ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 1 de xuño de 2015
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
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

Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez

Invitados:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e vinte minutos do día un de xuño de
dous mil quince e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez,
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 tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral acctal., Sr. González
Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(665).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(666).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
AGRUPACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAIS PARA A
ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA “VENTE CON NÓS” 2015. EXPTE. 5984/335.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Festas, do 29.05.15,
conformado polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultural, o concelleiro de
Cultura, Festas e Museos e a concelleira delegada da Área de Economía e
Facenda, que di o seguinte:
Con data 18 de febreiro de 2015, o concelleiro delegado da Área de Cultura, Festas e Museos
resolveu que se iniciase o expediente para a redacción e tramitación do convenio de
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colaboración entre o Concello de Vigo e a Agrupación de Centros Deportivos e Culturais para o
desenvolvemento do programa “VENTE CON NOS” para o ano 2015.
O proxecto “Vente con nos” desenvolve un circuíto de actuacións polos barrios e parroquias de
termo municipal de Vigo no que participan dezasete grupos de música, danza e canto
tradicional galego pertencentes a 18 entidades asociadas á agrupación e cinco grupos de
teatro.
O programa “Vente con Nós” foi creado e rexistrado pola Agrupación de Centros Deportivos e
Culturais (entidade inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións co número 386-85) no ano
2001. A exclusividade do programa considérase acreditada no proxecto presentado pola
antedita asociación, así como o seu interese público e social.
Dado o carácter cultural, cívico e social, responde ademais ao previsto no artigo 88 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, e forma parte das competencias atribuídas aos municipios
no artigo 25.2.m da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e aos
municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de administración
local de Galicia.
O Concello de Vigo e a Agrupación de Centros Deportivos e Culturais veñen asinando dende o
ano 2004 convenios similares de colaboración coa finalidade de fomentar, difundir e apoiar a
danza, música e canto tradicional entre toda a cidadanía, especialmente nos distintos barrios do
termo municipal, acadando uns resultados moi satisfactorios para ambas as partes. Na
lexislación vixente, concretamente no artigo 72 da Lei 7/1985, faise referencia á conveniencia da
participación de entidades de carácter cultural, social e veciñal como colaboradores na
organización de diversos programas e acontecementos culturais, ofertados polas entidades
locais (cabalgata, entroido, etc).
O importe do programa “Vente con nos” ascende a a 16.870,00 euros, sendo os gastos de
coordinación: 2.450,00 €, e correspondendo 14.420 € ás trinta e seis actuacións de grupos e ás
cinco actuacións de teatro. Achégase o orzamento de gastos e ingresos ao expediente.
O Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na aplicación 3380.489.0010, prevé a concesión
dunha subvención directa de carácter nominativo, a través do correspondente convenio, polo
importe de 13.500,00 euros, a favor da Agrupación de Centros Culturais , CIF G-36.791.291,
para coadxuvar aos gastos do desenvolvemento do programa “Vente con Nos”.
A presente axuda acóllese ó réxime excepcional de concesión directa, conforme ó artigo 22.2 da
Lei 38/2003, atopándose a tal fin previsión nominativa a favor da Agrupación de centros deportivos
e culturais de Vigo no vixente orzamento.
O convenio incorpora os contidos mínimos esixidos para a concesión destas subvencións polo
art. 26,2 da Lei de Galicia 9/2007, de subvencións de Galicia, e a Base 38 de execución do
vixente orzamento do Concello de Vigo; contidos que se estiman conformes ao interese público
que o convenio persegue.
De conformidade co artigo 127.g da Lei 7/1985, corresponderá á Xunta de Goberno local a
aprobación do convenio e, con carácter previo, a aprobación do gasto de conformidade co
previsto no artigo 31 da LG 9/2007. Así mesmo, queda facultado o concelleiro delegado de
Cultura, Festas e Museos para asinar o citado convenio, en virtude do decreto da Alcaldía de 29
de xullo, e acordo da Xunta de Goberno Local de 30 de xullo de 2014.
Á vista do exposto, vistos os informes xurídico de data 15/05/2015 e da Intervención de fondos
de data 27/05/2015, coa conformidade do xefe do Servizo de Xestión e Promoción cultural e do
concelleiro delegado da Área de Cultura, Festas e Museos, faise á Xunta de Goberno local a
seguinte
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PROPOSTA
“1º.- Que se aprobe o proxecto de convenio, que se achega no expediente, entre o Concello de
Vigo e a Agrupación de Centros Deportivos e Culturais para o desenvolvemento do programa
“VENTE CON NOS” para o ano 2015.
2º.- Que se autorice un gasto por un importe total de 13.500,00 euros, en concepto do
estipulado no referido convenio, que se financiará con cargo á aplicación 3380.489.0010 do
programa orzamentario do servizo de Festas correspondente ao vixente exercicio económico
prorrogado.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROPOSTA DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E AGRUPACIÓN DE CENTROS
DEPORTIVOS E CULTURAIS PARA A ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA “VENTE CON NOS”
2015
Na Casa do Concello a
REUNIDOS
Dunha parte, don Cayetano Rodríguez Escudero, na súa calidade de concelleiro-delegado da
Área de Cultura, Festas e Museos do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en
virtude do decreto da Alcaldía de 29 de xullo, e acordo da Xunta de Goberno Local de 30 de
xullo de 2104.
Doutra, don Roberto Giráldez Barbeitos con D.N.I. nº 76.911.826-X, como presidente da
Agrupación de Centros Deportivos e Culturais, C.I.F. nº G36.791.291 e enderezo social na rúa
Ecuador, nº 34 local baixo Vigo Pontevedra, na representación da mesma, segundo resulta dos
seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación aportada ao
expediente 4555/335; e no sucesivo A AGRUPACIÓN.
Recoñecéndose mutuamente os comparecentes a plena capacidade legal necesaria para o
outorgamento do presente convenio
MANIFESTAN
I.- A AGRUPACIÓN ten entre os seus fins estatutarios
“Representar perante os organismos competentes, persoas físicas ou xurídicas, tanto do eido da
cultura, o deporte e como de todas aquelas actividades de carácter lúdico ou recreativo, os
intereses das entidades asociadas, que puidesen verse beneficiada ou, polo contrario
prexudicadas no desenvolvemento das súas actividades”;
“Xestionar e acadar dos organismos competentes as axudas necesarias para que cada entidade
leve a cabo os seus fins”;
“Propor á administración a súa colaboración máis extensa nos ámbitos cultural, deportivo e
recreativo, podendo subscribir os acordos, convenios, etc. que fosen necesarios e sexan
considerados convenientes e beneficiosos para a Agrupación.”
II.- No ámbito das súas competencias, O CONCELLO ten entre os seus obxectivos a
programación de actividades de dinamización sociocultural nos distintos barrios e parroquias da
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cidade, e en particular o fomento e
parroquias da cidade.

