ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 6 de marzo de 2014
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
D. Cayetano Rodríguez Escudero
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

D. Abel Caballero Álvarez
Dª. Raquel Díaz Vázquez
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e cincuenta e catro minutos do día
seis de marzo de dous mil catorce e baixo a presidencia da alcaldesa en funcións,
Sra. Silva Rego, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando
como secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local
desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE
de acordo coa orde do día remitida a todos os membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Loca por delegaciónl, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. García
Alvarez e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(174).-

RATIFICACIÓN DA URXENCIA

A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(175).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE
ENTRADAS DO ESTADIO DE BALAÍDOS PARA O FOMENTO DO FÚTBOL
ENTRE A POBOACIÓN ESCOLAR E COLECTIVOS MÁIS DESFAVORECIDOS.
EXPTE. 12946/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da Asesoría Xurídica do
04/03/14 e o informe-proposta do 05/03, do director deportivo do IMD, conformado
polo concelleiro-delegado de Deportes e fiscalizado pola Intervención Xeral
Municipal na mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.Aprobar a contratación polo procedemento negociado sen publicidade,
consonte o disposto no artigo 170.d) TRLCSP, para o contrato da adquisición de 1.600
entradas á Grada de Fondo do estadio de Balaídos, para presenciar cada un dos seis
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partidos de fútbol que restan por disputar o Real Club Celta de Vigo, SAD, neste
estadio, ata a fin da presente tempada 2013-2014, para fomentar os valores sociais do
deporte, entre a poboación escolar, colectivos de discapacitados e persoas
economicamente desfavorecidas, facilitando o seu acceso ao Estadio de Balaídos.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, redactado polo
director deportivo con data de 5 de marzo de 2014.
Terceiro.Aprobar o Prego de prescricións técnicas particulares, redactado polo
director deportivo, con data de 5 de marzo de 2014.
Cuarto.Autorizar o gasto por importe máximo de base á negociación de 145.200
euros incluído o 21% de IVE. O importe do IVE é de 25.200 euros.
O gasto imputarase á aplicación orzamentaria 3410.227.99.02 "Convenios" do
orzamento xeral en vigor.
O valor estimado do contrato establecese en 120,000,00 €.
Quinto.Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma
prevista na lexislación vixente.
Sexto.-Exceptuar de someter ao control da Mesa de Contratación o procedemento
negociado sen publicidade por razón de ser un contrato privado non requirindo ademais
a consulta a ningunha outra empresa por ser un operador único

