ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 8 de xullo de 2015
ASISTENTES:
Membros :
Excmo. Sr. Alcalde
Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

NON ASISTEN:

D. David Regades Fernández
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e corenta minutos do día oito de xullo
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. Alonso Suárez, 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, o interventor xeral, Sr. González Carnero, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(797).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(798).- PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE
REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAÍDOS. EXPTE.
3355/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 30/06/15 e de
fiscalización do 01/07/15, dáse conta do informe-proposta do 29/06/15, do director
deportivo do IMD-xefe Ud. Técnica conformado polo xefe da área de Fomento, polo
asesor xurídico de área e polo concelleiro-delegado da mesma que di o seguinte:
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“1.- ANTECEDENTES
I.- O estadio de fútbol municipal de Balaídos é a instalación deportiva máis representativa da
Cidade en canto que no mesmo disputa os seus encontros oficiais o Real Club Celta de Vigo,
militante nas máis altas divisións do fútbol español.
O proxecto inicial do estadio, redactado polo arquitecto Jenaro de la Fuente a principios do
século pasado, plasmouse nunha obra que, alonxada do proxecto orixinal, foi obxecto de
sucesivas melloras e ampliacións, a última das cales —a demolición e reconstrución da nova
Grada de Río— data de principios dos anos 80, con ocasión da elección de Vigo como unha das
sedes do Mundial de Fútbol de 1982; melloras e ampliacións que deron lugar ás actuais
instalacións do Estadio Municipal de Fútbol de Balaídos, que pola súa antigüidade carecen da
operatividade e funcionalidade que hoxe require este tipo de equipamento deportivo.
II.- A importante proxección da imaxe pública da cidade de Vigo que implica a presencia do Real
Club Celta de Vigo nas altas divisións do fútbol español, coa súa significativa incidencia en
importantes sectores económicos da Cidade, dunha parte; e a antigüidade e inadecuación das
actuais instalacións do estadio ás necesidades actuais, por outra, determinaron ao Concello de
Vigo a iniciar o necesario proceso de transformación do Estadio Municipal de Fútbol de Balaídos
co fin de modernizar e adaptar as súas instalacións a unha concepción actual, funcional e
operativa, das mesmas, así como a transformar a imaxe obsoleta do recinto, co obxecto de
proporcionar ás instalacións unha imaxe formal conxunta e identificativa do estadio.
III.- No marco deste proxecto de modernización do Estadio de Fútbol de Balaidos, o Concello de
Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra veñen desenvolvendo unha proposta de
colaboración conxunta, marco das súas propias competencias e de acordo cos principios de
cooperación económica, técnica e admistrativa tanto en servicios locais como en asuntos de
interese común regulados no marco da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de
Réxime Local, así como na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Dita actuación de colaboración ten por obxecto establecer as pautas de colaboración entre o
Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de
remodelación e modernización do ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL DE BALAIDOS na cidade
de Vigo, a través de un plan de financiamento das actuación a executar por ambas institución.
Dito marco de traballo, establecese nunha proposta de acordo de colaboración para cofinanciar
cunha proporcionalidade do 50 % a execución das obras vinculadas o DESENVOLVEMENTO
DO PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL
DE FUTBOL DE BALAIDOS.
IV.- O devandito proceso de transformación foi iniciado dende a Area de Fomento, Transportes e
Contratación, co encargo e redacción, por parte de arquitecto Pedro de la Puente Crespo, en
setembro de 2014, do “Plan director de remodelación e modernización do Estadio de Balaídos”,
en base as propostas realizadas polo Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo, como
usuario das instalacións, e no que se contempla a súa execución por fases en relación a cada
unha das catro gradas do estadio: “Rio”, “Tribuna”, “Marcador” e “Gol”, e desta maneira poder
enmarcar as actuacións previstas xa en licitación para a grada de Rio dentro do mesmo.
V.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en sesión extraordinaria e urxente celebrada
o 15 de decembro de 2014, Aprobou o PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E
MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS, redactado polo
Arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo, coa finalidade de servir de referencia as actuacións
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para a súa remodelación e modernización, e convertelo nunha referencia deportiva e turística da
Cidade.
Dito Plan Director figura como anexo a esta proposta e recolle as actuacións previstas como
necesarias aos indicados fins, agrupadas e secuenciadas de xeito ordenado para evitar retrasos
e interferencias coa actividade habitual da instalación deportiva. O seu orzamento estimado total
é de 29.453.535,80 euros.
VI.- O desenvolvemento das accións xa executadas foi o seguinte:
α) A FASE I das OBRAS E REFORMA DE CUBERTA DA GRADA DE RÍO E
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL NO ESTADIO DE BALAÍDOS, foi licitada polo
Concello de Vigo. Esta actuación atende os seguintes importes:
–Redacción do proxecto: 20.432,06 € (executado no ano 2014)
–Licitación do proxecto: 1.680.000,00 €., con cargo ao financiamento do Concello de
Vigo coa seguinte consignacións orzamentarias:
Ano 2014: 1.344.567,94 euros.
Ano 2015: 335.432,06 euros.
Dita fase foi adxudicada por acordo da Xunta de Goberno Local de data doce de
decembro de 2014 por un importe de 1.136.016,00 €, polo que o gasto comprometido no
ano 2014 foi de 1.156.448,06 €. (correspondentes a redacción do proxecto e a
adxudicación da obra).
β) A Xunta de Goberno Local con data 28 de xaneiro de 2015, aprobou un convenio de
colaboración entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo, SAD, para a
execución das actuacións comprendidas no Plan Director de Remodelación e
Modernización do Estadio de Balaídos. Dito convenio entre outras consideracións
contempla o compromiso por parte do Real Club Celta SAD de contratar, executar e
pagar, ata a cantidade máxima de 2.000.000,00 euros (dous millóns de euros), os
estudos, proxectos, obras e demais actuacións complementarias, necesarias para a
execución do “Plan director de remodelación e modernización do Estadio de Fútbol
Municipal de Balaídos”.
χ) O Real Club Celta de Vigo, no marco do citado convenio co Concello de Vigo, procedeu
a contratación do Arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo, para la redacción dos
proxecto de obra referidos o ámbito da grada de Tribuna.
δ) O desenvolvemento final das fases de Rio e Tribuna levou implícito un axuste técnico e
económico das previsións realizadas inicialmente no plan director, pero en todo caso o
ámbito de actuación da remodelación e modernización do estadio de Balaidos mantén o
mesmo nivel en relación o investimento final, polo cal, por parte do Concello de Vigo se
procedeu a adecuacións económica das fases previstas inicialmente, quedando
establecida a súa execución, de acordo os seguintes importe:
Actuacións

