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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CARIÑO E O CONCELLO DE CEDEIRA, 
PARA O REFORZO DO SERVIZO DE POLICÍA CON POLICÍAS LOCAIS PERTENCENTES AO CADRO 
DE PERSOAL DO CONCELLO DE CEDEIRA DURANTE A CELEBRACIÓN DA ROMERÍA DE SAN 
XIAO, QUE SE CELEBRARÁ O DÍA 25 DE XANEIRO DE 2020. (2020/A006/000001) 
 
PARTES ASINANTES 
 
Concello de Cariño e Concello de Cedeira. 
 
OBXECTO 
 
Concello de Cedeira comprométese a reforzar o Corpo de Policía local de Cariño, con 1 efectivo 
do seu propio corpo de Policía local, o cal acepta voluntariamente dito servizo, durante o 
vindeiro día 25 de xaneiro de 2020. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
Este convenio ten vixencia durante o día 25 de xaneiro de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
O Concello de Cedeira comprométese a reforzar o Corpo de Policía local de Cariño, con 1 efectivo 
do seu propio corpo de Policía local, o cal acepta voluntariamente dito servizo, durante o 
vindeiro día 25 de xaneiro de 2020. 
 
O Concello de Cariño, unha vez rematado o evento, remitirá ao Concello de Cedeira certificación 
acreditativa da realización dos traballos (con indicación do horario e o persoal que os realizou). 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O Concello de Cariño aboará ao Concello de Cedeira a cantidade reaultante segundo os servizos 
efectivamente prestados. Esta cantidade calcularáse tomando como referencia, polos servizos 
extraordinarios prestados, o valor/hora brutos de 15 euros que será aboado polo Concello de 
Cedeira na nómina dos seus policías. O Concello de Cariño tamén aboará ao Concello de Cedeira 
a cantidade correspondente aos custos da Seguridade Social polos referidos servizos. 
 
O Concello de Cedeira deberá proceder aos abonos correspondentes aos Policías locais que 
prestaron o servizo e á Seguridade Social. O Concello de Cariño quedará exento de calquera 
responsabilidade que se derive deste incumprimento. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E E A CONFRARÍA DE 
PESCADORES DE CEDEIRA, COA FINALIDADE DE SOLICITAR UNHA SUBVENCIÓN PARA A 
ORGANIZACIÓN DO PROXECTO: "VISIBILIZACIÓN DA CALIDADE DIFERENCIAL DA PESCA DE 
BAIXURA E DO MARISQUEO EN CEDEIRA" 
 
PARTES ASINANTES 
 
Confraría de pescadores de Cedeira e Concello de Cedeira. 
 
OBXECTO 
 
Establecer as canles de colaboración para solicitar unha subvención conxunta para a o proxecto 
"Visibilización da calidade diferencial da pesca de baixura e do marisqueo en Cedeira", a 
desenvolver nos anos 2020, 2021 e 2022. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
A duración deste Convenio será de tres anos, a contar dende a data da súa sinatura e 
ata o 31 de decembro de 2022 ou se dea por terminado en calquera momento por 
mutuo acordo entre as partes, previa comunicación polo menos cun mes de 
antelación, ou por causa de forza maior. 
 
Data da firma do convenio: 2 de marzo de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
Cada unha das partes será a encargada de contratar e xestionar e aboar os gastos que lle 
corresponden segundo o convenio, respectando a normativa de contratación aplicable e as 
bases da convocatoria da subvención. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
A Confraría de Pescadores comprométese ao seguinte: 

1. A Contraría de Pescadores será a encargada de solicitar a subvención conxunta ao Grupos de 
acción local do sector pesqueiro (GALP) 

2. Solicitar os permisos e autorizacións que sexan necesarias para efectuar as actuación 
previstas no convenio e efectuar as liquidacións dos tributos e demais ingresos de dereito 
público que se deriven da comercialización dos produtos. 

3. Asume a organización, cobramento de ingresos e xestión e pagamento dos seguintes gastos: 
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ANUALIDADE 2020 
SUMINISTRO EVENTO EXALTACIÓN DO PRODUTO 10.230,12  
PLAN DE COMUNICACION E DESEN 800,00 
SESIÓN CON MARES DE CEDEIRA 500,00 

 
ANUALIDADE 2021 

AUDIOVISUAL DO PROCESO DE EXTRACCION E TRAZABILIDADE  4.800,00 
XESTION DE REDES SOCIAIS 2.880,00  
SESIÓN CON MARES DE CEDEIRA 1.000,00  
PLAN DE COMUNICACION E DESEÑO DA MARCA 3.950,00  
DIRECCION, APOIO A COORDINACION 4.955,00  
GASTOS DE PUBLICIDADE 5.000,00  
SHOWCOOKING INTERNOS 23.200,00  

 
ANUALIDADE 2022 

AUDIOVISUAL DO PROCESO DE EXTRACCION E TRAZABILIDADE 1.000,00 
XESTION DE REDES SOCIAIS 4.000,00 
SESION CON MARES DE CEDEIRA 1.000,00 
PLAN DE COMUNICACIÓN E DESEÑO DA MARCA 2.950,00 
DIRECCION, APOIO A COORDINACION 4.955,00 
GASTOS DE PUBLICIDADE 5.000,00 
SHOWCOOKING INTERNOS 23.200,00 

 
O Concello de Cedeira comprométese, en concepto de co-organizador, a asumir exclusivamente 
os seguintes gastos no ano 2020: 
ANUALIDADE 2020 

PUBLICIDADE 2.016,00 
CARTEIS, FOLLETOS, PANCARTAS ... 478,00  
ELECTRICIDADE 800,00 
REGATA DE TRAINERAS 6.000,00 

 
Cada unha das partes non será responsable dos gastos que correspondan á outra. 
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NOME DO CONVENIO 
 
ADDENDA AO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO 
MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE CEDEIRA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E 
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019 COFINANCIADO 
PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) 
NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020. 
 
