¡GIS
XUNTfl DE GflLICIñ

CON^7ENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARIA XERAL DA

EMIGRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA E A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS DE MONTEVIDEO (URUGUAI), PARA
O

DESENVOLVEMENTO

SANITARIA DESTINADO

DUN

PROGRAMA

DE

ATENCIÓN

SOCIO

AS PERSOAS DE ORIXE GÁLEGO E AOS SEUS

DESCENDENTES RESIDENTES EN MONTEVIDEO (URUGUAI).

Montevideo, 5 de maio de 2018

REUNIDOS

Dujaha parte, a Secretaría Xera! da Emigración, representada ueste acto polo
secretario xeral da Euúgración D. Antonio Rodriguez Miranda, nomeado mediante

Decreto 158/2016, de 24 de novembro, en vütude das facultades que lie confü-e a

disposición adicional segunda do Decreto 76/2017, de 28 de xullo, de esírutm-a orgámca
dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.
E doutia, a Asociación Española Primera de Socorros Mutuos de Montevideo

(Umguai), representada ueste acto polo seu presidente, D. Gerardo García Ríal,
actuando en nome e representación da mesma, actuando en virtude das facultades que
Ue outorgan os estatutos da entidade.

As palles compai-ecentes recoñécense mutuamente plena lexítimación, capacidade e
representación, para a smatura do presente coiivenio de colaboracióu e para estes
efectos,

EXPONEN

PRIMEIRO.- As Adnimistracións Públicas poden celebrar convenios de
colaboración con outras administracións ou entes de dereito público e con persoas
físicas ou xurídicas suxeitas ao dereito privado ao abeiro do disposto no artigo 4 do Real
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refimdido
da Leí de conü-atos do sector público.

5¡¡Cg3
XUNTflDEGñüClñ

SEGUNDO. - Segundo o establecido no artigo 4 do Decreto 76/2017, de 28 de xullo,
de estnitura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia
da Xunta de Galicia, a Secretaria Xeral da Emigración é o órgano superior da
Administración xeral da Comuuidade Autónoma de Galicia ao que lie corresponden as

competencias en materia de desenvolvemeuto da Lei 7/2013, de 13 de xuño, da
galeguidade, as relacióüs coas comunidades galegas no exterior, as políticas de
emigración e retomo en Galicia e a representación e participación nos órganos e foros

relacionados coas mesmas que Ue encomendé a persoa titular da Presidencia da Xunta
de Galicia.

TERCEIRO. - Na República Oriental do Umguai, reside uüha gran colonia foimada

por persoas de orixe galega e os seus descendentes, que pola súa situación careüdal,

están a sufi-ü- unha falta real e operativa de mecanismos integráis de cobertura social e
sanitaria.

CUARTO. - A Asociación Española Primera de Socorros Mutuos é unha mstitución
mutualista fundada en Montevideo o 25 de setembro de 1853, co obxectivo de crear un
fondo común destinado a socorrer aos asociados nela inscritos, nos casos de

enfermidade, outorgándolles asistencia médica completa. Na actualídade o número total
de socios supera os 174. 000, dos cales 30. 000 teñen a condicióu de persoas galegas.
Actualmente canta cun hospital de 26. 500 m2, con 452 camas de dotación, así como
catro

sedes

secundarías, cijnco policlínicas

e catro

unidades de intemadón

extramuros

nos que se presta asistencia sanitaria a unha importantísima porcentaxe da poboación
umguaia e, en especial, á colonia galega residente nese país.
QUINTO. - A Secretaría Xeral da Emigración, considera que esta entidade é a
institución idónea para o outorgamento desta axuda de carácter singiilar e excepcional,

que non se enmarca dentro dunha actuación xeneralizada de axudas pat-a este upo de
actividades, baseándose no disposto no aitigo 19. 4 c) da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, non sendo posible promover a concon-encia pública.

O interese público de colaboración no desenvolvemento desta actuación radica na

pretensión de dar apoío socio sanitario á colectivídade de emigrantes galegos, residentes
en Umguai, que se atopen en situación de carencia ou xubilación, con mgresos mínimos
e non poidaa afrontar este gasto.
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Por todo o exposto, e tendo en corita a sintonía de obxectivos e a
complementariedade dos mecanismos concon-entes para a súa consecución, as partes
asmantes foiTnalizaiio presente convemo de colaboración,que recolle as seguiutes,

ISICEB

IS'XUNTñDEGfíUCEH

CLÁUSULAS

PMMEIRA.- OBXECTO

Este convenio ten por obxecto establecer o marco da colaboración para a concesión
da axuda á entidade Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, co fm de
contíbuír á atención das necesidades socio sanitarias daquelas persoas de orixe ou

ascendencia galega, con nacioaalidade española e residentes en Montevideo (Umguaí)

que se atopen en situación de carencia ou xubílación, con ingresos míiumos e non
poidan afrontar este gasto, sustentada en razóns de interese público e humanitario.
SEGUNDA, - PERSOAS BENEFICASMS

As persoas destinatarias destes programas serán as persoas de oi-ixe galega ou

descendentes destes ata o segundo grao de consanguinidade, con uacionalidade

española, residentes en Montevideo (Uruguai), que se atopen en situación de carencia
ou con mínimos ingresos que non poidan afrontar as cotas saciáis de mutualistas.

