MEMORIA XUSTIFICATIVA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA
PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE
CARTELLE
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 a
elaboración, proposta e execución da política do goberno en materia de administración local,
atribuíndolle, entre outras, as competencias en materia de asistencia á Administración local.

2.- Segundo dispoñen os artigos 25 e 26.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local e 80 e 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia , os concellos
deberán prestar á súa cidadanía os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da veciñanza.
Pola súa banda, a Comunidade Autónoma de Galicia ten como obxectivo o desenvolvemento
equilibrado do territorio galego, do medio rural e do urbano, do interior e da faixa costeira, que permita
o progreso económico da totalidade do territorio e que a cidadanía galega teña unhas óptimas
condicións de vida, con independencia do seu lugar de residencia, potenciando e apoiando a
prestación de servizos por parte dos nosos concellos que son a Administración máis próxima aos
administrados.
O obxectivo común é conseguir ou mellorar o funcionamento dos servizos e das infraestruturas
municipais, de forma que os concellos poidan prestar servizos de calidade á veciñanza con
independencia do seu lugar de residencia.

3.- 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 o Concello de Cartelle para a execución do proxecto denominado “ creación dun parque
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infantil na Ulfe” , cun orzamento total de 22.761,40 euros .

4.- Os últimos estudos, como o recente informe do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica,
poñen de manifesto que o medio rural galego, con excepción das comarcas situadas no contorno das
cidades do Eixo Atlántico, vén sufrindo un despoboamento xeneralizado no que o acusado
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envellecemento, unido aos baixos niveis actuais de nacementos, e os movementos migratorios da
mocidade cara ás cidades son circunstancias que converxen para situar os concellos rurais galegos
nunha regresión demográfica dificilmente reversible. As administracións locais de Galicia xa veñen
desenvolvendo actuacións encamiñadas a

xestionar o declive demográfico nos seus ámbitos

territoriais.

O concello de Cartelle manifestou a necesidade de crear un parque infantil no núcleo rural en Ulfe ao
tratarse dunha necesidade específica para este núcleo que reúne as condicións para contribuír ao
impulso demográfico, tendo que dar servizo as familias con fillos en idade infantil que xa habitan no
núcleo e aos que potencialmente o habitarán en canto o planeamento permita a construción das
novas vivendas demandadas neste núcleo.
O núcleo da Ulfe é un dos mais poboados do concello, e un dos poucos con poboación infantil.
Por outra banda, a falta de recursos dun pequeno concello para poder acometer as devanditas
actuacións, nun marco orzamentario restritivo, de austeridade e control do gasto público e, asemade,
necesariamente estable por imperativo legal para as entidades que integran a Administración local,
configuran un contexto do que se derivan, entre outras consecuencias, a imposibilidade para o
Concello de Cartelle de afrontar en solitario os compromisos económicos que a indispensable
execución das actuacións obxecto de subvención, representan para a facenda local.

Así pois, este convenio de colaboración responde ao interese público e social que representa a acción
de fomento da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo respecto da
execución dunhas actuacións imprescindibles para o normal funcionamento da entidade local, que lle
permitan exercer as competencias e prestar os servizos que a normativa básica en materia de réxime
local lles atribue aos concellos, como Administración máis próxima aos administrados
A conxuntura descrita, a necesidade extraordinaria de asistencia manifestada polo concello e o
obxectivo da actuación, así como a existencia de crédito axeitado e suficiente para a súa aplicación
eficaz no restablecemento dos servizos municipais sobre os que se actuará a través do convenio que
se pretende subscribir, acreditan a existencia de razóns de interese público que xustifican o recurso ao
procedemento excepcional de concesión directa dunha subvención a favor do Concello de Cartelle.
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Para os efectos sinalados, tense previsto formalizar co concello de Cartelle o instrumento
convencional arriba referido por un período de vixencia que abrangue dende a súa sinatura ata o
cumprimento, polas partes, dos deberes asumidos. En ningún caso excederá do 31 de decembro de
2020.
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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
públicas de Galicia.

5.- 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 vinte e dous mil setecentos sesenta e un euros con corenta céntimos (22.761,40 €) con
cargo á aplicación orzamentaria 05.21.121A.760.0 (CP 2015 00088). Esta cantidade representa o 100
% do orzamento total do proxecto que constitúe o obxecto deste convenio.
Desde o punto de vista orzamentario, no proxecto 2015 00088 existe un saldo de crédito axeitado e
suficiente para a súa aplicación eficaz na colaboración coas entidades locais 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 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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