promoción da cultura tradicional galega nos barrios e

III.- Así as cousas, O CONCELLO no seu vixente orzamento, na partida 3380.489.0010, prevé a
concesión dunha subvención nominativa por importe de 13.500,00 euros, a favor da
AGRUPACIÓN para o desenvolvemento do programa “Vente con Nós”.
IV.- O programa “VENTE CON NÓS” foi creado e rexistrado pola AGRUPACIÓN no ano 2001 co fin
de desenvolver un circuíto de actuacións polos barrios e parroquias do termo municipal de Vigo. A
exclusividade do programa considérase acreditada no proxecto presentado pola antedita asociación,
así como o seu interese público e social; circunstancias estas que posibilitan a non concorrencia
pública e A concesión directa da subvención.
V.- Conforme ao disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e
26.1 da Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 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 e se outorguen directamente.
VI.- Que a Agrupación non está incursa en prohibición para ser beneficiaria das subvencións
conforme ao previsto LG 9/2007, áchase 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 nº 5984-335
VII.- Que O CONCELLO e A AGRUPACIÓN veñen asinando dende o ano 2004 convenios de
colaboración para desenvolver este programa cuns resultados acadados moi satisfactorios para
ambas as partes.
A tenor das precedentes consideracións e atendendo ao interese sociocultural que para a
cidade de Vigo representa a devandita actividade da Agrupación exposta na memoria que se
achega ao presente documento, ambas as entidades establecen a súa colaboración e
formalización do presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, conforme aos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A AGRUPACIÓN comprométese ao desenvolvemento dos programas “VENTE CON NOS” e
“SEMANA DO TEATRO AFECCIONADO”, que acolle un ciclo de actuacións de música e danza
tradicional e a Semana de Teatro Afeccionado, asumindo as seguintes obrigas:
1.- Cumprir o programa obxecto deste convenio de acordo co proxecto que se achega ao
presente documento, no cal:
a) Participarán 18 grupos artísticos de música e danza tradicional e 5 grupos de
teatro, pertencentes ás entidades asociadas á Agrupación que se indican no
proxecto.
b) O número total de actuacións de música e danza tradicional con cargo ao
presente convenio será de 36 (trinta e seis), dúas actuacións por entidade. En
canto á Semana de Teatro afeccionado é de 5 (cinco) actuacións de teatro,
unha actuación por entidade. Estas actuacións distribúense da seguinte forma:
- 18 actuacións para atender as solicitudes de asociacións ou entidades da
cidade.
- 14 actuacións de libre disposición para actos organizados pola
Concellería de Cultura e Festas do Concello de Vigo.
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4 actuacións de libre disposición para actos organizados pola
Agrupación.
c) As contías que se establecen por actuación e grupo artístico, a proposta da
Agrupación, son as seguintes:
CATEGORIA A: (400 €/ actuación)
Grupo de Baile “Lembranzas Galegas”
Grupo de Baile “Traspés”
Grupo de Baile “ A Buxaina”
Grupo de Baile “O Fiadeiro”.
CATEGORIA B: (350 €/actuación).
Grupo de Baile “Asubío”
Grupo de Baile “Andarela”
Grupo de Baile “Frores Novas
Grupo de Baile “Cabral
Grupo de Baile “A.F. Corisco”
A.C. “O Coto”
A.F. “Queixumes”
C.S.C.R de “Beade”
CATEGORIA C: (300 €/actuación).
Grupo de Baile “Helios”
Grupo de Baile “Os ventos”
Grupo de Baile “Atlántida de Matamá”
Grupo de Baile C.C.A.R. de Valladares
CATEGORÍA D (180 €/actuación)
Grupo de Gaitas “CCA Rueiro de Coia”
