ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 5 de agosto de 2010
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Carlos López Font
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santiago Domínguez Olveira
D. José Manuel Mariño Mendoza

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e vinte e seis minutos do día cinco de agosto de
dous mil dez e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira,
Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día
remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría
Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1.334).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
Ratifícase a urxencia por todos os asistentes
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2(1.335).ANULACIÓN DOS RCS DOS EXPEDIENTES 3246/104 E 3383/104
SOLICITADOS POLA
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO E
TURISMO. EXPTE. 3455/105
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Turismo e Comercio, do 28.07.2010, conformado polo concelleiro da área de Industria,
Comercio, Turismo e Cascos Históricos, a Xunta de Goberno local acorda:
Anular ós RCs que de seguido se detallan:
R.C. 1242 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS
Diferenza a anular:

17.179,36 euros

R.C. 1243 TRANSPORTES
Diferenza a anular:

3.000,00euros

R.C. 1244 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS TURISMO
Diferenza a anular:

15.000,00 euros

R.C. 1245 ORGANIZACIÓN E LOXÍSTICA DE FEIRAS
Diferenza a anular:

7.642,69 euros

R.C. 1246 MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA
Diferenza a anular:

4.886,16 euros

R.C. 1247 DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS
Diferenza a anular:

1.200,00 euros

R.C. 1248 DIETAS DO PERSOAL POR ASISTENCIAS A FEIRAS
Diferenza a anular:

926,65 euros

R.C. 1249 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A FEIRAS
Diferenza a anular:
2.136,40 euros

3(1.336).PROXECTO DE CONVENIO PARA DESENVOLVER UN
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL ENTRE O CONCELLO
E A ASOCIACIÓN HOY POR MAÑANA. APROBACIÓN DO GASTO. EXPTE.
2758/336.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Xuventude, do 24.03.2010, conformado pola concelleira-delegada de Xuventude, e co
fiscalizado e conforme do interventor Xeral, así como co informe do titular da Asesoría
Xurídica, do 8.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Aprobación do texto do convenio para desenvolver un Programa de Dinamización
Infantil e Xuvenil, concretado nunha Ludoteca, entre o Concello de Vigo e a Asociación Hoy
por Mañana, que se adxunta o presente expediente.
2º.- Aprobar o gasto de 25.000 euros a favor da entidade Asociación Hoy por Mañana, N.I.F.
G-36.806.917. con cargo á partida 4520.489.00.02 do vixente orzamento.
3º.- Que se libre a cantidade de 12.500 € correspondentes ó 50% do total á sinatura deste
convenio , e o 50% restante (12.500 €) á finalización do mesmo.
4º.- Facultar á Concelleira de Xuventude, Iolanda Veloso Ríos para a sinatura do presente
convenio
Na Casa do Concello de Vigo, a
REUNIDOS
Dunha parte, dona Iolanda Veloso Ríos, na súa calidade de concelleira-delegada da Área de Xuventude
do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía de 5 de xullo
de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais Delegados de Área.
Doutra parte, Dña. Elena Elvira Piñeiro García, con D.N.I.11.395.179-J en
representación
do
Asociación Hoy por Mañana, C.I.F. G-36.627.495.
e enderezo social en R/ Sagunto, 86 , na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e
da certificación do seu secretario que figura na documentación do expediente núm. __________.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade Asociación Hoy por Mañana ten entre os seus obxectivos a defensa da calidade de
vida dos veciños en todos os seus eidos, a consecución dos medios materiais, sociais, culturais e
deportivos que fagan da parroquia de Lavadores un lugar digno onde vivir e convivir. Estes obxectivos
concordan co desenvolvemento da actividade de Ludoteca que propoñen e coinciden cos da Concellaría
de Xuventude no que se refire ao desenvolvemento de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer
educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o
desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a
participación nos distintos ámbitos da sociedade.
II.- Que o Concello de Vigo a traverso da Concellería de Xuventude ten entre os seus obxectivos a
dinamización xuvenil, así como o potenciar a participación, apoiando iniciativas xuvenís e das entidades
prestadoras de servicios á xuventude.
Que unha das liñas de acción empregadas para cumprir os obxectivos citados é a potenciación de
espacios lúdicos para nenas e nenos onde se poida combinar tempo de lecer, diversión e desenvolvemento
persoal integral a traverso do xogo, a cal ven a coincidir coa proposta que realiza a Asociación Hoy por
Mañana, referida ao desenvolvemento da actividade de Ludoteca, polo que considerase convinte a
concesión da subvención solicitada, tendo en conta que a actividade de Ludoteca proposta na solicitude
de subvención é, como sinala García de Enterría, “a actividade xurídica da Administración pública que
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comporta o outorgamento de auxilios directos ou indirectos para servicios ou actividades que
complementan ou suplen os atribuídos ó ente público”.
III.- Que na devandida actividade a subvencionar e na subvención mesma concurren singulares
circunstancias de interese público e social polo que o Concello de Vigo a traverso da Concellaría de
Xuventude decide apoiar a realización de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo
destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o
desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a
participación nos distintos ámbitos da sociedade.
Que a Asociación Hoy por Mañana a única entidade que desenvolve na Rúa Sagunto, 86, no Calvario,
este programa de Ludoteca dun xeito continuado dende 1.999 e conta con instalación adecuada e con
capacidade organizativa para afrontar este actividade que ten un claro interese publico e zonal
Estas circunstancias impiden a convocatoria pública da subvención e xustifican a súa concesión directa.
IV.- . Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento adecuado para canalizar as subvencións
que, con carácter excepcional e por razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou
outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública se outorguen directamente, os
intervintes conclúen o presente concenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é realización de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo
destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o
desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a
participación nos distintos ámbitos da sociedade.
V.- Que a entidade Asociación Hoy por Mañana non está incursa en prohibición para ser beneficiaria das
subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, achase ao corrente das súas obrigas tributarias e
fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das
declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm. ________.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, que para a cidade de Vigo representa a
devandita actividade da Asociación Hoy por Mañana , o Concello de Vigo e a Asociación Hoy por
Mañana, conveñén a súa colaboración no ámbito de desenvolvemento da actividade de Ludoteca
proposta e a concesión da referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade Asociación Hoy por Mañana comprométese a colaborar coa Concellería de
Xuventude do Concello de Vigo en canto a desenvolvemento da actividade de Ludoteca e, concretamente,
a:
1º.- Ofrecer un espazo de lecer educativo estable para rapaces e rapazas comprendidos entre 4 e 10 anos,
como mínimo.
2º.- Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo e social dos persoas destinatarias a
través do xogo e de actividades lúdicas.
3º.- Favorecer a participación e a integración social dos persoas destinatarias, así coma das súas
familias.