PARTES ASINANTES 
 
Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e Concello de Cedeira. 
 
OBXECTO 
 
O obxecto desta addenda é a ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo 
subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de CEDEIRA para a participación 
na prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado 
parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR 
de Galicia 2014-2020, ata o 31 de decembro de 2020. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
Este convenio ten vixencia ata o 31 de decembro de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
As mesmas que no convenio inicial. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
1. Os custos das accións para desenvolver o convenio na anualidade de 2020 repartiranse entre 
a Consellería do Medio Rural e a entidade local. 
 
2. A Consellería do Medio Rural achegará, para a anualidade de 2020, un importe máximo de 
10.438.143,10 € para todas as entidades locais de Galicia que subscriban a prórroga do convenio. 
 
3. O convenio financiarase, para a anualidade de 2020, pola Consellería do Medio Rural, segundo 
o descrito no Anexo desta addenda para cada entidade local, con cargo á aplicación 
orzamentaria 14.02.551-B.760.0 dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o ano 2020. 
 
4. A parte correspondente a cada entidade local será efectuada directamente por cada entidade 
local, con cargo aos seus respectivos orzamentos na contía que lle corresponda 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS E A 
ENTIDADE CONCELLO DE CEDEIRA PARA A XESTIÓN DA PROGRAMACIÓN DA REDE GALEGA 
DE TEATROS E AUDITORIOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 2020 
 
PARTES ASINANTES 
 
Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e Concello de Cedeira. 
 
OBXECTO 
 
O obxecto do presente convenio é o desenvolvemento conxunto da programación do primeiro 
semestre do ano 2020 no Auditorio Municipal de Cedeira integrado na Rede Galega de Teatros 
e Auditorios. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
Este convenio estará vixente dende a data da súa sinatura ata o 31 de agosto de 2020. 
 
Data da sinatura: 3 de xaneiro de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
Mediante a sinatura deste convenio, Concello de Cedeira comprométese a levar a cabo as 
actuacións especificadas no cadro na cláusula cuarta e debendo asumir as seguintes obrigas: 

a) Levará a cabo a contratación das actividades programadas de conformidade coa lexislación 
contractual aplicable e vixente. 
b) Aboaralles ás compañías ou grupos participantes na programación o estipulado no contrato. 
c) Asumirá os gastos derivados da organización puntual de cada actividade, da coordinación e 
xestión do ciclo de actuacións, así como dos gastos de difusión gráfica e oral, e o pagamento 
dos dereitos de autor á entidade xestora dos mesmos. 
d) Remitirá a información sobre públicos e recadación da billeteira en formato electrónico a 
través da páxina de Agadic www.galescena.gal nun prazo non superior aos cinco días hábiles 
seguintes á celebración de cada actuación. 
e) Comunicaralle, con antelación suficiente, á dirección da Agadic calquera modificación da 
programación en particular, ao referente ás alteracións unilaterais do calendario de 
actuacións, dos horarios de celebración ou dos espazos nos que se desenvolve a 
programación. 
f) Utilizará en todo o material de difusión, así como nos actos de comunicación pública, que se 
realice ao abeiro das actuación contidas neste convenio a imaxe corporativa da Rede Galega 
de Teatros e Auditorios, facendo mención expresa da colaboración da Xunta de Galicia no 
desenvolvemento das actividades conveniadas. A entidade comprométese a utilizar en todo o 
material de difusión que realice ao abeiro deste convenio a imaxe corporativa do Xacobeo 
2021 e Xunta de Galicia, seguindo as normas respectivas en materia de identidade corporativa. 
g) Porá á venda as entradas para cada actuación cos prezos mínimos recollidos na normativa 
de funcionamento da Rede Galega de Teatros e Auditorios e aplicará os descontos previstos 
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nela. A recadación xerada pola venda de entradas da programación aquí recollida non suporá 
ánimo de lucro para ningunha das entidades. 
h) Facilitaralle á Agadic, sempre previa solicitude, as invitacións para cada actividade dentro 
dos límites establecidos no artigo 5.3 da Resolución de 28 de febreiro de 2011. 

 
A Agadic, dentro das súas competencias, comprométese a coordinar e asesorar tecnicamente, 
todas as actuacións para o correcto desenvolvemento do convenio asinado así como das 
programacións aprobadas e, en concreto: 

a) Realizará dúas convocatorias anuais para a realización da programación, que será de xeito 
semestral. 
b) Xestionará e manterá actualizada a páxina de xestión: www.galescena.gal, a través da que 
os grupos e compañías profesionais realizarán as súas propostas e as entidades 
programadoras realizarán a programación semestral. 
c) Revisará, comprobará e aprobará as programacións realizadas, a través do departamento 
competente en materia de programación, segundo a normativa de funcionamento da Rede 
Galega de Teatros e Auditorios. 
d) Colaborará e apoiará o labor de promoción e difusión das programacións previstas nos 
medios de comunicación tanto impresos como dixitais. 
e) Elaborará informes de público anualmente, así como calquera outro tipo de informes, 
avaliacións e estatísticas que estime oportunos para acadar unha maior eficiencia na xestión 
das programacións. 
f)Fará fronte ao pagamento das cantidades estipuladas neste convenio sempre que a 
xustificación achegada sexa correcta. 

 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O custe total das actividades previstas no convenio ascende a un total de 20,595.00 euros, 
importe que será sufragado coas seguintes achegas: 
 
A Agadic colaborará cunha achega de 12,840.20 euros, impostos incluídos, cantidade que irá con 
cargo á aplicación orzamentaria 11A1 432B 640 1 correspondente aos orzamentos da Axencia 
Galega das Industrias Culturais para o ano 2020. Este convenio tramitarase como anticipado de 
gasto e quedará condicionado á aprobación da Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma, e 
sempre que exista crédito adecuado e suficiente para atender as obrigas derivadas do convenio. 
 