Previsión inicial Plan
Director

Proposta definitiva proxecto de obra

Grada de Río (fase I)

1.680.000,00

1.136.016,00
(de acordo a adxudicación da obra)
59.727,06
(diversos estudios e asistencias
técnicas para o desenvolvemento das
actuación de execución da obra).

Grada de Río (fase II)

2.560.250,88

2.310.250,88

Grada de Tribuna

4.500.000,00

5.234.256,94

8.740.250,88

8.740.250,88
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ε) No desenvolvemento do PLAN DIRECTOR e de acordo coa necesidade dos axustes
técnicos e económicos das fases a desenvolver, a Xunta de Goberno de data 17 de abril
de 2015 aprobou, o novo proxecto para as “OBRAS DE REFORMA CUBIERTA RÍO Y
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EL ESTADIO DE BALAIDOS, FASE 2”,
correspondese coa adecuación por parte do mesmo autor, do proxecto aprobado pola
Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en sesión extraordinaria e urxente do 29
de xullo de 2014. O Novo proxecto, correspondese a adaptación técnica e económica
das resolucións construtivas, así como as pautas establecidas no PLAN DIRECTOR DE
REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE
BALAIDOS. Este novo proxecto foi redactado a través da empresa GALAICONTROL,
pola ENXEÑEIRA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ,
e dirixido polo ENXEÑEIRO INDUSTRIAL MUNICIPAL, XEFE DA ÁREA DE FOMENTO
ÁLVARO CRESPO CASAL cun importe incluído o IVE,
de DOUS MILLÓNS
TRESCENTOS DEZ MIL DOUSCENTOS CINCUENTA EUROS CON OITENTA E OITO
CÉNTIMOS (2.310.250,88 €).
Φ En desenvolvemento do PLAN DIRECTOR e de acordo coa necesidade dos axustes
técnicos e económicos das fases a desenvolver, a Xunta de Goberno Local en sesión de
data 17 de abril de 2015, aprobou o “PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DA II
FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA”. Dito proxecto foi contratado polo Real
Club Celta de Vigo, SAD, o arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo. Dito proxecto
atopase adaptado as resolucións técnicas, así como as pautas establecidas no PLAN
DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE
FUTBOL DE BALAIDOS. O orzamento base de licitación incluído o IVE ascende o
importe de CINCO MILLONS DOUSCENTOS TRINTA E CATRO MIL DOUSCENTOS
CINCUENTA E SEIS EUROS CON SESENTA E CATRO CENTIMOS – 5.234.256,64 €.VII.- A Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión Plenaria celebrada o día 19 de xuño de
2015 aprobou a proposta do convenio de colaboración entre ambas institucións obxecto deste
informe, no que se conteñen as seguintes previsións en canto á financiación:
Gradas de Rio e Tribuna:
Actuacións
Grada de Río (fase II)
Grada de Tribuna
Total

Deputación Provincial de Pontevedra
2014/2015
1.365.000,00
755.125,44
0,00
2.250.000,00
1.365.000,00
3.005.125,44

Total
2.120.125,44
2.250.000,00
4.370.125,44

Dito importe total correspondese co 50% do investimento previsto para o total das fase de
actuación nas Gradas de Rio e Tribuna.
Estas actuacións imputaranse contra as aplicacións orzamentarias 15/942.3420.762.58.2014 por
importe de 1.365.000,00 € e 15/942.3420.762.58 por importe de 3.005.125,44 €.
Gradas de Marcador e Gol.
O PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE FUTBOL
MUNCIPAL DE BALAIDOS, contempla para as gradas de “Marcador” e “Gol” unha inversión
global de 18.741.946.52 euros. A execución destes dous proxectos esta inicialmente previsto
para as anualidades 2017 e 2018, polo cal, no ámbito do obxecto deste convenio, o Concello de
Vigo desenvolverá as xestións oportunas en cumprimento do recollido no “apartado 2 do pacto
segundo” deste convenio, co obxecto de vincular acordos con outros axentes financiadores para
o desenvolvemento dos proxectos destas dúas gradas.
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O Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, se comprometen financiar o
importe definitivo dos proxectos destas dúas gradas que non se atopen vinculados as aportación
doutros axentes financiadores. Ditas aportacións sempre terán como referencia proporcional
para o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra o límite máximo do 50 % do
importe definitivo das actuacións para cada entidade.
O desenvolvemento deste apartado, e polo tanto o compromiso de adecuación da financiación
correspondente en cada entidade, se iniciará coa presentación por parte do Concello de Vigo
dos proxectos de actuación para as gradas de Marcador e Gol a Comisión de seguimento deste
convenio, e coa aprobación dos proxectos de execución pola Xunta de Goberno Local do
Concello de Vigo, dentro do ano 2016.
VIII- Con data 22 de xuño de 2015 por decreto da alcaldía, resolvese a delegación no
Concelleiro da Area de Fomento, Limpeza e Contratación, D. David Regades Fernández, as
atribucións precisas para a coordinación, dirección política e técnica, xestión, seguimento,
tramitación
e execución
dos
expedientes
administrativos
necesarios
para o
DESENVOLVEMENTO DO PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO
ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS. Esta encomenda contempla ademais a
tramitación e execución dos expedientes conducentes o desenvolvemento da seguinte
aplicación orzamentaria:
9330.632.00.10 14933010