4º.- Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e de convivencia entre os persoas
destinatarias, así como o desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades persoais e grupais.
5º.- Posibilitar o coñecemento da cultura e da lingua galega, a historia da cidade e os recursos dos que
dispón.
6º.- Procurar a conciliación da vida laboral e familiar axustando os horarios das actividades ás
necesidades e características específicas das familias do contorno.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Garantir a prestación adecuada das actividades de Ludoteca. Para elo, o persoal técnico da
Concellería de Xuventude será o encargado do seguimento da execución do convenio , así como
certificar o seu cumprimento unha vez rematadas as actividades obxecto do mesmo.
2º.- Aboar á Asociación Hoy por Mañana a cantidade de 25.000 € ( VINTECINCO MIL ) EUROS pola
organización e desenvolvemento do programa concretado nunha Ludoteca durante o ano 2010, con
cargo á partida 4520.489.00.02 “ Subvención Ludoteca Asociación Hoy por Mañana ” do orzamento
en vigor.
3º.- Conceder directamente á Asociación Hoy por Mañana unha subvención por importe de 25.000 € co
obxecto de coadxuvar á financiación da actividade de ludoteca destinada a nenos e nenas de 4 a 10 anos
como mínimo, que se desenvolverá dacordo co programa presentado, de luns a venres en horario 17:00
e 20:00 hs, e en xullo de 9:30 a 13:30 hs
Co obxecto de tratar de conciliar a vida laboral coa familiar, tentarase adaptar o horario de prestación
da actividade ás necesidades das familias en periodo de vacacións escolares.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquer outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais, da
Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade Hoy por Mañana deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación
dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Co obxecto de facilitar á entidade o pago de salarios de persoal e seguros sociais do mesmo,
posibilitase o pagamento da subvención en dous prazos, o primeiro deles anticipado á sinatura do
presente convenio do 50% do importe total (12.500 € )
e outro do 50% restante ( 12.500 € ) á
finalización do mesmo, previa certificación de cumprimento.
A xustificación do importe total recibido presentarase coa certificación dun técnico do servizo de
Xuventude xunto coas facturas orixinais correspondentes aos gastos totais, unha vez rematada a
actividade.
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Quinto.- (Circunstancias que, como consecuencia da alteración das condicións tidas en conta para a
concesión da subvención, poderán dar lugar á modificación da resolución).
Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a concesión da
subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións ou elementos
previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circuntancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en
todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A entidade beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 75% do importe da actividade
subvencionada.
Non poderan ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do artigo 27 da Lei
de subvenciones de Galicia.
Sétimo.- A entidade Asociación Hoy por Mañana debe dar a adecuada publicidade á financiación
municipal da actividade subvencionada mediante a inclusión do logotipo da Concellaría de Xuventude
do Concello de Vigo.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de subvencións de
Galicia.
(Cando a publicación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao respecto e salvagarda do honor e
a intimidade persoal e familiar das persoas físicas Asociación Hoy por Mañana, estas poderán exercitar
o seu dereito a que tales datos non se fagan públicos).
Noveno.- A Asociación Asociación Hoy por Mañana, no prazo de 2 meses a contar desde o remate da
actividade subvencionada deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta
xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos; os
xustificantes de pago dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e
o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran
tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluir unha relación de tódolos xustificantes de pago dos
gastos incorridos.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE,
estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas
ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD 1.496/2003, de 28 de
novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto
acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Non será preciso que nos
documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren
foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que
se concedeu a subvención.
Se a Asociación Hoy por Mañana solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da
subvención procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da

subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida;
indicándose neste caso o importe esacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante
orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á
devolución do orixinal.
Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a Asociación Hoy por Mañana deberá acreditar estar
ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable,
ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a natureza da
actividade subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre 1 de xaneiro e 31 de decembro do
2010.
A Asociación Hoy por Mañana deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución
de obra ou 12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Xuventude . O
xefe do servizo de Xuventude emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas
circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente
cumprida a actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- A Asociación Hoy por Mañana deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellería de Xuventude e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e
Consello de Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde
o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos do artigo
33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha disminución siñificativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a Asociación Hoy por Mañana da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreezación e imposición, estarase
ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercizo da potestade
sancionadora.
Décimo sexto.- A Asociación Hoy por Mañana está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a
instrucción do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica
das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de
Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obligatoria.
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Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Xuventude.
A AsociaciónHoy por Mañana poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición ante a Concellería de Xuventude do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do
17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu
regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos
municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito
privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,

4(1.337).PROXECTO DE CONVENIO PARA DESENVOLVER UN
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL, ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E O CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL
DE CORUXO. APROBACIÓN DO GASTO. EXPTE. 2738/336.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Xuventude, do 2.08.2010, conformado pola concelleira-delegada de Xuventude, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización, do 28.07.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o texto do convenio para desenvolver un Programa de Dinamización Infantil e
Xuvenil, concretado nunha Ludoteca, entre o Concello de Vigo e o CENTRO
RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO, que se adxunta o presente
expediente.
2º.- Aprobar o gasto de 24.873,42€ euros a favor da entidade CENTRO RECREATIVO,
ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO, C.I.F. V-36627495. con cargo á partida
4520.489.00.01 do vixente orzamento
3º.- Librar a cantidade de 12.437 € € correspondentes ó 50% do total á sinatura deste
convenio , e o 50% restante ( 12.437 €) á finalización do mesmo,por tratarse dunha entidade
sen ánimo de lucro e cunha economía limitada, razón pola que non se esixen garantías.
4º.- Facultar á Concelleira de Xuventude, Iolanda Veloso Ríos para a sinatura do presente
convenio.
Na Casa do Concello de Vigo, a

REUNIDOS
Dunha parte, dona Iolanda Veloso Ríos, na súa calidade de concelleira-delegada da Área de
Xuventude do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da
Alcaldía de 5 de xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais
Delegados de Área.
Doutra, don Eduardo Pérez Valverdecon D.N.I 35.973.375H, como presidente da Asociación
Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo CIF nº
V -36.6627495 e enderezo social
en Coruxo, Tarrio nº 298 , na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da
certificación do seu secretario que figura na documentación.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo ten entre os seus
obxectivos a defensa da calidade de vida dos veciños en todos os seus eidos, a consecución dos
medios materiais, sociais, culturais e deportivos que fagan da parroquia de Coruxo un lugar digno
onde vivir e convivir. Estes obxectivos concordan co desenvolvemento da actividade de Ludoteca
que propoñen e coinciden cos da Concellaría de Xuventude no que se refire ao desenvolvemento de
actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da
cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor,
afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da
sociedade.
II.- Que o Concello de Vigo a traveso da Concellería de Xuventude ten entre os seus obxectivos a
dinamización xuvenil, así como o potenciar a participación, apoiando iniciativas xuvenís e das
entidades prestadoras de servizos á xuventude.
Que unha das liñas de acción empregadas para cumprir os obxectivos citados é a potenciación de
espazos lúdicos para nenas e nenos onde se poida combinar tempo de lecer, diversión e
desenvolvemento persoal integral a traveso do xogo, a cal ven a coincidir coa proposta que realiza a
Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo, referida ao desenvolvemento da
actividade de Ludoteca, polo que considerase convínte a concesión da subvención solicitada, tendo
en conta que a actividade de Ludoteca proposta na solicitude de subvención é, como sinala García
de Enterría, “a actividade xurídica da Administración pública que comporta o outorgamento de
auxilios directos ou indirectos para servizos ou actividades que complementan ou suplen os
atribuídos ó ente público”.
III.- Que na devandita actividade a subvencionar e na subvención mesma concorren singulares
circunstancias de interese público e social polo que o Concello de Vigo a traveso da Concellaría de
Xuventude decide apoiar a realización de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer
educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de
potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como
fomentar a participación nos distintos ámbitos da sociedade.
Estas circunstancias impiden a convocatoria pública da subvención e xustifican a súa concesión
directa.