O Concello de Cedeira colaborará coa cantidade restante de 7,754.80 euros. 
 
Estas achegas financiarán exclusivamente o custe de realización das actividades obxecto deste 
convenio, sen que ningunha das partes obteñan lucro ningún. 
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NOME DO CONVENIO 
 
ACORDO DOS CONCELLOS DE CARIÑO, CEDEIRA, CERDIDO, MAÑÓN E ORTIGUEIRA PARA A 
SOLICITUDE DA SUBVENCIÓN DO PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO DE INFORMACIÓN Á 
MULLER 
 
PARTES ASINANTES 
 
Concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón e Ortigueira. 
 
OBXECTO 
 
Os concellos asinantes ACORDAN a SOLICITUDE CONXUNTA DA SUBVENCIÓN destinada aos 
Centros de Información á Muller contida na Resolución dó, 29 de diciembre de 2017 da 
Secretaría Xeral da lgualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de 
axudas e subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción 
da lgualdade, cofinanciadas polo FSE e pola que se, procede a súa convocatoria para o ano 2018. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
Este convenio estará vixente durante un ano. En todo caso, os concellos de Cariño, Cedeira, 
Cerdido, Mañón e Ortigueira asumen o compromiso solidario de non disolver a agrupación ata 
que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de 
Galicia ou o que proceda en aplicación da normativa comunitaria ao estar cofinanciadas estas 
axudas polo Programa operativo FSE Galicia 2014- 2020, e todos os concellos quedarán 
obligados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención. 
 
 
Data da sinatura: 27 de febreiro de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
O Concello de Ortigueira como representante executará a actuación, solicitará a subvención de 
apoio aos CIM ante a secretaría Xeral de Igualdade e será este concello quen reciba e xistifique 
íntegramente a totalidade da subvención. 
 
A xestión do CIM será realizada íntegramente polo Concello de Ortigueira e incluirá todo o 
relacionado cos aspectos materiais, técnicos ou de servizos (sexa tramitación administrativa, 
instalación, reparación, mantemento de infraestructuras, xestión de persoal, xestión de axudas, 
etc.). 
 
O persoal do CIM do Concello de Ortigueira, asesora xurídica e psicolóxica, realizarán actividades 
de información, asesoramento, orientación, mellora da empregabilidade, e formativas dirixidas 
a todas as persoas usuarias dos concello agrupados. 
O persoal dependerá exclusivamente do Concello de Ortigueira sen que os concellos agrupados 
teñan ninguna vinculación legal co persoal do CIM. 
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Os concello de Cariño, Cedeira, Cerdido, e Mañón prestarán colaboración técnica e 
administrativa e difundirán a existencia do servizo asumindo o compromiso solidario de 
responsabilidade, execución e aplicación da subvención, sen que teñan que facer 
aportación económica alguna. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Os Concellos asinantes coñecen que as axudas solicitadas ao abeiro deste programa están 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (2014-2020) nun 80 %, e coñecen as abrigas derivadas 
da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 28 da convocatoria. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS E A 
ENTIDADE CONCELLO DE CEDEIRA PARA A XESTIÓN DA PROGRAMACIÓN DA REDE GALEGA 
DE TEATROS E AUDITORIOS DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO 2020 
 
PARTES ASINANTES 
 
Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
O obxecto do presente convenio é o desenvolvemento conxunto da programación do 
segundo semestre do ano 2020 no Auditorio Municipal de Cedeira integrado na Rede Galega 
de Teatros e Auditorios de conformidade co disposto na Resolución do 21 de novembro de 
2006, pola que se regula a estrutura, a organización e o funcionamento da Rede Galega de 
Teatros e Auditorios, principal instrumento da Agadic para promover a distribución das 
producións escénicas e musicais galegas, así como na Resolución do 28 de febreiro de 2011 
pola que se establecen as normas de funcionamento das programacións incluídas na citada 
Rede. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
Este convenio estará vixente dende a data da súa sinatura ata o 31 de decembro de 2020. 
Non obstante, este convenio poderá extinguirse por acordo mutuo e voluntario das partes, por 
desestimento con aviso previo de dous meses ou por incumprimento dos compromisos 
adquiridos. 
 
Data da sinatura: 1 de xullo de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
Mediante a sinatura deste convenio, CONCELLO DE CEDEIRA comprométese a levar a cabo as 
actuacións especificadas no cadro na cláusula cuarta e debendo asumir as seguintes obrigas: 
a) Levará a cabo a contratación das actividades programadas de conformidade coa lexislación 
contractual aplicable e vixente. 
b) Aboaralles ás compañías ou grupos participantes na programación o estipulado no contrato. 
c) Asumirá os gastos derivados da organización puntual de cada actividade, da coordinación e 
xestión do ciclo de actuacións, así como dos gastos de difusión gráfica e oral, e o pagamento dos 
dereitos de autor á entidade xestora dos mesmos. 
d) Remitirá a información sobre públicos e recadación da billeteira en formato electrónico a 
través da páxina de Agadic www.galescena.gal nun prazo non superior aos cinco días hábiles 
seguintes á celebración de cada actuación. 
e) Comunicaralle, con antelación suficiente, á dirección da Agadic calquera modificación da 
programación en particular, ao referente ás alteracións unilaterais do calendario de actuacións, 
dos horarios de celebración ou dos espazos nos que se desenvolve a programación. 
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f) Utilizará en todo o material de difusión, así como nos actos de comunicación pública, que se 
realice ao abeiro das actuación contidas neste convenio a imaxe corporativa da Rede Galega de 
Teatros e Auditorios, facendo mención expresa da colaboración da Xunta de Galicia no 
desenvolvemento das actividades conveniadas. A entidade comprométese a utilizar en todo o 
material de difusión que realice ao abeiro deste convenio a imaxe corporativa do Xacobeo 2021 
e Xunta de Galicia, seguindo as normas respectivas en materia de identidade corporativa. 
g) Porá á venda as entradas para cada actuación cos prezos mínimos recollidos na normativa de 
funcionamento da Rede Galega de Teatros e Auditorios e aplicará os descontos previstos nela. 
A recadación xerada pola venda de entradas da programación aquí recollida non suporá ánimo 
de lucro para ningunha das entidades. 
h) Facilitaralle á Agadic, sempre previa solicitude, as invitacións para cada actividade dentro dos 
límites establecidos no artigo 5.3 da Resolución de 28 de febreiro de 2011. 
O incumprimento total ou parcial de calquera das devanditas obrigas conlevará a perda total ou 
parcial da achega de Agadic percibida pola entidade pública. 
 