Investimento de mellora e reposición grada de Río Estadio de
Balaídos

2.- PROPOSTA PARA O DESENVOLVEMENTO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN:
I.- Fundamentos xurídicos:
O artigo 25. 2. l) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local atribúe ás
Administracións municipais competencia en materia de promoción do deporte e instalacións
deportivas.
O art. 57 da LRBRL e 195 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia (LALGA), que prevé a
cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración Local e a Administración do
Estado e das Comunidades Autónomas, tanto en servizos locais coma en asuntos de interese
común. As formas e termos da colaboración serán os previstos nas leis, podendo ter lugar mediante
consorcios ou convenios administrativos que subscriban as partes.
O art. 88 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) que establece que as Administracións Públicas
poderán celebrar acordos, pactos, convenios e contratos, con persoas tanto de dereito público
como privado, sempre que non sexan contrarios ao ordenamento xurídico.
O artigo 80.2.n da LALGA, no seu artigo 80.2.n, que establece como unha competencia local, a
xestión de actividades e instalacións culturais e deportivas e a ocupación do tempo libre.
O artigo 4 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que exclúe do ámbito subxectivo do TRLCSP, os convenios
de colaboración que celebre a Administración Xeral do Estado coas entidades xestoras e servizos
comúns da Seguridade Social, as Universidades Públicas, as Comunidades Autónomas, as
Entidades locais, organismos autónomos e restantes entidades públicas, ou os que celebren estes
organismos e entidades entre si, salvo que, pola súa natureza, teñan a consideración de contratos
suxeitos a esta Lei.
No exercicio destas competencias en materia deportiva, son obxectivos deste Concello de Vigo:
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✔
✔

Colaborar na consolidación dunha rede de infraestruturas deportivas aberta
a
participación do maior número de entidades deportivas.
Optimizar os recursos das infraestruturas deportivas existentes na cidade, mellorando as
condicións e a capacidade das mesmas.

O art. 36.1) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local que encomenda
ás Deputacións o aseguramento da prestación integral e adecuada dos servizos de competencia
municipal; competencia en relación coa cal a Deputación Provincial de Pontevedra ten previsto
na súa planificación a mellora das infraestruturas dos equipamentos deportivos dos concellos da
provincia.
Nesta dirección o Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra aprobou en sesión do día 19 de
xuño de 2015, o texto do CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE
VIGO A EXCMA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE
REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS, do cal se adxunta
copia.
II.- Obxecto do convenio:
É obxecto deste convenio é establecer as bases de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de remodelación e
modernización do ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL DE BALAIDOS na cidade de Vigo.
III.- Obrigas do Concello de Vigo e Deputación Provincial de Pontevedra.
O Concello de Vigo, será o responsable de coordinar a definición definitiva do plan director de
actuación, en base ao plan que se presenta como anexo a este convenio, e que establece unha
actuación global para a totalidade do Plan Director valorada en 29.693.786,00 €. Dita contía
engloba os gastos de redacción e dirección facultativa do proxecto.
Para o financiamento do proxecto global do Plan Director, o Concello de Vigo comprométese o
desenvolvemento das xestións oportunas con outras institucións e entidades públicas ou
privadas, co obxecto de atopar propostas de colaboración económica para o cofinanciamento do
presente Plan Director.
Os compromisos de financiamento con outras entidades ou institucións, se formalizaran como
adendas o presente convenio. A consecución de novos recursos doutros axentes públicos u
privados ao cofinanciamento, terá unha aplicación directa na minoración do importe global da
actuación do Plan Director, ou no importe definitivo a cofinanciar entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra, na que ambas institucións participarán ao 50%.
o cal establecerá o importe definitivo a cofinanciar entre o Concello de Vigo e a Deputación
Provincial de Pontevedra, o cal terá unha proporcionalidade do 50 % do importe definitivo.
(Importe definitivo= Importe global proxecto – importe compromisos de cofinanciación).
O Concello de Vigo, como titular do “Estadio Municipal de fútbol de Balaidos”, asume as
responsabilidades de contratación, dirección e execución das obras de acordo co TRLCSP, para
o cal as aportación económicas vinculadas o obxecto deste convenio faranse directamente ao
Concello de Vigo,
Por isto a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a colaborar no
cofinanciamento das actuacións a realizar como obxecto deste convenio, limitando a súa
aportación a un máximo do 50 % do “importe definitivo”. Dito importe, que terá a cualificación
orzamentaria de subvención de capital, e de acordo o plan de financiamento, será transferido ao
Concello de Vigo con carácter finalista para o obxecto deste convenio.
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IV.- Vixencia.
O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e permanecerá vixente ata o 31 de
decembro de 2017, sen prexuízo da súa prórroga ata o total cumprimento das previsións
contidas no mesmo.
As restantes obrigas manterán a súa vixencia ata o total cumprimento das previsións
establecidas, de modo que se acaden os fins perseguidos por este convenio.
V.- Financiación por parte do Concello de Vigo:
As obrigas de financiación a que se comprometen as partes son as seguintes:
α) Respecto ás Gradas de Rio e Tribuna:
Exercicio 2014: Créditos xa executados:
Exercicio 2015 de acordo coa aplicación orzamentaria 9330.632.00.10
Total:

1.156.448,06
3.213.677,38
4.370.125.44

Dito importe total correspondese co 50% do investimento previsto para o total das fase de
actuación nas Gradas de Rio e Tribuna.
O crédito vinculado o presente exercicio 2015 polo importe de 3.213.677,38 euros,
correspondese coa modificación orzamentaria nº 10/2015 expediente 30/142 de crédito
extraordinario, aprobada inicialmente no Pleno do Concello de Vigo en sesión do 23 de febreiro,
dos cales correspondese a esta actuación 3.213.677,38 €, como créditos xa aprobados de
maneira definitiva na aplicación orzamentaria 9330.632.00.10.

β)

Respecto ás Gradas de Marcador e Gol.
O PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE FUTBOL
MUNCIPAL DE BALAIDOS, contempla para as gradas de “Marcador” e “Gol” unha inversión
global de 18.741.946.52 euros. A execución destes dous proxectos esta inicialmente previsto
para as anualidades 2017 e 2018, polo cal, no ámbito do obxecto deste convenio, o Concello de
Vigo desenvolverá as xestións oportunas en cumprimento do recollido no “apartado 2 do pacto
segundo” deste convenio, co obxecto de vincular acordos con outros axentes financiadores para
o desenvolvemento dos proxectos destas dúas gradas.
O Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, se comprometen financiar o
importe definitivo dos proxectos destas dúas gradas que non se atopen vinculados as aportación
doutros axentes financiadores. Ditas aportacións serán cofinanciadas sempre ao 50%.
O desenvolvemento deste apartado, e polo tanto o compromiso de adecuación da financiación
correspondente en cada entidade, se iniciará coa presentación por parte do Concello de Vigo
dos proxectos de actuación para as gradas de Marcador e Gol a Comisión de seguimento deste
convenio, e coa aprobación dos proxectos de execución pola Xunta de Goberno Local do
Concello de Vigo, dentro do ano 2016.
VI.- Comisión paritaria de seguimento.
Para a execución do convenio e para a resolución nas dubidas e controversias que poidan xurdir
entre os intervintes durante a vixencia do mesmo se crea esta comisión integrada por dous
representantes de cada unha das partes que ademais poderán designar tamén un representante
técnico cada unha delas.
Tamén se contempla que calquera outra institución ou organismo que participe en este convenio
a través da sinatura das correspondentes addendas, poida tamén designar dous representantes.
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Por isto, PROPONSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL que previo informe de fiscalización da
Intervención Xeral, adopte o seguinte acordo:
PRIMEIRO:

Aprobar o texto do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de
remodelación do Estadio municipal de fútbol de Balaidos, remitido por esta última
Institución e que se achega como anexo I, cuxa sínteses económica se
corresponde cos seguintes importes:
Gradas de Rio e Tribuna
Anualidades
Concello de Vigo
Deputación Pontevedra
2014
1.156.448,06 €
1.365.000,00 €
2015
3.213.677,38 €
3.005.125,44 €
Sub-total Rio/tribuna:
4.370.125.44 €
4.370.125.44 €
2016
2017
2018

SEGUNDO:

Gradas de Gol e Marcador
3.185.486,63 €
2.909.874,56 €
3.275.612,07 €
Sub-total Gol/Marcador
9.370.973,26 €
Total
13.741.098,70 €

3.185.486,63 €
2.909.874,56 €
3.275.612,07 €
9.370.973,26 €
13.741.098,70 €

Se a Deputación Provincial de Pontevedra, fixese outra distribución das
anualidades 2016/2018, deberán facerse os axustes pertinentes aos efectos da
licitación das obras. En todo caso, sempre se vai a manter a distribución da
financiación efectiva no 50% do gasto total previsto no Plan Director, deducidas
as aportacións doutros axentes financiadores tanto públicos como privados.
Os compromisos orzamentarios do Concello de Vigo en relación ao convenio ata
presente ano 2015, correspóndense coas seguintes aplicacións orzamentarias:
Exercicios 2014: Créditos xa executados no ano 2014
1.136.016,00 €
con cargo a aplicación orzamentaria 9330.632.00.10
20.432,06 €
Exercicio 2015: modificación orzamentaria nº 10/2015,
3.213.677,38 €
para a aplicación orzamentaria 9330.632.00.10.
Desta modificación de crédito atópanse executados os
seguintes importes. (12.826,00 €), (4.719,00 €) e
(21750,00 €)
Total:
4.370.125.44
Dito importe total correspondese co 50% do investimento previsto para o total das
fase de actuación nas Gradas de Rio e Tribuna.