3(176).BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN
PARA O FOMENTO DO FÚTBOL COMO ACTIVIDADE DEPORTIVA E DE LECER
ENTRE A POBOACIÓN ESCOLAR E OUTROS COLECTIVOS. EXPTE. 12966/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28/02 e o
informe-proposta do 05/03, do director deportivo do IMD conformado polo concelleiro
delegado de Deportes e fiscalizado na mesma data pola Intervención Xeral
municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.Aprobar as bases reguladoras e convocatoria da subvención para o
fomento dos valores sociais do deporte como actividade deportiva e de ocio entre a
poboación escolar e colectivos de discapacitados, para facilitar a asistencia destes
colectivos, ao estadio de Balaídos para presenciar, desde a denominada grada de
Fondo do estadio, os seis partidos que restan por disputar ao Real Club Celta de
Vigo na presente tempada 2013-2014 da División de Honor de Fútbol; bases
reguladoras e convocatoria que figuran como anexo ao presente acordo.
Segundo.- Iniciar co dito obxecto as actuacións conducentes á adquisición ao Real
Club Celta de Vigo, SAD de 1.600 entradas por partido para á Grada de Fondo do
estadio de Balaídos, para que os beneficiarios da subvención podan presenciar os
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seis partidos de fútbol que restan por disputar o Real Club Celta de Vigo, SAD, neste
estadio, ata a fin da presente tempada 2013-2014 da División de Honor de Fútbol, a
cuxo fin autorizarase, coa aprobación do expediente de contratación, a favor do Real
Club Celta de Vigo, SAD, o gasto de 145.200 euros, dos que 25.200 corresponden
ao IVE, con cargo a la aplicación orzamentaria 3410.227.99.02 "Convenios" para
facer fronte ao gasto.
Terceiro.Publíquense as devanditas bases reguladoras e convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e en la página web del Ayuntamiento de Vigo.
“ANEXO
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DA SUBVENCIÓN PARA FOMENTAR OS
VALORES SOCIAIS DO DEPORTE COMO ACTIVIDADE DE OCIO ENTRE A POBOACIÓN
ESCOLAR, COLECTIVOS DE DISCAPACITADOS E PERSOAS ECONÓMICAMENTE
DESFAVORECIDAS, FACILITANDO O SEU ACCESO AO ESTADIO DE BALAÍDOS PARA
PRESENCIAR, DESDE A DENOMINADA GRADA DE FONDO DO ESTADIO, OS SEIS
PARTIDOS QUE RESTAN POR DISPUTAR AO REAL CLUB CELTA DE VIGO NA PRESENTE
TEMPADA 2013-2014 DA DIVISIÓN DE HONOR DE FÚTBOL.
PRIMEIRA.- OBJETO DAS SUBVENCIÓNS.
O obxecto da subvención a que se refiren as presentes bases e convocatoria é para presenciar
os seis partidos que restan por disputar ao Real Club Celta de Vigo na presente tempada 20132014 na División de Honor da Liga de Fútbol Profesional, mediante a entrega gratuíta da entrada
ao estadio.
SEGUNDA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
A entrada ao estadio para a denominada Grada de Fondo.
TERCEIRA.- COMPATIBILIDAD DAS SUBVENCIÓNS.
A presente subvención será incompatible con calquera outra otorgada para sufragar o mesmo
custe.
CUARTA.- CONTÍA TOTAL DAS SUBVENCIÓNS E CONTÍA INDIVIDUALIZADA DE CADA
ENTRADA.
A cantidade máxima que se destinara a estas axudas será de 145.200 euros, dos que 25.200
corresponden ao IVE das entradas a adquirir por compra. O gasto realizarase con cargo a la
aplicación orzamentaria 3410.227.99.02 "Convenios" .
A contía de cada entrada será de 15,13 euros IVE incluido.
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
O procedemento para a distribución das entradas será o de concurrencia competitiva do artigo
19 da Ley 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coa excepción prevista no seu
apartado 2º, habida conta a natureza da axuda.
SEXTA.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS.
Poderán ser beneficiarios desta axuda os escolares dos colexios públicos de educación primaria
e os seus acompañantes maiores de idade en canto acompañantes e exclusivamente en tal
calidade; as personas afectadas por discapacidades psíquicas e menores residentes en centros
de acollida e os seus acompañantes maiores de idade en canto acompañantes e
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exclusivamente en tal calidade, así como as personas en situación de desemprego de longa
duración.
SÉTIMA.- OBLIGACIÓNS DOS BENEFICIARIOS.
Serán obligacións dos beneficiarios das subvencións, ademáis das previstas nas presentes
Bases y Convocatoria e das sinaladas no artigo 11 de la Lei de subvencións de Galicia, no que
resulte procedente habida conta da especial natureza desta axuda, as que seguen:
— As entradas que se faciliten son personais polo que non poderán ser transferidas en ningún
caso polo beneficiario. No caso de que unha vez obtida se prevea que non se poderá facer uso
dela deberá devolverse ao Concello de Vigo para a súa asignación conforme aos criterios de
adxudicación que se conteñen na base seguinte. Non obstante, as entradas de acompañante
poderán ser utilizadas tanto polas personas maiores de idade que accedan ao estadio en
calidade de acompañantes dos escolares de educación primaria, discapacitados psíquicos e
menores acollidos, como por escolares de educación primaria que non dispoñan de entrada de
escolar beneficiario ou escolares de educación secundaria non beneficiarios.
— As entradas gratuitamente entregadas en ningún caso poderán ser vendidas. A eventual
venta dunha destas entradas será considerada como infracción moi grave.
OITAVA.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN.
A distribución das entradas realizarase nos termos que seguen:
Do número total de entradas, mil trescentas (1.300) distribuiranse entre os escolares dos
colexios públicos de educación primaria da cidade e os seus acompañantes maiores de idade.
Trinta e cinco entradas (35) serán distribuidas entre personas afectadas por discapacidades
psíquicas e menores residentes en centros de acollida e os seus acompañantes maiores de
idade.
Dúascentas corenta e cinco entradas (245) serán repartidas entre persoas en situación de
desemprego de longa duración.
As vinte entradas (20) entradas restantes repartiranse entre voluntarios do Concello de Vigo que
realizarán funcións de acompañamento, información, correcta ubicación dos asistentes e
atención a boa orde da grada.
A distribución das entradas pola Administración municipal entre os escolares de educación
primaria realizarase por turno entre os distintos colexios públicos do termo municipal, previo
informe da FOANPAS (Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e
Comarca), entre os escolares que o soliciten dos distintos colexios públicos. O reparto entre os
distintos colexios públicos o será en proporción ao número de alumnos matriculados. Cando nun
concreto colexio o número de escolares solicitantes sexa inferior ao número de entradas que lle
correspondan polo número de alumnos matriculados, as entradas non distribuidas se asignarán
aos colexios que se atopen en situación inversa. Esta asignación farase en proporción ao
número de alumnos matriculados nos mesmos. Cando nun concreto colexio exista maior número
de alumnos solicitantes que entradas disponibles, a distribución farase por sorteo. O sorteo
fixará a prelación dos alumnos a efectos de obter entrada. Os alumnos que queden privados de
entrada no sorteo terán dereito a recibir, pola súa orde de prelación, as entradas non distribuidas
noutros colexios.
A distribución de entradas entre as personas afectadas por discapacidades psíquicas e menores
residentes en centros de acollida e os seus acompañantes maiores de idade farase a petición
das asociacións máis representativas destes colectivos entre as persoas afectadas por algunha
discapacidad e menores acollidos que as ditas asociacións propoñan, acreditando a identidad do
beneficiario, a discapacidade que padece e a situación de acollemento do menor. O reparto
