que leva así desde as
6:00 horas da mañá.
Outra vez solicitou un pleno para axudar a unha familia que se quedara sen vivenda
cando o Concello xa estaba traballando niso. Nese sentido o Concello fai moitas veces
actuacións en materias que non son da súa competencia e que debería facer a Xunta e
o seguiremos facendo como por exemplo no IES de Sigüeiro. Afirma que o grupo de
goberno déixase a pel por ter unha boa piscina un bo centro cultural, facer dun lamal o
parque do Carboeiro. Considera que os concelleiros do PP non sabían moitas das
cousas que dixo agora e en todo caso considera que isto non é facer política. Os
cidadáns nos porán onde merecemos nas eleccións pero o que non van facer é mentir.
Afirma que el ten un gran respecto polos grupos da oposición e que non ten nada en
contra de D. Alexander Doval pero considera que debería mirar a política que está a
facer.
Toma a palabra D. Luís Rey Villaverde (PSdeG-PSOE) quen afirma que o que o Sr.
Doval fixo con esta denuncia é facer moito dano igual que no seu día fixo coas obras
do campo de Deixebre que o Sr. Doval tamén criticou e que fixo dano á empresa e os
traballadores desa empresa que moitos deles son veciños deste Concello. Considera
que o tema da moción presentada polo grupo do PP é claro, se trata de esperar ao
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último momento para presentala para que non se lle aprobe a urxencia e logo poder
dicir que non se lle aprobou. Finalmente pídelle a D. Manuel Siverio Mirás Liñares
que respecte á empresa que puxo a tarima na Igrexa de San Román de Pasarelos.
D. Manuel Siverio Mirás Liñares (SON – ANOVA) afirma que o grupo de goberno
está a certificar unha obra que non se fixo porque non está feita na Igrexa e que están
agora a mentar outras cousas para embarullar e confundir á xente e que non se fale do
que realmente importa, que é que se pagou unha factura dunha obra que non se fixo.
D. Alexander Doval Expósito (PP) afirma que el nunca dixo dos concelleiros do grupo
de goberno que lles faltaba honradez como si dixeron eles des concelleiros do PP.
Considera que fixeron un resumo desde o 2011 que non ten xeito. Falaron dunha obras
en propiedade privada e o que el dixo no seu día era que se estaba a asfaltar cando
estaba chovendo. Afirma que el o que fai é dar a súa opinión e facer as preguntas ao
goberno que considera. O tema do campo de Deixebre non estaba a quedar ben e non
se estaban facendo ben as obras. Considera que non ten ningún problema persoal cos
concelleiros da corporación pero que é a súa labor preguntar o que a xente quere
saber. Se o xulgado decide arquivar a cuestión afirma que lle dará a noraboa aos
concelleiros e se non é así, serán estes quen teñan que dar explicacións aos veciños.
Considera que a primeira intervención do Sr. Alcalde deu as súas explicacións, pero a
intervención feita por D. Antonio Leira Piñeiro considera que sobraba pero que
entende que ten que existir un can de presa.
O Sr. Alcalde, considera que o Sr. Doval é un mentireiro xa que se lle contestou ao seu
escrito e se lle dicía que non se ía a incluír na orde do día desta pleno e que polos
gastos que non se preocupase que eles renunciaban á asignación.
D. Alexander Doval Expósito (PP) afirma que el non recibiu nada.
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O Sr. Alcalde afirma que teñen o acuse de recibo. Afirma que o Sr. Doval di que foi á
Fiscalía, pero podía primeiro preguntar no Pleno e non o fixo. Afirma igualmente que
o Sr. Doval se quixo persuar como acusación no procedemento e lle pediron que
fixara unha fianza de 7.200 euros e presentou un recurso pedindo que a baixaran a
3.000 euros. Considera que o Sr. Doval ten moitas gañas de ver ao equipo de goberno
en chirona e que a única opción que debe ver de gañar as eleccións e que non me
presente pero afirma que se vai a presentar. En canto á posibilidade de facer un
convenio coa Igrexa para as obras se pensou e se propuxo á Igrexa pero o propio
bispo dixo que por esa contía non era operativo facer un convenio e por iso non se
fixo. Afirma que o Sr. Doval é unha sarta de falsidades e que debería sentir vergoña de
non ter conseguido en catro anos que leva de concelleiro nin un so euro para Oroso e
andar dicindo á xente que vostede non vai a traballar para o goberno de Oroso. Reitera
que o Sr. Doval nega que se lle dera contestación ao seu escrito e temos o acuse de
recibo e nega igualmente que se lle pediran 7.200 euros para persoarse na causa.
D. Diego Boquete Sánchez (BNG) considera que a función da oposición é dicir o que
o goberno fai ben ou mal, e insiste en que non se debería xudicializar a vida política
municipal.