Grupo de Gaitas “Vagalume”
GRUPOS DE TEATRO: estabelécese un importe por actuación de 500,00
euros.
Grupo de Teatro “Tarantela Beade”
Grupo de Teatro “S.C.R. Atlántida de Matamá”
Grupo Teatro Escoitade
Grupo Porta Aberta Teatro.
Grupo de Teatro “Rueiro”
d) Nestas cantidades enténdense incluídos todos os gastos que se deriven da
actuación dos grupos (recursos humanos e materiais, transportes, cadeiras...).
e) O orzamento de gastos dos programas ascende a 16.870,00 euros, sendo os gastos
de coordinación: 2.450,00 € e correspondendo 14.420 € ás trinta e seis actuacións de
grupos e ás cinco actuacións de teatro. O Concello ten prevista unha aportación de 13.500
euros co cargo a partida 3380.489.0010 do seu vixente orzamento; e a Agrupación de
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Centros Deportivos e Culturais ten prevista unha aportación de 3.370,00 euros, tal e
como se recolle no orzamento de gastos e ingresos incorporado a este expediente.
2.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento das actuacións comprendidas no convenio, asumindo a contratación dunha
póliza de seguro de responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se
poida producir en relación ao desenvolvemento das actividades; a ENTIDADE entregará ao
CONCELLO copia da póliza antes do inicio dos programas.
3.- Velar polo cumprimento dos horarios máximos de finalización de actividades e espectáculos
establecidos pola normativa de aplicación. Así mesmo, terán que cumprir co estipulado na Lei
de Ruídos de Galicia, así como nas ordenanzas municipais e outra lexislación ó respecto.
4..- Distribuír entre os grupos artísticos participantes, ou no seu caso ás entidades vinculadas a
estes, as “certificacións de actuacións” que se inclúen como “Anexo II” ao convenio, que terán
que ser formalizadas polas entidades receptoras das actuacións.
5.- Editar e distribuír o material gráfico divulgativo do programa. En todos os casos deberá
aparecer o logotipo do CONCELLO como patrocinador das actividades.
6.- Verificar que as entidades beneficiarias receptoras das actuacións dispoñen dos permisos e
autorizacións necesarios para a realización das mesmas.
7.- As previstas como entidade beneficiarias da subvencións conforme ao previsto no artigo 11
da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, asumindo todos os gastos que se
poidan derivar da execución do convenio.
Segundo.- As entidades beneficiarias que soliciten a actuación dunha agrupación artística
deberán asumir os seguintes compromisos:
a) Distribuír o material gráfico divulgativo que se envíe dende o CONCELLO, se é o caso, e
incluír o logotipo do CONCELLO naquel material que edite a propia entidade.
b) Xestionar e aboar o importe correspondente dos dereitos de autor que se deriven da
actuación.
c) Formalizar a "Certificación de actuación", conformada pola entidade receptora da
actuación, indicando as posibles incidencias acontecidas no seu desenvolvemento e
suxestións relativas a mesma.
d) Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público, comprobando con
antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamentos, e realizando
as correccións técnicas que resulten necesarias.
e) Presentar a actuación facendo unha mención ao historial da agrupación artística,
repertorio a executar e entidade/s que organizan, colaboran e patrocinan.
f) Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización das actuacións
g) Dispor dos seguros e coberturas de risco suficientes que garanten os posibles danos
ocasionados como consecuencia da actividade.