TERCEIRO:

Os compromisos económicos futuros (2016, 2017 e 2018), estarán vinculado aos
orzamentos anuais correspondentes, ou as modificacións orzamentarias que se
tramiten segundo a distribución anual que figura no apartado primeiro.

CUARTO:

Se por razóns técnicas na execución das distintas fases de execución do Plan
Director, se tivese que facer axustes nos prazos e anualidades previstas,
incorporaranse as perceptivas adendas ao convenio.

QUINTO:

Dar conto do presente acordo a Deputación Provincial de Pontevedra co obxecto
de proceder a sinatura do convenio nos termos no que se aprobou por ambas
institucións, previa a súa entrada en vigor.”

S.ext.urx. 8.07.15

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
“(ANEXO I)
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO A EXCMA
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN
DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS.
En Vigo a _______ de _______________ de 2015
REUNIDOS:
Dunha parte, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na
representación do Concello de Vigo que lle atribúe o artigo 124.4.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.
Doutra parte, Don Rafael Louzán Abal, na súa condición de Presidente da Excma. Deputación
Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúen o artigo 34.1.b)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
As partes comparecentes recoñécense mutuamente plena lexitimación, capacidade e
representación para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos, en
base ós principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as
actuacións das Administracións Públicas.
EXPOÑEN
I.- Que o artigo 25. 2. l) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
atribúe ás Administracións municipais competencia en materia de promoción do deporte e
instalacións deportivas.
O art. 57 da LRBRL e 195 da LALGA, prevén a cooperación económica, técnica e administrativa
entre a Administración Local e a Administración do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto
en servizos locais coma en asuntos de interese común. As formas e termos da colaboración serán
os previstos nas Leis, podendo ter lugar mediante consorcios ou convenios administrativos que
subscriban as partes.
O art. 88 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) establece que as Administracións Públicas
poderán celebrar acordos, pactos, convenios e contratos, con persoas tanto de dereito público
como privado, sempre que non sexan contrarios ao ordenamento xurídico.
A Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, no seu artigo 80.2.n, regula como unha
competencia local, a xestión de actividades e instalacións culturais e deportivas e a ocupación do
tempo libre.
O artigo 4 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, regula como excluídos do ámbito subxectivo do TRLCSP,
os convenios de colaboración que celebre a Administración Xeral do Estado coas entidades
xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, as Universidades Públicas, as Comunidades
Autónomas, as Entidades locais, organismos autónomos e restantes entidades públicas, ou os que
celebren estes organismos e entidades entre si, salvo que, pola súa natureza, teñan a
consideración de contratos suxeitos a esta Lei.
II.- Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
• Colaborar na consolidación dunha rede de infraestruturas deportivas aberta a
participación do maior número de entidades deportivas.
• Optimizar os recursos das infraestruturas deportivas existentes na cidade, mellorando as
condicións e a capacidade das mesmas.
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III.- Que o art. 36.1) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
encomenda ás deputacións o aseguramento da prestación integral e adecuada dos servizos de
competencia municipal; competencia en relación coa cal a Deputación Provincial de Pontevedra
ten previsto na súa planificación a mellora das infraestruturas dos equipamentos deportivos dos
concellos da provincia.
IV.- Que a importante proxección da imaxe pública da cidade de Vigo que implica a militancia do
Real Club Celta nas máis altas divisións do fútbol español, así como a significativa incidencia
directa da actividade deste club deportivo en sectores económicos de cidade, representan na
actualidade un dos elementos máis relevantes do sistema deportivo da cidade, o cal leva
implícito a necesidade de contar cun recinto deportivo adecuado as necesidades deportivas,
técnicas e sociais, da actualidade.
V.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para
desenvolver a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como establecen os artigo 6
e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas
e do Procedemento Administrativo Común, e, no que ao presente caso importa , o artigo 198. 3
da lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración Local de Galicia, de acordo co cal as
Deputacións provinciais poderán subscribir cos municipios da provincia convenios para garantir
o acceso da poboación ao conxunto dos servizos municipais e a maior eficiencia na prestación
destes.
VI.Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a
cidade de Vigo representa esta actuación, o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de
Pontevedra, conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo, co obxecto de desenvolver un
programa de actuación para a remodelación e modernización do ESTADIO DE FUTBOL
MUNICIPAL DE BALAIDOS, e as partes acordan a subscrición do presente convenio, consonte
os seguintes:
PACTOS:
Primeiro: Obxecto do Convenio:
1.- É obxecto deste convenio, establecer as pautas de colaboración entre o Concello de Vigo e
a Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de remodelación e
modernización do ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL DE BALAIDOS na cidade de Vigo.
2.- As actuacións vinculadas a este convenio atópanse definidas dentro do PLAN DIRECTOR
DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE FUTBOL MUNCIPAL DE
BALAIDOS, contratado polo Concello de Vigo (anexo I deste convenio).
3.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en sesión extraordinaria e urxente celebrada
o 15 de decembro de 2014,
Aprobou o PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E
MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS, redactado polo
Arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo, coa finalidade de servir de referencia as actuacións
para a súa remodelación e modernización, e convertelo nunha referencia deportiva e turística da
Cidade. Dito Plan Director recolle as actuacións previstas como necesarias aos indicados fins,
agrupadas e secuenciadas de xeito ordenado para evitar retrasos e interferencias coa actividade
habitual da instalación deportiva. O seu orzamento estimado total é de 29.453.535,80 euros, e
de forma xeral da resposta as seguintes necesidades:
• Recoller todas as propostas realizadas polo Concello de Vigo e o Real Club Celta de
Vigo como usuario das instalacións, en relación á remodelación e modernización integral
do Estadio Municipal de Fútbol de Balaidos.
• Recoller unha planificación de execución por fases en relación a cada unha das catro
gradas do estadio: “Rio”, “Tribuna”, “Marcador” e “Gol”.
• O importe estimado para a execución global das actuacións previstas no Plan Director na
súa totalidade, ascende a cantidade de 29.693.786,00 euros.
• Establecer un horizonte temporal para a execución do Plan que sexa compatible coas
limitacións da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira.
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Plan director de execución obras
Grada de Río
Grada Tribuna
Grada de Preferencia
Grada de gol
Grada de marcador
Total

