MEMORIA

XUSTIFICATIVA

DO

CONVENIO

DE

COLABORACIÓN

ENTRE

A

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E
A CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) PARA A
ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO ADAPTADO

1.- O Decreto 74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en relación co
Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias
e das consellerías da Xunta de Galicia,

configura esta como o departamento da Xunta de

Galicia ao cal lle corresponde contribuír á cohesión territorial e a equilibrar as disparidades no
desenvolvemento socioeconómico de Galicia, mitigando os desequilibrios entre o medio rural e
urbano, o interior e a costa e contribuíndo á fixación de poboación, mediante a redución de
diverxencias.

2.- A existencia de asociacións que poidan levar a cabo actividades de interese xeral para os
municipios non sería posible sen a axuda e colaboración da Administración Pública. A maior
abastanza, e dado o carácter limitado dos recursos municipais, a única maneira de diminuír as
diverxencias territoriais e a través de axudas dende a Administración Autonómica.
Tendo en conta os principios inspiradores das relacións entre Administracións Públicas, aínda
que a colaboración interadministrativa non se dea de forma directa entre a Comunidade
Autónoma e o Concello, a concesión da axuda a COGAMI repercute positivamente na poboación
municipal e por conseguinte na actividade ordinaria dos Concellos. Queda patente por tanto que,
a colaboración na prestación de servizos á poboación que reside no ámbito rural a través de
Asociacións constitúe unha competencia da Dirección Xeral de Administración Local, cuxo
contido económico se xestiona desde a Secretaría Xeral Técnica Consellería de Presidencia,
Xustiza e Turismo.
Polo exposto correspóndelle á citada Secretaría Xeral Técnica asumir a concesión da axuda, en
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tanto en canto constitúe o órgano de apoio e asistencia das diferentes Direccións Xerais.

3. O Real Decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social establece no seu
artigo 22 que as persoas con discapacidade teñen dereito a vivir de forma independente e a
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participar plenamente en todos os aspectos da vida. Para iso, os poderes públicos adoptarán as
medidas pertinentes para asegurar a accesibilidade universal, en igualdade de condicións coas
demais persoas, nas contornas, procesos, bens, produtos e servizos, o transporte a información
e as comunicacións, incluídos os sistemas e as tecnoloxías da información e as comunicacións,
así como os medios de comunicación social e noutros servizos e instalacións abertos ao público
ou de uso público, tanto en zonas urbanas como rurais.
Ademais, o principio de transversalidade das políticas en materia de discapacidade sinala que as
actuacións que desenvolvan as administracións públicas comprenden as políticas e liñas de
acción de carácter xeral en calquera dos ámbitos de actuación pública, onde se terán en conta as
necesidades e demandas das persoas con discapacidade.

4.- COGAMI pon de manifesto que dende o ano 2018 está a levar a cabo un proxecto innovador
para a promoción da autonomía persoal mediante un plan integral de actuacións sobre as
persoas con discapacidade en situación de dependencia desde a idade temperá, no edificio
CEGADI (Centro Galego de Discapacidade) situado en Santiago de Compostela. No marco deste
proxecto vanse a desenvolver un conxunto de intervencións desde unha perspectiva centrada na
persoa, coa finalidade de que a persoa con discapacidade en situación de dependencia
beneficiaria do mesmo, desenvolva as habilidades e capacidades necesarias para poder ter unha
vida autónoma.
Para o axeitado desenvolvemento deste programa COGAMI atópase co problema da dispersión
da poboación galega, que motiva a dificultade que teñen os menores que viven na contorna rural
galega para poder acceder a servizos especializados que permitan mellorar a súa autonomía
persoal e social.
A alta dispersión xeográfica, o elevado número de núcleos de poboación e a falla de
accesibilidade do transporte público en Galicia condiciona que os menores con discapacidade que
viven no rural galego poidan acceder a servizos especializados como fisioterapia, logopedia,
terapia ocupacional, neuropsicoloxía, psicoloxía, etc en igualdade de condicións que os menores
que viven nas contornas urbanas.
Para asegurar que non exista discriminación no acceso a estes servizos por mor do lugar de
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residencia, COGAMI solicita a colaboración da Vicepresidencia primeira e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Turismo para a adquisición dun vehículo adaptado que lles permita
desenvolver un servizo de transporte para o acceso ao servizo dos usuarios que residen nos
núcleos rurais.
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5. Para os efectos sinalados, tense previsto formalizar un convenio de colaboración cuxo
obxectivo é fixar as liñas de colaboración entre a Vicepresidencia primeira e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Turismo e a Confederación galega de persoas con discapacidade
(COGAMI) para a adquisición dun vehículo adaptado. Este instrumento convencional estenderá a
vixencia dende a súa sinatura ata o cumprimento polas partes dos deberes asumidos. En ningún
caso excederá do 31 de decembro de 2020.

6.- Para dar cumprimento aos obxectivos deste convenio, a Xunta de Galicia, a través da
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia,

Xustiza e Turismo, cooperará na

realización da actuación á que se refire a cláusula primeira deste convenio de colaboración
mediante a achega máxima de catorce mil cento cincuenta e nove euros con trinta e nove
céntimos (14.159,39 €) , con cargo á aplicación orzamentaria 2020.05.21.121A.781.0 (código de
proxecto 2015 00121) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2020.

Esta cantidade representa o 32,06 % do orzamento total do proxecto que constitúe o obxecto
deste convenio.
Desde o punto de vista orzamentario, no proxecto 2015 000121 existe un saldo de crédito
axeitado e suficiente.

En atención ao exposto, e vista a especificidade do programa a desenvolver, estímase xustificada
a imposibilidade de promover a concorrencia pública de conformidade co previsto no artigo 26.2 a)
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Incorporase ao expediente declaración xustificando a imposibilidade de promover a concorrencia
pública, de acordo co establecido no artigo 26.2-a), da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións
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públicas de Galicia.

Polo exposto, considérase xustificada a utilización do instrumento do convenio para articular as
actuacións de referencia, quedando o dito convenio fóra do ámbito de aplicación da Lei 9/2017, de
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8 de novembro, de contratos do sector público, con independencia de que, ao abeiro do previsto
no artigo 4 da dita norma, lle sexan de aplicación os principios desta lei para resolver as dúbidas e
lagoas que se poidan presentar.

A secretaria xeral técnica
(asinado dixitalmente á marxe)
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Beatriz Cuiña Barja
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