Terceiro.- O CONCELLO, pola súa parte, comprométese a:
1.- Programar as datas e lugares das actuacións, segundo os criterios estipulados na
cláusula vixésimo segunda.
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2.- Comunicarlle á Agrupación os lugares, datas e horas das actuacións autorizadas,
cunha antelación mínima de 15 días naturais, e 5 días naturais para aquelas outras
actuacións en actos oficiais.
Se a data estivera dispoñible e non comprometida con outra actuación, o grupo quedará
automaticamente comprometido co CONCELLO, entendéndose aceptada a actuación.
Non caso contrario, e no prazo de dous días hábiles a contar dende a recepción da
comunicación, procederase pola AGRUPACIÓN a notificar, e acreditar no seu caso, a non
dispoñibilidade.
Toda actuación que se realice sen a autorización previa do CONCELLO non será aboada
con cargo a este convenio.
3.- Realizar a difusión aos medios de comunicación da información acerca das actuacións
programadas.
4.- Velar para que as condicións das actuacións e espazos de execución sexan as máis
apropiadas
para a actividade a desenvolver, consensuando estas coas propias
agrupacións artísticas implicadas ou en todo caso coa AGRUPACIÓN.
5.- Conceder directamente á AGRUPACIÓN, unha subvención por importe de 13.500,00
euros para o desenvolvemento do programa “VENTE CON NOS” con cargo á aplicación
orzamentaria 3380.489.0010 do vixente orzamento.
Cuarto.- 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 beneficiaria deberá comunicar ao CONCELLO 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.
Quinto.- O pagamento da cantidade recollida no pacto terceiro deste convenio realizarase
efectuarase por transferencia bancaria conta corrente IBAN ES27.2100.5912.4802.0002.1010,
da entidade bancaria LA CAIXA, da que é titular a entidade beneficiaria, tras a xustificación das
axudas.
Sexto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reducisen 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.
Sétimo.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Oitavo.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal da actividade
subvencionada mediante a incorporación do logotipo do Concello e da imaxe corporativa do
evento en todos o soportes publicitarios que edite.
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Noveno.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei 9/2007 de
subvencións de Galicia.
Décimo.- A entidade beneficiaria, terá que xustificar o cumprimento da finalidade para a que se
concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos antes da primeira
quincena de decembro de 2015. A tal efecto deberá presentar:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no
presente convenio, con indicación das actuacións celebradas, certificacións das
actuacións, datos de participación e asistentes individualizados por evento e por
cómputo global, memoria de prensa, rexistro fotográfico e audiovisual e informe de
incidencias.
b) Memoria económica xustificativa do custo final das actividades realizadas, que
incorporará:
1) Balance económico con detalle dos gastos e ingresos finais e desviacións con relación
ao orzamento inicial.
2) Relación numerada de todos e cada un dos documentos xustificativos que se aporten
con especificación da súa data de emisión, provedor, obxecto facturado, importe total do
documento, data e forma de pagamento.
3) As facturas presentadas terán que ser orixinais e deberán recoller o número de CIF, a data,
número de factura e o IVE; ordenados correlativamente segundo o número de orde
asignado na relación numerada citada no apartado anterior, estes xustificantes quedarán
a disposición do Concello de Vigo. Os documentos xustificativos haberán de estar datados
no período obxecto deste convenio, Os gastos xustificativos con facturas e demais
documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil presentarase en
orixinal. As facturas cumprirán os requisitos establecidos para súa expedición no RD
1619/2012 de 30 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación ou as
normas sobre a facturación electrónica equivalentes. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas. Nestas facturas se computará o gasto acreditado
deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Se a entidade
beneficiaria solicitase a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da
subvención e se o importe do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención
recibida; indicándose neste caso o importe exacto 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.
4) En ningún caso se admitirán simples recibos ou xustificantes de caixa. As facturas ou
minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os mesmos elementos
que os especificados para as facturas e, tratándose de persoas físicas, conterán a
correspondente retención fiscal.
5) De existiren, relación detallada de outros ingresos ou subvencións que financiaron a
actividade, acreditando o seu importe, procedencia e a
aplicación dos ditos fondos
ás actividades subvencionadas.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con
copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá substituir a presentación de