Total
4.240.250,88
4.500.000,00
2.211.589,28
9.370.973,26
9.370.973,26
29.693.786,68

Plan de financiamento das actuacións a executar por parte do Concello de Vigo e a Deputación
Provincial de Pontevedra en relación as Gradas de Rio e Tribuna:
Importe total da financiación conxunta para as actuacións
na grada de Rio e Tribuna 2014/2015
Total
Total
8.740.250,88
4.- A execución do plan director en relación as gradas de Rio e Tribuna, estará condicionada
polos plans temporais de cada un dos proxectos, e o propio plan que presente a empresa ou
empresas contratista gañadora de cada un dos proxectos.
5.- En relación ao obxecto xeral do convenio, e como fundamento de execución do mesmo en
base aos principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as
actuacións das Administracións Públicas, as partes asinantes deste convenio propoñen a súa
execución a través dos compromisos que se recollen nas seguintes cláusulas:
Segundo: Obrigas para o Concello de Vigo:
1.- O Concello de Vigo, será o responsable de coordinar a definición definitiva do plan director
de actuación, en base ao plan que se presenta como anexo a este convenio, e que establece
unha actuación global para a totalidade do Plan Director valorada en 29.693.786,00 €. Dita
contía engloba os gastos de redacción e dirección facultativa do proxecto.
2.- Para o financiamento do proxecto global do Plan Director, o Concello de Vigo comprométese
o desenvolvemento das xestións oportunas con outras Institucións ou Entidades publicas ou
privadas, co obxecto de atopar propostas de colaboración económica para o cofinanciamento do
presente Plan Director.
3.- No desenvolvemento destas xestións, o Concello de Vigo no marco da relación xurídicopatrimonial que ten asinada co Real Club Celta de Vigo, SAD, na súa condición de entidade
usuaria en exclusividade do “Estadio Municipal de Balaidos", xestionará as propostas de
actuacións conxuntas. No caso de que o Real Club Celta propoña a execución directa dalgunha
fase do proxecto, esta terá que ser susceptible de entregar ao servizo ou finalidade concreta. En
todo caso, requirirá do Concello de Vigo a aprobación do proxecto concreto e a autorización para
a execución das devanditas obras, e verificará que as mesmas se axustan a unha parte concreta
con sustantividade propia no marco do Plan Director.
A Xunta de Goberno Local con data 28 de xaneiro de 2015, aprobou un convenio de
colaboración entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo, SAD, para a execución das
actuacións comprendidas no Plan Director de Remodelación e Modernización do Estadio de
Balaídos. Dito convenio entre outras consideracións contempla o compromiso por parte do Real
Club Celta SAD de contratar, executar e pagar, ata a cantidade máxima de 2.000.000,00 euros