Os expedientes coas propostas das persoas benefíciarias que se acollan aos
programas ao abeiro deste convenio, así como a contia iüdividual ünputada, serán
elaborados pola Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, aos que se

acompañará im informe da siftiación persoal de cada beneficiario da comisión de
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beneficencia da entidade qus xustifíque a oportunídade de prestar o coiTespondente
dereito ou servizo. O persoal da área fimcional da Secretaria Xeral da Emigración
destinado na Delegación da Xunta de Galicia en Uruguai, logo do estudio das propostas,
emifcirá o ínfonne correspondente para a mclusión defmitiva na relación de beneficiarios
e confías amparadas polo convenio.
TERGEIRA. - CRÉDITO ORZAMENTARIO

Co obxecto de colaborar no fínancianiento deste convenio, a Secretaría Xeral da

Emigración comprométese a achegar, con cargo á aplicación orzamentaría
04.30. 312C. 481.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2018, unha contia de vinte mil euros (20.000 €).

A confia da achega está destmada a sufragar os cusios das abrigas derivadas do
obxecto do convenio que se mdican na cláusula oitava.
CUARTA. - COMPATIBILIDADE

c
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A obtención desta axuda é compatible coa obtención doutras axudas para este mesmo
fm. A suma do conxunto das axudas solicitadas e ou concedidas para o obxecto do

convenio non poderá superar o 100% do custo da actividade a desenvolver
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QUINTA. - PRAZOS E MODOS DE PAGAMENTO
Tras a sínatura deste convenio, efectuarase un pagamento anticipado de catorce mil

seiscentos euros (14.600 €), ateiidendo ao disposto no artigo 63. 1.Un do Decreto
11/2009, de 8 de xaneiro, como fmanciamento necesario para poder levar a cabo as
accións previstas.

Á vista do establecido nos artigas 65. 4 e 5 do Decreto 1 1/2009, do 8 de xaneiro, polo

que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
por tratarse dunha eiitídade sen fíu de lucro e ser o obxecto do convenio o
desenvolvemento de programas de acción social, a entidade non estará abrigada a
constituir garantía,

O importe restante, líbrarase no momento en que a entidade beneficiaria xustifique

na súa totalidaáe o cumprimento da fínalidade e demais coüdicións para as que ese lie
'concedeu a axuda.

j SEXTA. - PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN
O prazo de xustificación deste conveüio remata o 15 de outubro de 2018.
En virtude do disposto no Título m, artigos 42 e 44 do Decreto 11/2009, de 8 de

xaneíro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de

subvencíóns de Galicia, a xustifícación do convenio efectuarase na modalidade de conta

xustiñcativa.

O importe restante, librarase no momento en que o beneficiario xustifíque na súa
totalídade o cumprimento da finalídade e demais condicións para as que se lie concedeu
a axuda.

O pagamento efectuarase contra a presentación de conta xustifícada que contera a
seguinte documentación:
- Certificación acreditativa na que se exprese que a totalidade dos fondos foron

empregados na consecución dos obxectivos do presente convenio, asmada polo
representante da entidade.
- Informe da área ñmcional da Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo sobre
a conecta aplicación do convenio.

- Relación das persoas beuefíciai-ias atendidas cou cargo ao conveiiio, asiuada polo

presidente da entidade (esta relación incluirá uome e apeUdo, uúiiiero de documeato de
¡dentidade ou pasaporte, data e provmcia galega de nacemento, e contía mdividual de
cada beneficiarioobxecto da axuda).
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- Copia da folla mdividual de valoración aprobada pola Comisión de Beneficencia

que deu lugar a inclusión no programa deste convenio, co selo da Delegación da Xunta

de Galicia en Uruguaí. No seu caso, copia do informe socio sanitario que deu lugar a
prestación ou certificación de que as condicións que deron lugar as axudas non teñen
variado.