copias de facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola
presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na
que se acredite que o programa ou actividade que foi obxecto da subveción foi
executado na súa totalidade e o seu custo total foi de 16.870,00 euros.”
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Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar
estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser
debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei de Galicia 9/2007.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionabels os que de xeito indubitado respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no exercicio económico do convenio.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma serán comprobados
polo servizo de Festas do Concello; a tal fin o persoal técnico do mesmo emitira 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 cuarto.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Cultura, Festas e Museos 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 quinto.- 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 da LG 9/2007.
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 sexto.- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas,
estará integramente en idioma galego, e terá que ser revisada polo servizo de normalización
lingüística do Concello de Vigo. En toda a información figurará o logotipo do concello de Vigo e
da entidade beneficiaría, nas mesmas condicións e tamaños. O material editado deberá contar
coa conformidade previa do servizo de Festas da Concellería de Cultura e Festas e disporá dos
depósitos legais que lle correspondan.
Décimo sétimo.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en base
ás memorias e informes que presenten as entidades asinantes e a presenza do persoal técnico da
Concellería de Festas nos propios espectáculos folclóricos programados.
Décimo oitavo.- O presente convenio terá vixencia anual ata o 31 de decembro de 2015 e non
será prorrogábel.
Décimo noveno.- O concelleiro de Cultura, Festas e Museos queda facultado para resolver as
posíbeis controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como para
tomar iniciativas que contribúan ó seu cumprimento e desenvolvemento.
Vixésimo.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a
que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se
aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Vixésimo primeiro- A beneficiaria 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
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seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei
de Galicia 9/2007 en orden á conclusión do proceso subvencional, 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 o Concello.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a concellería de Cultura, Festas e Museos do Concello.
Vixésimo segundo.- As actuacións con cargo a este convenio irán destinados ó público en xeral,
con acceso libre e gratuíto, ata completar o aforo do lugar onde se celebren.
Trala correspondente convocatoria pública e prazo de admisión de solicitudes, a organización do
calendario de actuacións previstas neste convenio corresponderalle ao servizo de Festas da
concellería de Cultura, Festas e Museos en coordinación coa Agrupación.
As actuacións distribuiranse atendendo aos criterios de dispoñibilidade da agrupación artística, a
orde de entrada da solicitude no Rexistro Xeral do Concello e a maior diversificación nos
ámbitos territoriais e artísticos.
Con carácter xeral quedan excluídas do convenio aquelas actuacións vinculadas á
programación de actos de carácter non laico, festas e romarías patronais, así como aquelas
actuacións programadas dentro do mesmo ámbito territorial do barrio ou parroquia asociado ao
grupo artístico e entidade que o acolle.
Con carácter excepcional, e a proposta da Concelleira de Cultura, Festas e Museos, poderase
autorizar a programación doutras actuacións e concertos que non cumpran as condicións anteriores.
Vixésimo terceiro.- 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 de Galicia 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,
no lugar e data que se indican
ANEXO I
SOLICITUDE DE ACTUACIÓNS DO
PROGRAMA “VENTE CON NÓS”
D/Dna........................................................................................................DNI.............................
...teléfono.....................................correo
electrónico..........................................................................
en representación da entidade .............................................................................................
…......
CIF .........................…., con domicilio social na rúa ........................….…............…………
nº......................CP................,Tlf.......................................fax.......................................................
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...correo
electrónico ..........................................................................................................................