S.ext.urx. 8.07.15

(dous millóns de euros), os estudos, proxectos, obras e demais actuacións complementarias,
necesarias para a execución do “Plan director de remodelación e modernización do Estadio de
Fútbol Municipal de Balaídos”.
O Real Club Celta de Vigo, no marco do citado convenio co Concello de Vigo, procedeu a
contratación do Arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo, para la redacción dos proxecto de
obra referidos o ámbito da grada de Tribuna.
4.- Os compromisos de financiamento con outras Entidades ou Institucións, se formalizaran
como adendas a este convenio. A consecución de novos recursos doutros axentes públicos u
privados ao cofinanciamento, terá unha aplicación directa na minoración do importe global da
actuación do Plan Director, o cal establecerá o importe definitivo a cofinanciar entre o Concello
de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, o cal terá unha proporcionalidade do 50 % do
importe definitivo.
(Importe definitivo= Importe global proxecto – importe compromisos de cofinanciación).
5.- O Concello de Vigo, como titular do “Estadio Municipal de fútbol de Balaidos”, asume as
responsabilidades de contratación, dirección e execución das obras de acordo co TRLCSP, para
o cal as aportación económicas vinculadas o obxecto deste convenio faranse directamente ao
Concello de Vigo,
6.- Cada un dos proxectos que conforma o PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E
MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE FUTBOL MUNCIPAL DE BALAIDOS, en relación as
aportacións vinculadas a este convenio, serán licitados cando o Concello teña asegurada a
totalidade do financiamento por parte dos axentes que asuman os compromisos para cada un
dos proxectos.
7.- Cada un dos proxectos que conforma o obxecto contractual, poderá preverse a realización
independente de cada unha das seus partes mediante a súa división en fases, sempre que estas
sexan susceptibles de utilización ou aproveitamento separado e constitúan unha unidade
funcional, ou así o esixa a natureza do obxecto.
8.- Os proxectos que conforman as distintas gradas, conforman prestacións que gozan dunha
sustantividade propia que permita unha execución separada e dunha utilización ou
aproveitamento separado, e cada unha constitúe unha unidade funcional.
9.- Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, as normas procedimentais e de publicidade
que deben aplicarse na adxudicación de cada fase determinaranse en función do valor de cada
unha delas
Terceiro: Aportacións económicas do Concello de Vigo ao proxecto.
3.1.- Grada de Río.
En relación coa primeira fase da Grada de Río, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo,
en sesión extraordinaria e urxente do 29 de xullo de 2014, dentro do ámbito do plan director e
co carácter de actuacións iniciais, aprobou o proxecto “OBRAS E REFORMA DE CUBERTA DA
GRADA DE RÍO E CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL NO ESTADIO DE BALAÍDOS” FASE 1 E
FASE 2” de acordo co PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO
ESTADIO DE FUTBOL MUNCIPAL DE BALAIDOS, de acordo aos seguintes importes:
Fase I:
1.680.000,00 euros.
Fase II:
2.560.250,88 euros.
Total: 4.240.250,88 euros.
3.1.1.- Grada de Rio (Fase I).
1.- A FASE I das OBRAS E REFORMA DE CUBERTA DA GRADA DE RÍO E CONSOLIDACIÓN
ESTRUCTURAL NO ESTADIO DE BALAÍDOS, foi licitada polo Concello de Vigo. Esta actuación
atende os seguintes importes:
–Redacción do proxecto: 20.432,06 € (executado no ano 2014)
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–Licitación do proxecto: 1.680.000,00 €., con cargo ao financiamento do Concello de Vigo coa
seguinte consignacións orzamentarias:
Ano 2014: 1.344.567,94 euros.
Ano 2015: 335.432,06 euros.
Dita fase foi adxudicada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 12/12/2014 por un
importe de 1.136.016,00 €. O cal correspondese a seguinte compromiso de gasto:
Ano 2014: 1.156.448,06 €. (correspondentes a redacción do proxecto e a adxudicación
da obra).
O desenvolvemento final das fases de Rio e Tribuna leva implícito un axuste técnico e
económico das previsións realizadas inicialmente no plan director, pero en todo caso o ámbito de
actuación da remodelación e modernización do estadio de Balaidos mantén o mesmo nivel en
relación o investimento final, polo cal, por parte do Concello de Vigo se procedeu a adecuacións
económica das fases previstas inicialmente, quedando establecida a súa execución, de acordo
os seguintes importe:
Actuacións
Previsión
inicial
Plan Proposta definitiva
proxecto de
Director
obra
Grada de Río (fase I)

1.680.000,00

1.136.016,00
(de acordo a adxudicación da obra)
59.727,06
(diversos estudios e asistencias
técnicas para o desenvolvemento
das actuación de execución da
obra).

Grada de Río (fase II)

2.560.250,88

2.310.250,88

Grada de Tribuna

4.500.000,00

5.234.256,94

8.740.250,88

8.740.250,88

3.1.2.- Grada de Rio (Fase II).
2.- O Concello de Vigo no desenvolvemento do PLAN DIRECTOR e de acordo coa necesidade
dos axustes técnicos e económicos das fases a desenvolver, aprobou en sesión extraordinaria e
urxente da Xunta de Goberno Local de data 17 de abril de 2015, o novo proxecto para as
“OBRAS DE REFORMA CUBIERTA RÍO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EL ESTADIO
DE BALAIDOS, FASE 2”, correspondese coa adecuación por parte do mesmo autor, do proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en sesión extraordinaria e urxente
do 29 de xullo de 2014. O Novo proxecto, correspondese a adaptación técnica e económica das
resolucións construtivas, así como as pautas establecidas no PLAN DIRECTOR DE
REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS.
Este novo proxecto foi redactado a través da empresa GALAICONTROL, pola ENXEÑEIRA DE
CAMIÑOS, CANLES E PORTOS TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ, e dirixido polo ENXEÑEIRO
INDUSTRIAL MUNICIPAL, XEFE DA ÁREA DE FOMENTO ÁLVARO CRESPO CASAL cun
importe incluído o IVE, de DOUS MILLÓNS TRESCENTOS DEZ MIL DOUSCENTOS
CINCUENTA EUROS CON OITENTA E OITO CÉNTIMOS (2.310.250,88 €).
3.2.- Compromisos de financiación para os proxectos da grada de Tribuna:
O Concello de Vigo no desenvolvemento do PLAN DIRECTOR e de acordo coa necesidade dos
axustes técnicos e económicos das fases a desenvolver, aprobou en sesión extraordinaria e
urxente da Xunta de Goberno Local de data 17 de abril de 2015, o “PROXECTO DE
EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA” Dito proxecto foi
contratado polo Real Club Celta de Vigo, SAD, o arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo. Dito
proxecto atopase adaptado as resolucións técnicas, así como as pautas establecidas no PLAN
DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL
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DE BALAIDOS. O orzamento base de licitación incluído o IVE ascende o importe de CINCO
MILLONS DOUSCENTOS TRINTA E CATRO MIL DOUSCENTOS CINCUENTA E SEIS EUROS
CON SESENTA E CATRO CENTIMOS – 5.234.256,64 €.3.3.- Axuste e prórroga de anualidades:
Co fin de coordinar a previsión orzamentaria das anualidades comprometidas, se por
circunstancias excepcionais debidamente xustificadas,
as actuacións non puideran ser
executadas nos prazos previstos, poderá ser solicitada prórroga nos prazos de execución.
Resumen dos compromisos de financiamento do Concello de Vigo para as Gradas de Rio e
Tribuna:
Resumen do compromiso dos créditos aprobados polo Concello de Vigo para a financiación das
actuacións previstas en relación as obras das fase de Rio I e II, así como da Fase II de Tribuna.

