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Informe-proposta:

Asunto. Aprobación da sinatura dun convenio nominativo coa Fundación 
Emalcsa, coa finalidade de contribuir aos gastos ordinarios de Fundación 
Emalcsa, por importe de 150.000,00 euros, durante o ano 2018
Ref. 702018001-C.Nom.F.EMALCSA

A Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia establece que corresponde aos concellos, no 
marco da planificación e ordenación xeral do sistema galego de servizos sociais, entre 
outras, as competencias de creación, xestión e mantemento dos servizos sociais 
comunitarios básicos, a colaboración no fomento dos servizos sociais prestados por 
entidades de iniciativa social, así como a creación de servizos socaiais especializados no 
ámbito local así como a promoción e coordinación dos servizos socias.

Facendo uso desta atribución de competencias, o Orzamento Xeral do Concello 
correspondente ao presente exercicio, contempla na aplicación 70.231.48033 a cantidade 
de 150.000,00 euros con destino a subscribir un convenio coa FUNDACIÓN EMALCSA coa 
finalidade de contribuir aos “gastos ordinarios da Fundación EMALCSA”.

Respecto da tramitación do expediente de subvención, establece o artigo 22.2 a) da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de subvencións (en diante LXT), que poderán 
concederse de forma directa as subvencións previstas nominativamente nos Orzamentos 
das entidades locais, nos termos recollidos nos convenios e na normativa reguladora 
destas subvencións. Así mesmo, a Ordenanza xeral de subvencións da Área de Benestar 
do Concello da Coruña, aprobada definitivamente polo Pleno Municipal en sesión de 11 de 
abril de 2005 e publicada no Boletín Oficial de 19 de febreiro de 2005, prevé, no seu 
artigo 27, que poderán concederse de forma directa as suvencións a que se refire o 
artigo 22.2 LXT, e os convenios serán o instrumento habitual para outorgar subvencións 
previstas nominativamente nos Orzamentos Municipais.

A Fundación Emalcsa presentou a documentación necesaria para subscribir o convenio o 
día 18 de abril de 2018. Entre a documentación presentada consta unha memoria 
acompañada dos documentos acreditativos de cumprir os requisitos esixidos pola 
normativa citada.

En informe-proposta que consta no expediente, o alcalde, con data 6 de abril de 2018, 
autorizou a tramitación e a sinatura deste convenio e outros nominativos previstos no 
Orzamento.

As resolucións que se adopten son competencia da Xunta de Goberno Local, segundo o 
teor do establecido na Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a 
modernización do gobernó local.

En consecuencia, propoño adoptar os seguinte acordos:
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Primeiro. Autorizar e comprometer o gasto e conceder a FUNDACIÓN EMALCSA 
(G70323688) unha subvención destinada contribuir aos “gastos ordinarios da Fundación 
EMALCSA”, por importe de 150.000,00 euros, gasto imputable á aplicación 70.231.48033 
do Orzamento Municipal en vigor, que se fará efectiva e se xustificará de conformidad 
eco establecido no convenio a subscribir e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións, no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, que aproba o regulamento da 
citada lei, e na Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Concello da 
Coruña.

Segundo. Aprobar a sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello da Coruña e 
a FUNDACIÓN EMALCSA (G70323688), durante o ano 2018, co fin de contribuír a 
financiar as actividades sinaladas no punto anterior (Ref. 702018001-C.Nom.F.EMALCSA).

A Coruña, á data da sinatura electrónica

O xefe de Departamento de Igualdade e Diversidade
Conforme: a xefa do Servizo de Igualdade e Diversidade
V. e pr.: a concelleira delegada de Igualdade e Diversidade
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