A Agadic, dentro das súas competencias, comprométese a coordinar e asesorar tecnicamente, 
todas as actuacións para o correcto desenvolvemento do convenio asinado así como das 
programacións aprobadas e, en concreto: 
a) Realizará dúas convocatorias anuais para a realización da programación, que será de xeito 
semestral. 
b) Xestionará e manterá actualizada a páxina de xestión: www.galescena.gal, a través da que os 
grupos e compañías profesionais realizarán as súas propostas e as entidades programadoras 
realizarán a programación semestral. 
c) Revisará, comprobará e aprobará as programacións realizadas, a través do departamento 
competente en materia de programación, segundo a normativa de funcionamento da Rede 
Galega de Teatros e Auditorios. 
d) Colaborará e apoiará o labor de promoción e difusión das programacións previstas nos medios 
de comunicación tanto impresos como dixitais. 
e) Elaborará informes de público anualmente, así como calquera outro tipo de informes, 
avaliacións e estatísticas que estime oportunos para acadar unha maior eficiencia na xestión das 
programacións. 
f)Fará fronte ao pagamento das cantidades estipuladas neste convenio sempre que a 
xustificación achegada sexa correcta. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O custe total das actividades previstas no convenio ascende a un total de 12,744.00 euros, 
importe que será sufragado coas seguintes achegas: 

• A Agadic colaborará cunha achega de 8,129.60 euros, impostos incluídos, cantidade que 
irá con cargo á aplicación orzamentaria 11A1 432B 640 1 correspondente aos 
orzamentos da Axencia Galega das Industrias Culturais para o ano 2020. 

• O CONCELLO DE CEDEIRA colaborará coa cantidade restante de 4,614.40 euros. 
 
Estas achegas financiarán exclusivamente o custe de realización das actividades obxecto deste 
convenio, sen que ningunha das partes obteñan lucro ningún. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN MARES DE 
CEDEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación Mares de Cedeira e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da Asociación Mares de Cedeira, e en particular: 

- Contratación de monitor para o Museo Mares de Cedeira. 
- Mantemento do Museo Mares de Cedeira (electricidade, limpeza, seguro). 

 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 19 de agosto de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 
- Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por ingresos 
das actividades. 
- Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
- Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano 
concedente. 
- Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
- Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. 
- Acreditar que se acha ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con este Concello 
e coa Seguridade Social. 
- A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
- Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no Rexistro de 
Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello de Cedeira. 
 
O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
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Unha subvención económica cunha achega de 10.000 €, con cargo á partida 334 48900do 
Orzamento Municipal para o exercicio 2020,que se destinarán ao desenvolvemento das 
actividades indicadas na cláusula primeira desenvoltas pola Asociación Mares de Cedeira. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASAMBLEA LOCAL DE 
CRUZ VERMELLA CEDEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asamblea Local de Cruz Vermella Cedeira e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da Asamblea Local de Cruz Vermella Cedeira, e, 
particular, as seguintes actividades: 
- Prestación de servizos de seguridade cidadá en eventos culturais e deportivos, sobre todo 
relacionados co mar 
- Salvamento marítimo 
- Cobertura de eventos realizados no concello 
- Formación do Equipo de Resposta Básico en Emerxencias (ERBE) co obxectivo de ofrecerse ao 
Concello para axudar. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 19 de agosto de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 
- Organizar os eventos e/ou actividades obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresos e 
ingresar as cotas por ingresos das actividades. 
- Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
- Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano 
concedente. 
- Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
- Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. 
- Acreditar que está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con este Concello 
e coa Seguridade Social. 
- A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
- Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no rexistro de 
Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello de Cedeira. 
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O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Unha subvención económica cunha achega de 3.800 €, con cargo á partida 135 48900 do 
Orzamento Municipal para o exercicio 2020, que se destinará ao desenvolvemento das 
actividades indicadas na cláusula primeira desenvoltas pola Asamblea Local de Cruz Vermella 
Cedeira. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN BENESTAR 
ANIMAL CEDEIRA (ABAC) 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación Benestar Animal Cedeira (ABAC) e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da Asociación ABAC, e en particular as seguintes 
actividades: 

- Promoción e posta en práctica do método CES: captura, esterilización e solta como único 
método idóneo para o control das colonias urbanas de gatos. 
- Chipeado dos gatos para a súa correcta identificación a nome da administración local, tal e 
como se establece na lexislación vixente 
- Alimentación das colonias controladas por esta entidade 
- Xestión do estado sanitario das colonias: tratamento de enfermidades, desparasitacións e 
lesións dos gatos das citadas colonias felinas e vacinas nalgúns casos. 
- Asistencia a animais en estado de abandono, maltrato ou accidente. 
- Realización de campañas de sensibilización cidadán por todos os medios dispoñibles, sobre 
a consideración dos animais como ser sentinte e merecedor de ser tratado de forma digna e 
lonxe de prácticas crueis. 
- Contribuír a través de todos os medios dispoñibles, ao respecto aos animais, a súa protección 
e todo aquilo que teña que ver co seu benestar, no lugar onde se encontraren, sexa esta a súa 
residencia permanente ou circunstancial. 
- Castracións de gatos rueiros para o fomento da súa adopción. 