Intervén Dª. Beatriz Rodeiro Fernández (PSdeG-PSOE) quen afirma que ela foi
declarar ao xulgado e entre a documentación que se aportou por D. Alexander Doval
Expósito na demanda se di que existen sospeitas con outras facturas, coa certeza de
que outras facturas non coinciden cos conceptos facturados, e quere preguntarlle ao
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Sr. Doval se non viu o armario no local de Senra ou non pisou a tarima na sala de
Xuntas do Concello. Considera que non pode falar de honradez cando é o primeiro
que está acusando ao grupo de goberno de falta dela.
D. Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE) afirma que o PP critica que o goberno faga
obras chovendo no polígono industrial, e di que o Concello tivo tempo de facer as
obras en verán. Pregúntalle ao Sr. Doval se iso o dixo el.
D. Alexander Doval Expósito (PP) responde que iso si o dixo e non o que
anteriormente dixo o Sr. Leira Piñeiro.
D. Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE) afirma que iso tamén é mentira porque non
era unha obra do Concello se non que se trataba dun vial privado que estaba
asfaltando o dono que era unha empresa privada.
D. Alexander Doval Expósito (PP) di que non vai entrar niso.
D. Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE) sinala que o Sr. Doval minte, e volve a
mentir cando di que lle vai a dicir á Guardia Civil quen quitou os carteis electorais.
Intervén Dª. María del Carmen Liste Raña (PSdeG-PSOE) quen afirma que o Sr.
Doval dixo na prensa que unha das actividades mais significativas con motivo do 8 de
marzo foi o recoñecemento ás mulleres emprendedoras e o concurso de fotografía, o
PP lamentou a falla de cortesía por parte do goberno municipal pero que finalmente
asistiron porque o principal son as mulleres. Considera que quen lea iso parece que
non lles avisamos e iso é mentira.
D. Alexander Doval Expósito (PP) afirma que no pleno pasado din as grazas cando se
nos avisou en tempo e forma do acto referente ao fillo predilecto. Cando se fan ben as
cousas tamén se di. Dixo D. Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE) que os
concelleiros teñen que ser honrados, pero considera que tamén teñen que ser
humildes. En todo caso, os concelleiros do PP non se levantan todos os días pensando
nos concelleiros do grupo de goberno.
O Sr. Alcalde afirma que o Sr. Doval de humilde non ten nada e que é todo falso, que
non ten interese en debater as cousas no pleno e o único que lle interesa é saír de aquí
e enviar unha nota de prensa. Seguidamente da paso ao seguinte punto da orde do día.
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11.- Rogos e preguntas.
Toma a palabra D. Diego Boquete Sánchez (BNG) quen quere poñer de manifesto o
feito dos rapaces de Oroso que en vez de matricularse no Instituto do Concello de
Oroso se van a Compostela. Polo que propoñen ao grupo de goberno facer unha
campaña para que se matriculen no Instituto do Concello de Oroso, para que os pais o
valoren e se poida conseguir que os nosos fillos teñan bacharelato en Oroso.
Igualmente un segundo rogo refírese a como terán que facer os veciños da rúa Portiño
cando veñan desde Compostela cando estea rematada a nova rotonda. Ve que é un
tema que se está a tratar pero considera que se tería que mellorar a unión entre a rúa
Ulloa e a rúa Portiño porque por alí pasa moito tráfico.
O Sr. Alcalde responde que despois de facer a rotonda se ten pensado reorganizar o
tráfico lixeiro para que non teña que ir ata a rotonda. En principio ía quedar como
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estaba e en Coruña así o entenderon pero en Madrid dixeron que se cambiara.
D. Manuel Siverio Mirás Liñares (SON – ANOVA) pregunta pola colocación dun
semáforo en Oroso.
O Sr. Alcalde responde que se pediu pero nesa zona non o concederon.
D. Alexander Doval Expósito (PP) sinala que no POS 2019 se incluía a realización da
senda de Bouzalonga como proxecto complementario e querería saber si se vai a levar
a cabo.
D. Eduardo Veiras Rey (PSdeG-PSOE) contesta que tal e como xa se lle dixo no seu
día na Comisión Informativa, se vai a facer coas baixas que se producen nas outras
licitacións.
D. Alexander Doval Expósito (PP) pregunta se entón se vai a facer si ou si.
O Sr. Alcalde responde que dun xeito ou doutro se vai a facer.
D. Alexander Doval Expósito (PP) sinala que cando o supermercado Familia foise
para a súa actual ubicación o tráfico mellorou e a principio de lexislatura propuxemos
que se abrira a alameda de Gois para mellorar o aparcamento. Igualmente quereríamos
ver o proxecto da rotonda.
O Sr. Alcalde responde que se queren ver o proxecto da rotonda que o poden pedir por
escrito e se lle dará acceso ao mesmo para consulta. E en canto ao tema do
aparcamento se toma nota da súa proposta.
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Non existindo mais intervencións o Sr. Alcalde da por rematada a sesión cando son as
21:13 horas do día antedito de todo o cal eu como Secretario dou fe. Asinado
dixitalmente polo Sr. Alcalde e polo Secretario do Concello.
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