Ses. extr.urx. 5.10.2010

IV.- . Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento adecuado para canalizar as
subvencións que, con carácter excepcional e por razóns de interese público, social, económico ou
humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública se
outorguen directamente, os intervenientes conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é realización de actividades lúdicas regulares
en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias,
co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e
nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da sociedade.
V.- Que a entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo non está incurso en
prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, achase
ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes
con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que
figuran no expediente núm. ________.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, que para a cidade de Vigo
representa a devandita actividade da Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo ,
o Concello de Vigo e a Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo, conveñen a
súa colaboración no ámbito de desenvolvemento da actividade de Ludoteca proposta e a concesión
da referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo comprométese a
colaborar coa Concellería de Xuventude do Concello de Vigo en canto a desenvolvemento da
actividade de Ludoteca e, concretamente, a:
1º.- Ofrecer un espazo de lecer educativo estable para rapaces e rapazas comprendidos entre 6 e 12
anos, como mínimo.
2º.- Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo e social dos persoas destinatarias a
través do xogo e de actividades lúdicas.
3º.- Favorecer a participación e a integración social dos persoas destinatarias, así coma das súas
familias.
4º.- Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e de convivencia entre os persoas
destinatarias, así como o desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades persoais e grupais.
5º.- Posibilitar o coñecemento da cultura e da lingua galega, a historia da cidade e os recursos dos
que dispón.
6º.- Procurar a conciliación da vida laboral e familiar axustando os horarios das actividades ás
necesidades e características específicas das familias do contorno.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11 da
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Garantir a prestación adecuada das actividades de Ludoteca. Para elo, o persoal técnico da
Concellería de Xuventude será o encargado do seguimento da execución do convenio , así como
certificar o seu cumprimento unha vez rematadas as actividades obxecto do mesmo.
2º.- Aboar á Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo a cantidade de 24.873,42
€ ( VINTECATRO MIL OITOCENTOS SETENTA E TRES CON COARENTA E DOUS CÉNTIMOS )
EUROS pola organización e desenvolvemento do programa concretado nunha Ludoteca durante o
ano 2010, con cargo á partida 4520.489.00.01 “ Subvención Ludoteca de Coruxo” do orzamento
do ano 2010.
3º.- Conceder directamente á Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo unha
subvención por importe de 24.873,42€ anuais, co obxecto de coadxuvar á financiamento da
actividade de ludoteca destinada a nenos e nenas de 6 a 12 anos como mínimo, que se desenvolverá
de acordo co programa presentado, de luns a venres en horario 16:30 e 20:30 hs. tódolos meses do
ano a excepción do mes de agosto.
Co obxecto de tratar de conciliar a vida laboral coa familiar, tentarase adaptar o horario de
prestación da actividade ás necesidades das familias en período de vacacións escolares.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo deberá comunicar ao
Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas ingresos ou recursos que financien a
actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en
todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Co obxecto de facilitar á entidade o pago de salarios de persoal e seguros sociais do
mesmo,e tendo en conta que trátase dunha entidade sen ánimo de lucro e cunha economía limitada,
posibilitase o pagamento da subvención en dous prazos, o primeiro deles anticipado, á sinatura do
presente convenio do 50% do importe total (12.437 €) e outro do 50% restante (12.437 € ) á
finalización do mesmo, previa certificación de cumprimento. Debido ás razóns anteriormente
descritas, non se establecen réxime de garantías dos fondos entregados. Co obxecto de facilitar á
entidade a disposición de fondos previos ao pagamento do primeiro prazo anticipado por parte do
Concello, establécese como gasto subvencionable a cantidade de € destinados a sufragar gastos
financeiros por parte da entidade, indispensables para a execución da actividade .
A xustificación do importe total recibido presentarase coa certificación dun técnico do servizo de
Xuventude xunto coas facturas orixinais correspondentes aos gastos totais, unha vez rematada a
actividade.
Quinto.- (Circunstancias que, como consecuencia da alteración das condicións tidas en conta para a
concesión da subvención, poderán dar lugar á modificación da resolución).
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Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da subvención na mesma
proporción .
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A entidade beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 75% do importe da
actividade subvencionada.
Non poderán ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do artigo 27
da Lei de subvenciones de Galicia.
Sétimo.- A entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo debe dar a
adecuada publicidade á financiamento municipal da actividade subvencionada mediante a inclusión
do logotipo da Concellaría de Xuventude do Concello de Vigo.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de subvencións de
Galicia.
(Cando a publicación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao respecto e salvagarda do
honor e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas, Asociación Centro Recreativo,Artístico e
Cultural de Coruxo, estas poderán exercitar o seu dereito a que tales datos non se fagan públicos).
Noveno.- A Asociación Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo, no prazo
máximo 3 meses a contar desde o remate da actividade subvencionada deberá xustificar o
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos
fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a
declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos; os xustificantes de pago dos gastos
incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e
aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade
subvencionada. Tendo en conta que o 95% da subvención destínase a financiar gastos de persoal, a
entidade beneficiaria deberá incorporar á conta xustificativa as nóminas es os Tcs relativos a dito
persoal, así como unha declaración asinada polo presidente da entidade na que conste que foi
practicada a pertinente retención para o Imposto sobre a renda das Persoas Físicas, e que esta foi
declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se
computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto.
Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos
aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.