 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 24 de agosto de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 

- Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por ingresos 
das actividades. 
- Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
- Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano 
concedente. 
- Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
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- Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. 
- Acreditar que se acha ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con este 
Concello e coa Seguridade Social. 
- A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
- Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no Rexistro de 
Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello de Cedeira. 

 
O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Achega de 8.000 €, con cargo á partida 311 48900 do Orzamento Municipal para o exercicio 
2020, que se destinarán ao desenvolvemento das actividades indicadas na cláusula primeira 
desenvoltas pola Asociación ABAC. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A AGRUPACIÓN DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CEDEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cedeira e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio a colaboración no financiamento por parte do Concello de 
Cedeira de gastos correntes e de investimentos precisos para un axeitado funcionamento da 
Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020, e 
comprenderá gastos e actuacións dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro do ano en curso. 
 
Data da sinatura: 24 de agosto de 2020. 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A AVPC deberá cumprir a finalidade propia das actividades da protección civil na promoción de 
prevención e autoprotección cidadana, así como a colaboración, auxilio e apoio aos servizos 
públicos de protección civil e, en todo caso, serán as indicadas na lexislación, nos seus Estatutos, 
no Plan de Emerxencias Municipal e demais plans de protección civil da Comunidade Autónoma 
de Galicia. Dentro das labores da AVPC se entenden engadidas cantas actuacións de protección 
e prevención de persoas ou bens nos eventos celebrados en Cedeira, sexan ou non organizados 
polo Concello aínda que terán sempre prioridade tanto os organizados polo Concello como polas 
asociacións ou entidades rexistradas no mesmo, como os solicitados polo 112, e especialmente 
nos que se prevea afluencia notable de persoas, ou en auxilio da Policía Local e outros Forzas e 
Corpos de Seguridade cando estos o soliciten. 
 
Do mesmo xeito a entidade virá obrigada ao seguinte: 

- Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
- Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano 
concedente. 
- Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
- Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. 
- Acreditar que está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con este Concello 
e coa Seguridade Social. 
- A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
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O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio cunha achega total de 18.000 € que 
se reparten do seguinte xeito: 

- 12.000,00 € destinados a gastos en actividades con cargo a aplicación orzamentaria 
135.48900. 
- 6.000,00 € destinados a investimentos con cargo a aplicación orzamentaria 135.78900. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN SOBRE 
RODAS DE CEDEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación Sobre Rodas de Cedeira e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da Asociación Sobre Rodas de Cedeira, e en particular as 
seguintes actividades: Actividades que inclúen monitores ou autónomos; Alugueres, gastos de 
oficina e outros gastos correntes de funcionamento (facturas de luz, auga, etc.). 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 4 de setembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade Asociación Sobre Rodas virá obrigada ao seguinte: 
• Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por ingresos 
das actividades. 
• Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
• Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano 
concedente. 
• Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
• Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. 
• Acreditar que se ache o corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con este 
Concello e coa Seguridade Social. 
• A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
• Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no Rexistro de 
Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello de Cedeira. 
O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio cunha achega total de 6.000 € con 
cargo a aplicación orzamentaria 231 48900. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN APADER 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Mentales de la Escuela de Regoa (APADER) e 
o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración por parte do Concello de Cedeira no 
financiamento dos gastos de funcionamento da Asociación APADER e concretamente no gasto 
de persoal da asociación. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 4 de setembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 
- Desenvolvemento das actividades que lle son propias e asumir os gastos e ingresar as cotas 
por ingresos das actividades. 
- Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
- Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano 
concedente. 
- Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
- Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. 
- Acreditar que se acha ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con este Concello 
e coa Seguridade Social. 
- A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
- Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no Rexistro de 
Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello de Cedeira. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio unha subvención económica cunha 
achega de 10.000 €, con cargo á partida 231 48900do Orzamento Municipal para o exercicio 
2020, que se destinará a gastos do persoal da Asociación APADER para o desenvolvemento das 
actividades propias da asociación.  
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN DE NAIS E 
PAIS DO CEIP NICOLÁS DEL RÍO 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación de Nais e Pais do CEIP Nicolás del Río e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración do Concello de Cedeira no financiamento dos 
gastos da ANPA nas seguintes actividades que organiza: 

- Actividades extraescolares. 
- Campamentos Picapeixe para conciliación fóra do calendario lectivo (Nadal, Semana Santa e 
outros). 
- Actividades organizadas no horario lectivo en colaboración co centro educativo (excursións, 
Día da Árbore). 
- Proxeccións audiovisuais no Auditorio. 
- Servizo de Madrugadores. 

 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 04 de setembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 

• Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por 
ingresos das actividades. 

• Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
• Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar 

o órgano concedente. 
• Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
• Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 

subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade 
subvencionada. 

• Acreditar que se acha o corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con 
este Concello e coa Seguridade Social. 

• A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 
37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
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• Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no 
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello 
de Cedeira. 

 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio coas seguintes achegas: 

- Unha subvención económica cunha achega de 5.000 €, con cargo á partida 323.48900 do 
Orzamento Municipal para o exercicio 2020, que se destinarán ao desenvolvemento das 
actividades indicadas na cláusula primeira desenvoltas pola ANPA. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN CULTURAL 
BANDA DE MÚSICA VILA DE CEDEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación Cultural Banda de Música Vila de Cedeira e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da Asociación Cultural Banda de Música Vila de Cedeira, 
e en particular as seguintes actividades: 

• Xestión da Banda de Música Vila de Cedeira 
• Realizacións de ensaios e actuacións de dita asociación 
• Organización de eventos culturais 
• Organización de actividades formativas para os membros da banda ou outras persoas 
interesadas. 