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seguirá os criterios de rotación, proporcionalidade e sorteo sinalados en relación cos escolares
de educación primaria.
Canto as personas en situación de desmprego de longa duración, a distribución das entradas
farase a cada unha destas por orden de solicitud presencial no departamento municipal de
Conserxería, acreditando tal condición.
NOVENA.- PLAZO.
A Administración municipal, ao luns seguinte ao fin de semana no que se dispute un partido de
fútbol no estadio de Balaídos, iniciará as actuacións conducentes a determinar os colexios
públicos entre os que se distribuirán as entradas e os alumnos entre os que se repartirán estas,
conforme aos criterios de adxudicación sinalados na base oitava, a cuxo fin solicitarase informe
da FOANPAS.
No mesmo día iniciaranse as actuacións necesarias para determinar as personas con
discapacidade psiquica e os menores acollidos en centros de acolleda aos que se repartirán as
entradas, solicitando ao efectos coa antelación suficiente informe das asociacións
representativas dos ditos colectivos.
As personas en situación de desmprego de longa duración, poderán solicitar a entrada a partir
do martes de semana na que se xogue o partido no estadio de Balaídos. A distribución das
entradas farase a cada unha destas por orden de solicitud presencial no departamento municipal
de Conserjería, acreditando tal condición.
DÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN.
Os solicitantes de entrada gratuita ao estadio ou, no seu caso, os seus representantes deberán
acreditar, segundo corresponda, a condición de escolar de educación primaria do colexio a que
por turno corresponda o reparto de entrada, a discapacidade padecida, a residencia en centro
de acollida de menores e a condición de parado de longa duración.
Os maiores acompañantes e os parados de longa duración deberán asinar declaración
responsable de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e para coa Seguridade Social, de
acordo co modelo que lle será facilitado polo Concello de Vigo.
No caso dos solicitantes baixo a modalidade de “parados de longa duración”, deberán presentar
documentación acreditativa de tal condición e como mínimo levar en dita sitaución un mínimo de
12 meses.
DÉCIMO PRIMEIRA.- PUBLICIDAD.
Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.- A presente
convocatoria coas bases reguladoras da concesión das axudas será publicada no Botetin Oficial
da Provincia de Pontevedra, así como na páxina web www.vigo.org, unha vez aprobada pola
Xunta de Gobierno Local.
DÉCIMO SEGUNDA.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN DO
PROCEDEMENTO PARA A ADQUISICIÓN E DISTRIBUCIÓN DAS ENTRADAS.
A Concellería de Deportes será la encargada da instrucción do procedimiento para a adquisición
e distribución das entradas entre os posibles beneficiarios e realizará de oficio, para cada
partido a disputar no estadio de Balaídos, cantas actuacións estime necesarias para a
determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtud dos cales deban distribuirse
aquelas. Realizadas as actuacións pertinentes para a determinación dos beneficiarios das
entradas nos prazos sinalados na base novena, o Concelleiro delegado de deportes resolverá a
entrega das entradas en favor dos beneficiarios que no procedemento se determinen.
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DÉCIMO TERCEIRA.- COMPROBACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que da subvención
será comprobada pola Concellería Delegada de Deportes, cuxo Xefe de Servicio recabará
informe do Real Club Celta de Vigo, SAD en relación cos devanditos extremos e emitirá informe
ao respecto facendo constar todas aquelas circunstancias relevantes en orden a considerar
incumprida ou defectuosamente cumprida a actividad subvencionada.
DÉCIMO CUARTA.- OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN.
Os beneficiarios deberán facilitar toda a información que lles sexa requerida pola Administración
municipal en relación coa actividade subvencionada e a utilización da entrada entregada.
DÉCIMO QUINTA.- REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y
SANCIONES.
Reintegro de las subvenciones.
Procederá el reintegro do prezo da entrada recibida e a exigencia dos xuros de mora
correspondientes desde o momento da entrega da entrada ata a data en que se acorde a
procedencia do reintegro, nos siguientes casos:
a) Obtención da entrada falseando as condicións requeridas ou ocultando aquelas que o
impediran.
b) Transmisión gratuita ou onerosa da entrada recibida.
c) Resistencia, excusa, obstrucción ou negativa ás actuacións municipais de comprobación e
control.
Infracciones y Sanciones.
As infraccións e sancións en que poderán incurrir os beneficiarios desta axuda serán, no que
resulte procedente, habida conta as particularidades da presente acción de fomento, as
previstas no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
A cesión gratuita da entrada será considerada como infracción grave e, amais do reintegro do
precio, será sancionada con multa pecuniaria do tanto ao doble do prezo de venta ao público da
entrada para a Grada de Gol no concreto partido de que se trate.
A cesión por prezo da entrada gratuitamente recibida será considerada como infracción moi
grave e, amais do reintegro do prezo da entrada, será sancionada con multa do triplo do prezo
de venta ao público da entrada para a Grada de Gol no concreto partido de que se trate.
O procedemento para a apreciación das mesmas e imposición das sancións procedentes será o
establecido no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do
Procedemento para o exercizo da potestade sancionadora.
DÉCIMO SEXTA.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Os datos persoais das solicitantes e, no seu caso, os dos seus representantes serán
incorporados aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión das subvencións, obxecto das presentes bases reguladoras e
convocatoria, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións
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previstas na Lei de subvencións de Galicia e demais normativa de aplicación, en orde á
conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os devanditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, e na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal e Real decreto 1720/2007, de desenvolvemento da LOPD. O responsable do seu
tratamento será o Concello de Vigo, como administración concedente da subvención.
En todo caso, o Concello de Vigo non aplicará ou utilizará con outra finalidade os datos, nin
tampouco os comunicará en ningún caso a outras persoas ou entidades, agás excepcións legais
ou por mandato do titular da información.
O Concello de Vigo comprométese a cumprir e facer cumprir o deber de segredo profesional e
de confidencialidade que abarcará calquera información ou dato que puidese coñecer, con
ocasión da xestión desta subvención, en especial aos de carácter persoal de acordo co
establecido no artigo 10 da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal.
Os beneficiarios e, no seu caso, os seus representantes, poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo, nos termos previstos na citada Lei
15/1999.
DÉCIMO SÉTIMA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
A presente convocatoria rexerase, ademais de polas bases reguladoras que nela se conteñen,
pola Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e polo Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
regulamento desta última norma, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do Estado en
materia de réxime local; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real decreto 887/2006;
as bases de execución dos orzamentos do Concello de Vigo, as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.”