Se a Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo solicitara a devolución do orixinal
presentado, a área xestora da subvención procederá ao estampinado da factura orixinal, indicando
no estampinado o motivo da subvención e si o importe do xustificante impútase total ou
parcialmente á subvención recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado
pola subvención. A copia do xustificante orixinal estampinado se incorporará ao expediente e a área
xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a Asociación Centro Recreativo,Artístico e
Cultural de Coruxo deberá acreditar estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para
coa seguridade social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá
realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de
subvencións de Galicia.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a natureza
da actividade subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre 1 de xaneiro e 31 de
decembro do 2010.
A Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo deberá solicitar 3 ofertas cando o
gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou 12.000 € no caso de subministros ou servizos,
salvo que non exista mercado para as ditas contratacións.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención, así como a axeitada xustificación da mesma, será
comprobada polos servizos da Concellería de Xuventude . O xefe do servizo de Xuventude emitirá
informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar
relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada, que será incorporado á conta xustificativa para a súa tramitación.
Décimo terceiro.- A Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo deberá facilitar
toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Xuventude e pola Intervención Xeral
Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización
e control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora
desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos
do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a Asociación Centro
Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo da subvención a que se refire este convenio e
procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007,
de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o
Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
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Décimo sexto.- A Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo está informada de que
que os seus datos e os do seu representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a
finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto
do presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguemento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións
previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencionalo, polo
que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na
Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do
seu tratamento a Concellería de Xuventude.
A Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo poderá exerce-los dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante a Concellería de Xuventude do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos
vixentes orzamentos municipais as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo, a
de 2010.

5(1.338).LINCENZA PARA O PECHE DA PARCELA DA ETEA. EXPTE.
70905/421.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Xerencia Municipal de Urbanismo, do 5.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar á Xunta de Galicia, solicitada a través da Secretaría Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo, para construír o peche no recinto da ETEA, sempre e cando o
mesmo respecte a delimitación dos terreos que son de titularidade municipal en virtude do
Convenio subscrito entre a Xunta de Galicia, o Consorcio da Zona Franca e o Concello de
Vigo o 10.02.09.
É requisito indispensable en toda as obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza
municipal.
2º.- Remitir aos Servizos Centrais da Xerencia municipal para a práctica das liquidacións
tributarias que correspondan.
CADUCIDADE

Será declarada a caducidade da licenza, polo transcurso dos seguintes prazos (art. 199.1 da
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia):
-Se non comezan as obras no prazo de seis meses dende o día seguinte ao de notificación do
seu outorgamento.
-Se estando iniciadas, estivesen interrompidas polo mesmo período.
-Se aos tres anos as obras non estivesen rematadas. Neste suposto deberá solicitar nova
licenza para as obras que falten por executar.
RECURSOS
Contra a presente resolución poderá interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a
ditou no prazo de un mes ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Vigo nos supostos previstos no artigo 8 da Lei 29/1998,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses, ambos os
dous prazos contados a partir do seguinte ao da recepción da presente notificación.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e
corenta minutos. Como secretaria dou fé.
am/rs

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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