 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 11 de setembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 

• Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por 
ingresos das actividades. 

• Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
• Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar 

o órgano concedente. 
• Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
• Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 

subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade 
subvencionada. 

• Acreditar que se acha ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con 
este Concello e coa Seguridade Social. 

• A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 
37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 
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• Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no 
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello 
de Cedeira. 

 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN DOS RÍOS 
DE CEDEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación dos Ríos de Cedeira (ARCE) e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da Asociación ARCE, e en particular as seguintes 
actividades: 

• Realización de obradoiros sobre o ciclo da auga 
• Roce e limpeza dos ríos 
• Formación de voluntariado ambiental 
• Realización de marchas a pé polas beiras dos ríos 

 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 14 de decembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 

• Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por 
ingresos das actividades. 

• Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
• Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar 

o órgano concedente. 
• Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
• Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 

subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade 
subvencionada. 

• Acreditar que se acha ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con 
este Concello e coa Seguridade Social. 

• A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 
37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 

• Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no 
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello 
de Cedeira. 
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OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio cunha achega de 4.000 €, con 
cargo á partida 334 48900 do Orzamento Municipal para o exercicio 2020, que se destinarán ao 
desenvolvemento das actividades indicadas na cláusula primeira desenvoltas pola Asociación 
ARCE. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN ECUESTRE 
A CRINA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación Ecuestre A Crina e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da Asociación Ecuestre A Crina, e en particular as 
seguintes actividades: 
• Rutas a cabalo 
• Organización de probas e concursos hípicos 
• Potenciar o turismo ligado ao mundo do cabalo na Serra da Capelada 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio terá carácter retroactivo desde o día 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 22 de setembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 

• Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por 
ingresos das actividades. 

• Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
• Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar 

o órgano concedente. 
• Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
• Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 

subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade 
subvencionada. 

• A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 
37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 

• Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no 
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello 
de Cedeira. 

 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
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O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio coas seguintes achegas: 
• Unha subvención económica cunha achega de 3.500 €, con cargo á partida 334 48900 do 
Orzamento Municipal para o exercicio 2020, que se destinarán ao desenvolvemento das 
actividades indicadas na cláusula primeira desenvoltas pola Asociación Ecuestre A Crina. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN ESCOLA 
DE MÚSICA VILA DE CEDEIRA PARA A XESTIÓN DA ESCOLA DE MÚSICA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Asociación Escola de Música Vila de Cedeira e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración a regulación das obrigas e deberes do Concello 
de Cedeirapara  financiamento dos gastos de funcionamento de Escolas de Cedeira, coa 
finalidade de axudar a sufragar os gastos directos inherentes á promoción e mantemento dos 
estudosmusicais, e da Asociación Escola de Música Vila de Cedeira como beneficiaria da 
subvención.  
A axuda que concede o Concello ten carácter de subvención suxeito a lexislación en materia de 
subvención, e está excluída do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, ao non 
ter carácter contractual. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente Convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e manterá a súavixencia ata 
o 30 de xuño de 2023. 
 
Data da sinatura: 15 de setembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidadeviráobrigada a cumprircoobxecto para o que foi concedida a subvención; a 
someterse ásactuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano 
concedinte; a xustificar que se achaaocorrente no cumprimento das súasobrigas tributarias 
con este Concello, coa Xunta de Galicia e coa Seguridade Social; a proceder ao reintegro dos 
fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións.  
As asociacións deberán facer constar nos seus impresos e nassúas actividades 
subvencionadas a colaboración do Concello de Cedeira no financiamento dos mesmo. 
As asociaciónsasinantescomprométense a efectuar os trámites necesarios para a obtención 
de subvencións de outrasadministracións públicas para o financiamento da Escola de 
Música. En caso de obterfinanciamento para a mesmafinalidade, procedería a reaxuste da 
subvención municipal. 
Dentro das obrigas dos beneficiarios está responder dos gastos de persoal da Escola de 
Música sen que este persoal teña vinculación algunhaco Concello de Cedeira. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
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O Concello de Cedeiracomprométese a financiar o obxecto do Convenio cunhaporcentaxe do 
90% do gasto obxecto do convenio, con cargo a partida 334.489.00 e coseguinte reparto anual: 

• Ano 2020: 9.250,00€,  
• Ano 2021: 37.000,00 €, 
• Ano 2022: 37.000,00 € 
• Ano 2023: 27.750,00€. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASOCIACIÓN DE NAIS E 
PAIS O BECO DO IES PUNTA CANDIEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Presidenta da Asociación Asociación de Nais e Pais O Beco do IES Punta Candieira e o 
Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de 
Cedeira para gastos de funcionamento da ANPA, e en particular as seguintes actividades: 

• Cursos de formación co obxectivo de integrar no mundo laboral aos seus participantes. 
• Servizo de préstamo de libros 
• Proxeccións de cine 

 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e, en canto ás actividades 
susceptibles de subvención, ata o final do ano 2020. 
Non obstante, aos efectos da xustificación de gastos subvencionables, a vixencia do presente 
Convenio será con carácter retroactivo dende o 1 de xaneiro de 2020. 
 
Data da sinatura: 21 de decembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A entidade virá obrigada ao seguinte: 

• Organizar os eventos obxecto do convenio e asumir os gastos e ingresar as cotas por 
ingresos das actividades. 

• Cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención. 
• Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar 

o órgano concedente. 
• Xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio. 
• Comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras 

subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade 
subvencionada. 

• Acreditar que se acha o corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con 
este Concello e coa Seguridade Social. 