SOLICITA que o servizo de Festas lle conceda unha actuación do programa “VENTE CON NÓS”
con cargo ao convenio coa Agrupación de Centros Deportivos e Culturais, vixente para o
exercicio, nas datas e lugares que se propoñen a continuación, e DECLARA coñecer e aceptar
as obrigas que lle corresponderían segundo o estipulado na cláusula segunda do antedito
convenio que deseguido se indican.
1. Lugar de actuación ........................................................……………………………………...........
Datas

Horarios

Nome da actividade onde se encadran as actuacións

2. Os grupos serán designadas polo servizo de Festas da Concellería de Cultura, Festas e
Museos atendendo a súa dispoñibilidade, a orde de entrada da solicitude no Rexistro Xeral do
Concello e a un criterio de distribución territorial polos barrios e parroquias de Vigo.
Vigo, ….... de ……….................... de 2015
O/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

SELO DA ENTIDADE

Asdo:

OBRIGAS DAS ENTIDADES RECEPTORAS DE ACTUACIÓN.
As entidades beneficiarias que soliciten a actuación dunha agrupación artística deberán asumir
os seguintes compromisos:
a) Distribuír o material gráfico divulgativo que se envíe dende o Concello, e incluír
obrigatoriamente o logotipo do Concello de Vigo, naquel que edite a propia entidade.
b) Xestionar e aboar o importe correspondente dos dereitos de autor que se deriven da
actuación.
c) Formalizar a "certificación de actuación", conformada pola entidade receptora da
actuación, indicando as posibles incidencias acontecidas no seu desenvolvemento e
suxestións relativas a mesma.
d) Comezar as actividades do programa á hora anunciada ó público, comprobando con
antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamentos, e
realizando as correccións técnicas que resulten necesarias.
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e) Presentar a actuación facendo unha mención ao historial da agrupación artística,
repertorio a executar e entidade/s que organizan, colaboran e patrocinan.
f) Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización das actuacións
g) Dispor dos seguros e coberturas de risco suficientes que garanten os posibles danos
ocasionados como consecuencia da actividade.
ANEXO II
CERTIFICACIÓN DE ACTUACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA, DANZA E CANTO
TRADICIONAL GALEGO E GRUPOS DE TEATRO.
PROGRAMA “VENTE CON NÓS” 2015.
D/Dna........................................................................................DNI.............................................
...teléfono....................................................correo
electrónico...........................................................
en representación da entidade ............................................................................................
….......
CIF .........................…., con domicilio social na rúa nº ........................….…............…….…
Tlf...................................
fax
........................correo
electrónico......................................................

EXPÓN:
1.Que o grupo ...............................…………………………………. realizou unha actuación
programada polo Servizo de Festas na citada entidade, o día ...... de ........................... de
2015, en .............................................................dentro do programa de actuacións “VENTE
CON NÓS”
2. Que o grupo presentouse no recinto de actuación á hora indicada e realizou o concerto con
total normalidade.
OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
VIGO, ….... de ……….................... de 2015
O/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

SELO DA ENTIDADE

Asdo:

3(667)ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO
INTEGRAL DOS TÚNELES E PASOS INFERIORES DA CIDADE DE VIGO.
EXPTE. 15659/444.
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Visto o informe de fiscalización do 29.05.15, dáse conta da proposta do 28.05.15,
asinada polo secretario da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación celebrada o 28 de maio de 2015, entre outros, acordou:
2.- Proposta de adxudicación
a) Procedemento negociado con publicidade para a contratación do servizo de mantenemento
integral dos túneles, pasos inferiores da cidade de Vigo.(expediente 15659-444).
LEXISLACIÓN APLICABLE
•
•
•
•

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se
opoña ó Real Decreto Lexislativo 3/2011.
Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación por
procedemento aberto do servizo de mantenemento integral dos túneles, pasos
inferiores da cidade de Vigo.(expediente 15659-444).

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesiónXunta de Goberno Local, na sesión
extraordinaria e urxente do 27 de maio de 2015, adoptou o seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “Procedemento negociado con publicidade
para a
contratación do servizo de mantenemento integral dos túneles, pasos inferiores da
cidade de Vigo.(expediente 15659-444)” no seguinte orde decrecente:
ImesApi, S.A.
Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ImesApi, S.A., para que
presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
•

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

• Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
• A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas
particulares.
• Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 11 do
prego de cláusulas administrativas particulares.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 27 de maio
de 2015, este presentou a documentación requirida o día 28 de maio de 2015.
Terceiro.- Revisada a documentación presentada na sesión da Mesa de contratación de data 28
de maio de 2015, e dado que esta é correcta, a Mesa, por unanimidade dos membros
presentes, acorda propoñer ó órgano de contratación a adxudicación do presente
procedemento.
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FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar
o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase
no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Adxudicar á IMESAPI, S.A. o Procedemento negociado con publicidade para a contratación do
servizo de mantenemento integral dos túneles, pasos inferiores da cidade de Vigo.(expediente
15659-444) por un prezo de 120.866,90 euros. Todo iso de acordo cos pregos de prescricións
técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno
e a oferta presentada”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
vinte e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Jesús Lago Rey.
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