4(177).CORRECCIÓN ERRO MATERIAL DO ACORDO DA XGL DO 21/02/14
“PROPOSTA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO”. EXPTE. 40056/212
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do intendente da Policía
Local do 04/03/14, conformado polo concelleiro delegado de área, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Primeiro.Rectificar o Acordo adoptado na sesión do 21 de febreiro de 2014, en
relación ao expediente 40056/212, e onde di nip 2941008 debe dicir nip 294908.
Segundo.- Notificar a corrección ao instrutor, secretario, os funcionarios de policía
expedientados, ao servizo de Persoal e á Xunta de Persoal aos efectos legalmente
previstos.
5(178).DAR CONTA DA TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE “RENOVACIÓN
DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA JENARO DE LA FUENTE, ENTRE
RÚA TOLEDO E RÚA ARAGÓN”. EXPTE. 2372/440.

Sesión extr.urx. 06.03.2014

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 04/03/14, do
xefe da área de Fomento, conformado polo concelleiro-delegado, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Dar conta da tramitación do expediente “RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RUA JENARO DE LA FUENTE, ENTRE RUA TOLEDO E RUA ARAGON”, cos datos requeridos no apartado III.c do Procedemento a seguir nas obras
do Plan de Inversións de Aqualia:
•Código

do proxecto: Expte. 2.543/443
•Nome e razón social do adxudicatario: Aqualia Infraestructuras, S.A.
•NIF: A38849495.
•Orzamento de execución material: 25.903,17 €
•Orzamento de contrata: 30.824,77 € (IVE excluido).
•Prazo de execución: 3 meses.
•Data inicio obra: 15 días dende a firma da Acta de Comprobación de replanteo.
•Prazo de garantía: 2 anos.
•Dirección de obra: Álvaro Crespo Casal e Julio Carrasco Rodríguez.
•Prevención de riscos laborais: actuación recollida dentro da coordinación de
actividades do servizo. Intercambiarase a avaliación de riscos propia de cada
unha das empresas involucradas e haberá un control da documentación
acreditativa da formación e aptitude dos traballadores.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e
cincuenta e nove minutos. Como secretaria dou fé.
rs.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.

Sesión extr.urx. 06.03.2014