• A proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 
37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 

• Ter actualizados ou estar en proceso de actualización dos datos da Asociación no 
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello 
de Cedeira. 
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O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio unha subvención económica cunha 
achega de 2.000 €, con cargo á partida 324 48900 do Orzamento Municipal para o exercicio 
2020, que se destinarán ao desenvolvemento das actividades indicadas na cláusula primeira 
desenvoltas pola ANPA. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Subvención económica cunha achega de 2.000 €, con cargo á partida 324 48900 do Orzamento 
Municipal para o exercicio 2020. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA A RENOVACIÓN DO 
COMPROMISO DE INTEGRACIÓN NA REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA DA BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL LÓPEZ CORTÓN DE CEDEIRA 
 
PARTES ASINANTES 
 
Consellería de Cultura, Educación e Universidades e o Concello de Cedeira 
 
OBXECTO 
 
É obxecto do presente convenio de colaboración é a colaboración entre as partes para a 
actualización e a adaptación á normativa de aplicación vixente, e renovar o compromiso de 
integración do centro bibliotecario municipal na Rede de Bibliotecas de Galicia coa finalizadade 
de mellorar o acceso da ciudadanía ao libro e á lecturaen formato físico e dixital.  
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor a partir da súa formalización e estará vixente durante catro 
anos, prorrogables durante catro anos máis co acordó das partes. 
 
Data da sinatura: 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
O Concello comprométese a: 
a) Dotar á biblioteca do orzamento suficiente para o seu funcionamento. 
b) Dotar ao centro bibliotecario do persoal adecuado e con capacidad e profesional suficiente 
para asumir as tarefas propias do servizo bibliotecario. Así mesmo asumirá en exclusiva todas as 
abrigas derivadas da súa condición de empregador. 
c) Remitir anualmente á Consellería a información que se solicite, con especial atención ás 
estatísticas anuais. 
d) Colaborar coa Consellería na formación e perfeccionamento do persoal do servizo 
bibliotecario municipal. 
e) Fomentar a participación do centro bibliotecario na Rede e nos programas que nesta se 
establezan. A interconectividade técnica e semántica, o uso de software, os estándares 
necesarios para o intercambio e acceso á información e, a adopción das normas e manuais de 
procedemento que se establezan para as bibliotecas da Rede. 
f) A participación nos programas de préstamo interbibliotecario, facilitando orixinais ou copias 
dos documentos solicitados, correndo por canta do centro demandante o gasto que daquel 
puidera derivar. 
g) Colaborar coa Consellería na recuperación, conservación e dispoñibilidade pública do 
patrimonio bibliográfico galega e da documentación de interese para Galicia, debendo facilitar 
que se leven a cabo os programas de conservación, dixitalización ou rexistro e gravación neutros 
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soportes dos materiais de interese para Galicia, promovidos polo dito órgano, facilitando a súa 
copia e colaborando na súa recollida e conservación. 
 
A Consellería comprométese a: 
a) Manter ao centro bibliotecario municipal de Cedeira na Rede de Bibliotecas de Galicia. 
b) Dotar ao centro bibliotecario municipal do software necesario para a súa xestión a través do 
Sistema Integrado de Xestión Bibliotecaria. 
c) Prestar o apoio técnico necesario para acadar servizos bibliotecarios da calidade. 
d) Promover a realización de accións formativas destinadas ao persoal dos servizos 
bibliotecarios municipais. 
e) Organizar o sistema de préstamo interbibliotecario e acceso do centro bibliotecario aos 
fondos de calquera outro centro da rede, en orixinal ou copia. Tamén se dará acceso, a través 
dos servizos que se designen para tal fin no sistema bibliotecario galega, ao préstamo 
intrabibliotecario ou internacional. 
f) Integrar ao centro bibliotecario en programas de recuperación, conservación, dixitalización ou 
rexistro en calquera outro sistema de memoria, de materiais de interese local ou galego, 
ademáis de facilitar o acceso aos resultados destes programas. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
A execución do presente convenio non representa incremento de gasto para a Comunidade 
Autónoma respecto das liñas de traballo establecidas nos plans orzamentarios actuais nin terá 
repercusión en exercicios futuros, salvo a organización de actividades formativas e os plans e 
proxectos de cooperación establecidos anualmente nos que os gastos se instrumentarán 
xuridicamente a través dos correspondentes procedementos administrativos segundo a 
lexislación aplicable. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE FERROL 
 
PARTES ASINANTES 
 
Consellería de lnfraestruturas e Mobilidade e o Concello de Cedeira, Ferrol, Nerón, Fene, 
Pontedeume, Valdoviño, Ares, Cabanas, Mugardos, Neda e Miño. 
 
OBXECTO 
 
O presente convenio de colaboración ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre 
as partes asinantes para dar continuidade á aplicación das medidas de fomento do transporte 
público de viaxeiros en desenvolvemento do denominado Plan de transporte metropolitano de 
Galicia (en diante PTMG) na área de Ferrol. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio entrará en vigor o mesmo día da súa sinatura, e manterá a súa vixencia por 
catro anos.  
Á finalización do período indicado, a Comisión de Seguimento poderá acordar a súa prórroga 
por un ou varios períodos sucesivos ata acadar o máximo de catro anos adicionais. 
 
Data da sinatura: 9 de decembro de 2020 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
As Administración asinantes comprométense a levar a cabo todas aquelas actuacións que 
consideren necesarias para garantir unha mellora da coordinación e da conectividade entre os 
diferentes servizos e modos de transporte público en concorrencia, de xeito que o transporte 
público na súa totalidade se beneficie nun incremento da calidade das súas prestacións para as 
persoas usuarias. 
Para tal fin adoptaranse medidas para favorecer a integración entre as distintas redes de 
transporte público afectadas, tanto urbanas como periurbanas. Esta integración acadarase por 
dúas vías fundamentais: a mellara da conectividade física entre os distintos servizos e o 
establecemento dun sistema de tarifas integrado. 
 