- Se é o caso, os tres presupostos que se esixen en aplicación do artigo 29. 3 da Leí
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

- No seu caso, a carta de pago de reúitegro no suposto de remanentes non aplicados
así como dos intereses derivados destes.
- Memoria final detallada das actuacións levadas a cabo ao abeiro do convenio

asinada polo representante da entidade na que se fará con.stai- os obxectivos acadados.
Antes da smatura do convenio e antes de facerse efectivo cada pagamento

aportaranse as seguintes declaracións:
- Declaración do conxunto de axudas solicitadas, tanto aprobadas como as pendentes
de resolución, concedidas para os mesmos fins que son obxecto deste convenio, das
distintas Administracións Públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes

ou sociedades ou de entidades privadas.
- Declaración responsable do cumprünento das súas abrigas tributarias e coa
Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento algunha débeda co

Admmistración Púbüca da Commúdade Autónoma de Galicia ou de ser debedor por

resoluciónde procedemento de reintegro.
SÉTIMA.- REINTEGRO
Procederase ao reintegro, total ou parcial, da cantidade percibida eos xuros de mora
devengados desde o momento do seu pagamento nos casos sinalados no artigo 33 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

De acordó co artigo. 14. 1.n da Lei 9/2007, os criterios de graduación dos posibles
incumprimentos para deíemimar a cantidade a minorar ou reintegrar seráa os seguiates:
a)

O

mcumpi imento

total

dos

fíns para

os

que

se

concede

a

subvención,

da

realización dos gastos subvencíonables ou da abriga de xustificación dará lugar á perda
do dereito ao cobro ou, no seu caso, ao reintegro da totalidade da axuda percibida.

(^
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b) Calquera outro mcumpnmeuto considerarase mcumprimeiito parcial dos fíns pai-a
os que se concedeu a axuda, da realización dos gastos subvencíonables ou da abriga de
xusüfícadón, e dará lugar á perda do dereito ao cobro ou, uo seu caso, ao reintegro na

porcentaxe correspondente á inversión non efectuada ou non xustifícada.
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OCTAVA. - OBKIGAS DAS PARTES

1. - A Asociacióu Española Primeira de Socorros Mutuos comprométese a:
Prestar os sen/izos obxecto do convenio nos termos establecidos nel e infonnar

periódicamente á Secretana Xeral da Emigración sobre os resultados sociais desta
imciativa.

Facilitar toda a mfonnacíón que lie sexa requirida polo órgano xestor, así como

pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal

de Contas no exercicio das súas ftmcíóns de fiscalización e control.
Actuar con suxeición as abrigas sinaladas para os beneficiarios de subvencións

ou axudas públicas do artigo 11 da Leí 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.

Facer constar, en todo tipo de publicidade e información que se realice en

desenvolvemento

deste programa, a condición de entidade subvencionada pola

Secaretaría Xeral da Emigración, así como o seus correspondentes logotipos.
Facilitar a actuación dos técnicos da Secretaria Xeral da Emigraciónno referente
ao seguimento das actividades obxecto da axuda.
Subministrar á Secretaría Xeral da Emigración, en vütude do disposto no artigo
4 da lei 1/2016, de 18 de xaneü-o, de transparencia e bo gobernó, previo reqummento,
toda a infonnación necesai-ia para o cumprimento pola Secretaría Xeral da Emigración
das obrigas previstas no Título I da citada Leí.
2. - A Secretaría Xeral da Emigración obrígase a:

- Achegar o importe do financianaento previsto lia cláusula íerceiracondicionada ao
cumprimento do estipulado no presente convemo.
NOVENA. -MODIFICACIÓNDO

CONVENIO

1. Toda alteración das condicións tidas en canta para a concesión desta axuda e, en

todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras
admínistracións ou entes públicos ou privados, üacionais ou intemacionais, poderá dar
lugar á modificación do convenio.

2. Igualaiente, e de coufoiTnidade co establecido no artigo 31.4 da Lei 14/2013, de 26

de decembro, de racionalización do sector público autonómico, o convenio poderá ser

obxecto de modificación cando te&a como fiaalidade o logro dos obxectivos de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade fínanceira.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DO CONVENIO
^

Sen prexuízo das causas xerais establecidas no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de

xufio, de subvencións de Galicia serán causa de resolución do presente convenio e darán

¡^
-é^
.
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lugar, no seu caso, ao reintegro das canüdades percibidas eos seus con'espondentes
xuros, as segumtes:

a) O mcumprimento de calquera das cláusulas establecidas ueste convemo.

b) A aplicación dos fondos outorgados no convenio para fíns distintos dos que
motivaron a süa concesión.

DÉCIMO PRIMEIRA. - COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Coa fínaüdade de asegurar o cumprimeuto deste convenio, crearase unha comisión

paritaria que estará integrada por catro p&rsoas, dous representantes da Secretaría Xeral
da Emigración, dos cales un será o presidente e dous representantes da entidade.
A Comisión terá as seguíntes ñmcións:

a) Facer o seguimento e control do desenvolvemento do convenio.
b) Proponer a interpretación e a resolución das dúbidas que se poidan suscitar na
aplicación do convenio.