As Administracións asinantes comprométense a manter a aplicación da política tarifaria 
establecida con base no convenio formalizado con data do 27 de decembro de 2010. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
O primeiro semestre de cada ano, a Dirección Xeral de Mobilídade remitirá a cada unha das 
partes do convenio a liquidación do ano anterior, atendendo ás obrigas que efectivamente 
correspondera abonar a cada Administración. Esta liquidación será emitida e xustificada 
atendendo aos datos extraídos directamente da aplicación informática SITME.  
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A referida liquidación preverá os reaxustes das abrigas da correspondente anualidade, 
establecendo tanto unha minoración da parte a ingresar que deban materializar para ese ano 
os concellos excedentarios do ano anterior coa incorporación pola Consellería de lnfraestruturas 
e Mobilidade dos fondos sobrantes daquel exercicio polas súas respectivas participacións; como 
un incremento do correspondente aos municipios deficitarios, ata o importe non cuberto no 
exercicio anterior. 
 
As achegas indicadas serán xestionadas pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de 
lnfraestruturas e Mobilídade da Xunta de Galicia. Para tal fin, os concellos partícipes 
comprométense a transferir a esta as súas correspondentes achegas no prazo máximo de dous 
meses dende que a Dirección Xeral de Mobilidade efectúe a indicada comunicación da 
líquidación do ano anterior e o importe que corresponda ingresar no corrente1 consonte co 
indicado nesta estipulación. As Administracións deberán efectuar o ingreso na canta xeral da 
Xunta de Galicia, e achegar á Dirección Xeral de Mobilidade, dentro do indicado prazo, o 
xustificante de ter efectuado este ingreso. Estes importes serán obxecto de incorporación na 
aplicación orzamentaria 07.04.512A.470.1 dos orzamentos xerais da Xunta de Galicia, na que 
figura o orzamento comprometido pola Administración autonómica co desagregamento de 
anualidades indicado no Plan de Transporte Metropolitano inserido como anexo a este 
convenio. 
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NOME DO CONVENIO 
 
CONVENIO ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA 
E TURISMO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) PARA 
ARTICULAR A ENCOMENDA DE XESTIÓN Á XUNTA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE 
ACTUACIÓNS AUXILIARES E DE COLABORACIÓN MATERIAL NA TRAMITACIÓN DOS 
PROCEDEMENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DOS CONCELLOS DE GALICIA, EN 
RELACIÓN CO INCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN APROBADAS PARA A LOITA 
CONTRA O COVID- 19 
 
PARTES ASINANTES 
 
 
OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto instrumentar a encomenda de xestíón polos distintos 
concellos galegas incluídos no ámbito subxectivo d:e aplicación á Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Vicepresidencia prímeira e Consellería de 
presidencia, Xustiza e Turismo, para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración 
material na tramitación, dos procedementos sancionadores derivados dos incumprimentos das 
medidas de prevención aprobadas para a :loita contra o COVID-19, cando tal incumprimento 
sexa subsumible nalgún dos supostos-tipo de infracción en materia de saúde pública no ámbito 
que alcance a competencia dos concellos. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura ata o levantamento 
da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego. Agora ben, a Comisión 
de Seguimento da execución do convenio valorará a procedencia de finalizar o convenio antes 
desa data se a encomenda de xestión deixa de ser necesaria atendendo as circunstancias 
sanitarias concorrentes e as necesidades dos concellos adheridos ao convenio. Nese caso as 
partes poderán resolver o convenio de acorde co previsto na cláusula seguinte. 
 
Data da sinatura: 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
A Xunta de Galicia comprométese a prestar aos concellos que se adhiran ao presente convenio 
a asistencia técnica e material precisa para a tramitación dos procedementos sancionadores 
polos incumprimentos das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19, 
cando tal incumprimento sexa subsumible nalgún dos supostos-tipo de infracción en materia de 
saúde pública, no ámbito que alcance a competencia dos concellos, de acordo co previsto no 
Anexo l.  
A encomenda comprenderá todos os expedientes sancionadores por feitos producidos despois 
do estado de alarma no mes de xuño do ano 2020, tanto se xa estiveran iniciados como se non. 
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Os concellos que se adhiran ao presente convenio se comprometen a iniciar, instruír e resolver 
os procedementos sancionadores polos incumprimentos das medidas de prevención aprobadas 
para a loita contra o COVID-19, cando tal incumprimento sexa subsumible nalgún dos supostos-
tipo de infracción en materia de saúde pública, no ámbito que alcance a competencia dos 
concellos, debendo remitir a Xunta de Galicia a información precisa para que esta poda executar 
a encomenda de xestión recollida neste convenio, nos termos previstos no anexo l.  
Cada concello ingresará nunha conta propia as cantidades recadadas como consecuencia de 
cada procedemento sancionador, debendo compensar á Xunta de Galicia nunha cantidade 
equivalente aos custos en que efectivamente tivese incorrido como consecuencia das abrigas 
asumidas. Esta compensación farase efectiva no prazo de tres meses a contar dende o momento 
en que a Xunta de Galicia certifique os custos en que efectivamente tivese incorrido. 
 
Obrigas da FEGAMP: Coordinarse coa Xunta de Galícia e con todos os concellos de Galicia 
incluídos no ámbito subxectivo do convenio para difundir a información relativa ao presente 
convenio de colaboración. 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Non constan. 
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NOME DO CONVENIO 
 
 
PARTES ASINANTES 
 
 
OBXECTO 
 
. 
 
PRAZO DE DURACIÓN 
 
 
Data da sinatura: 
 
MODIFICACIÓNS 
 
Non constan. 
 
OBRIGADOS Á REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS 
 
 
OBRIGAS ECONÓMICAS 
 
Non constan. 
 