Está Coiuisión actuará segundo o previsto no Capítulo U do Título Preliminar da Leí
40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.
Non obstante, todas aquelas cuestións que se susciten en relación co outorgameato,

cuinprimento, xustifícación e pagamento, así como o reintegro e determmación das

posibles responsabilidades relativas á subvención concedida serán resoltas pola persea
titular da Secretaría Xeral da Emigración.

DÉCIMO SEGVNDA. -RELACIÓN LABOR4L
A subscrición do presente convemo non implicará relación laboral, ou de calquera
outra natireza, entre as persoas ou profesíonais que desenvolvan as accións que
constitúen o obxecto deste convenio coa Secretaría Xeral da Emigración, de tal xeito

que, por este concepto, non. se lie pederá esixir á mencionada secretaría

responsabilidade algunha, nin directa nin subsidiaria.

A Secretai-ía Xeral da Emigración, ou o persoal déla dependeute, uon impartiráü
instruciónsüin ordes aos traballadores contratados para a execucióndeste convenio.
A Secretaría Xeral da Emigración poderá comprobar en todo momento o

cumprimento por parte da outra parte das abrigas laboráis e de aseguramento do persoal
destinado a executar as actuacións obxecto deste convenio.

&
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DÉCIMO TERCEIRÁ.- PUBLICIDADE, SEGUIMENTO E COLABORACIÓN
En vírtude do establecido nos artigos 18 e 20 da Leí 38/2003, de 17 de novembro,

xeral de subvencíóns, o convenio deberá ser publicado a ti-avés da Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), que operará como sistema nacional de publicidade
de subvenciónsa ti-avés da súa páxinaweb www.pap.mmhap. gob.es/bdnstrans/es/index.
O beneficiario da axuda coñece e consente a inclusión dos seus datos nos rexistros aos

que, en vütude da normativa á que está sometido o convenio, deberá dárselle publicidade
a esta subvención, en concreto, nos rexístros regulados polo Decreto 132/2006, do 27 de

xullo, polo que se regulan os rexisü-ospúblicos creados nos artigas 44 e 45 da Lei 7/2005,
do 29 de decembro, de orzamentos xeraís da Comimidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006.

A sinatura deste convenio leva implícito o consentimeüío expreso de todas as partes
para as abrigas de publicidade impostas pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de

transparencia e bo gobernó.
A entidade asmante presta o seu consentimento para que os seus datos que constan
n-o convenio, e mailo resto das especificacións contidas no mesm. 0 podan ser obxecto da
devandita publicidade.

DÉCIMO CUARTA. - SÉXIME XURÍDICO
O réxíme xurídíco deste conveüio vén detsnjiinado polo establecido no mesmo, na
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, de 8 de
xaneiro e na Leí 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións nos seus precqitos
básicos e demaís nonnativa que sexa de aplicación.
En caso de incumprimento do presente convenio, ti-ansgresión na súa execución ou
desistimento pola outra parte procederase á súa inmediata resolución. Concorridos tales

supostos esta enüdade remtegrará ao Tesouro da Xunta de Galicia as contías aboadas,
eos xuros a que deán lugar de conformidade coa nonnativa autonómica de aplicación e
nos prazos máis perentorios que a mesma dispuxese.

As lagoas ou diverKencias que puideran apreciarse na aplicación do presente
convenio (agás as que teñen que ver co outorgamento, xustifícación, pagamento,

reintegro e deteiTamacióti de responsabilidades relativas a subvención concedida que
serán resoltas polo Secretario Xeral da Emigración), mtegraraase, ínterpretaranse e
resolveranse motivadamente pola administración autonómica, logo do difame non
vinculante da comisión a que fai referencia a cláusula décimo primeira. Contra estas
resolucióas e polo carácter administrativo deste convenio, poderase interponer os

oportunos recursos conteücioso-administrativosante o Tribuiial Superior de Xustiza de
Galicia.
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DÉCIMO QUINTA. " VIXENCM
Este convenio entrará en vigor ao día seguínte ao da súa smatura e estenderá a súa
vixeacia ata o 25 de outubro de 2018, agás que sexa denunciado por algunlia das partes,
por ¡ncuinprünento dos acoraos que nel se recollen.

Porén, de acordó co artigo 2. 1.b. da Lei 9/2007, de 13 de xufio de subvencións de
Gaücia, as achegas económicas poderán financiar as accióus necesarias para o
cumprimento do obxecto do convenio realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2018.

En proba de confomiidade con canto antecede, asinan o presente convenio, por
duplicado exemplar, no lugar e data smalados no encabezainento.

O SECRETARIO ^ERAÍ) DA

/ EMIGRAC^N

fsy-,

AatonioTÍodríguezMiranda

O PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS
MUTUOS DE MONTEVIDEO

/

irdo García Ríal