Concello de Vigo

2014

2015

Total

Grada de Río (fase I)
Grada de Río (fase II)

1.365.000,00

315.000,00
440.125,44

1.680.000,00
440.125,44

Grada de Tribuna

0,00

2.250.000,00

2.250.000,00

Total comprometido no
proxecto e adxudicación.

ano

2014 1.156.448,06

Pendente
208.551,94 €
3.005.125,44
3.213.677,38
Do cadro anterior despendese o compromiso do Concello de Vigo da aportación dos seguintes
importes:
Exercicio 2014: Créditos xa executados:
1.156.448,06
Exercicio 2015 de acordo coa aplicación orzamentaria 9330.632.00.10
3.213.677,38
Total:
4.370.125.44
Dito importe total correspondese co 50% do investimento previsto para o total das fase de
actuación nas Gradas de Rio e Tribuna.
Cuarto: Obrigas para a Deputación Provincial de Pontevedra.
A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a colaborar no cofinanciamento
das actuacións a realizar como obxecto deste convenio, limitando a súa aportación a un máximo
do 50 % do “importe definitivo”. Dito importe, que terá a cualificación orzamentaria de
subvención de capital, e de acordo o plan de financiamento, será transferido ao Concello de Vigo
con carácter finalista para o obxecto deste convenio.
Quinto: Aportacións económicas da Deputación Provincial de Pontevedra.
5.1- Grada de Río.
A Deputación Provincial de Pontevedra no marco deste convenio, comprométese a aportar para
o cofinanciamento dás actuacións previstas no PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E
MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE FUTBOL MUNCIPAL DE BALAIDOS, como aportacións
para as anualidades do anos 2014-2015, as contías correspondentes a mesma cantidade
comprometida polo Concello de Vigo, coa aplicación da proporcionalidade do 50 %,
correspondendo a contía prevista para a Grada de Río.
5.2.- Compromisos de financiación para o proxecto da grada de Tribuna:
A Deputación Provincial de Pontevedra, comprométese a incluír nos orzamentos para o ano
2015, ou tramitar o correspondente expediente de modificación orzamentaria para a aprobación
dos recursos necesarios para dar cobertura o proxecto da grada de tribuna. dentro da
porcentaxe do 50 % do “importe definitivo grada de Tribuna”.
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5.3.- Axuste e prórroga de anualidades:
Co fin de coordinar a previsión orzamentaria das anualidades comprometidas, se por
circunstancias excepcionais debidamente xustificadas,
as actuacións non puideran ser
executadas nos prazos previstos, poderá ser solicitada prórroga nos prazos de execución.
Resumen dos compromisos de financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra para as
Gradas de Rio e Tribuna:
Actuación
Grada de Río (fase II)
Grada de Tribuna
Total

Deputación Provincial de Pontevedra
2014/2015
1.365.000,00
755.125,44
0,00
2.250.000,00
1.365.000,00
3.005.125,44

Total
2.120.125,44
2.250.000,00
4.370.125,44

Dito importe total correspondese co 50% do investimento previsto para o total das fase de
actuación nas Gradas de Rio e Tribuna.
Estas actuacións imputaranse contra as aplicacións orzamentarias 15/942.3420.762.58.2014 por
importe de 1.365.000,00 € e 15/942.3420.762.58 por importe de 3.005.125,44 €.
Sexto: Compromiso de financiamento dos proxectos das Gradas de Marcador e Gol.
1.- O PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE FUTBOL
MUNCIPAL DE BALAIDOS, contempla para as gradas de “Marcador” e “Gol” unha inversión
global de 18.741.946.52 euros. A execución destes dous proxectos esta inicialmente previsto
para as anualidades 2017 e 2018, polo cal, no ámbito do obxecto deste convenio, o Concello de
Vigo desenvolverá as xestións oportunas en cumprimento do recollido no “apartado 2 do pacto
segundo” deste convenio, co obxecto de vincular acordos con outros axentes financiadores para
o desenvolvemento dos proxectos destas dúas gradas.
2.- O Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, se comprometen financiar o
importe definitivo dos proxectos destas dúas gradas que non se atopen vinculados as aportación
doutros axentes financiadores. Ditas aportacións sempre terán como referencia proporcional
para o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra o límite máximo do 50 % do
importe definitivo das actuacións para cada entidade.
3.- O desenvolvemento deste apartado, e polo tanto o compromiso de adecuación
financiación correspondente en cada entidade, se iniciará coa presentación por parte
Concello de Vigo dos proxectos de actuación para as gradas de Marcador e Gol a Comisión
seguimento deste convenio, e coa aprobación dos proxectos de execución pola Xunta
Goberno Local do Concello de Vigo, dentro do ano 2016.

da
do
de
de

4.- Así mesmo, unha vez se teñan redactados os proxectos e cerrado o seu financiamento
deberanse aprobar as correspondentes addendas a este convenio, de conformidade co previsto
no apartado 3 do pacto segundo
5.- Na grada de Gol o conxunto dos asentos deberá conformar un mosaico co logo da
Deputación de Pontevedra.
Sétimo: Procedemento para a tramitación do expediente de contratación con financiamento de
outras administracións e execución dos compromisos económicos.
1.- O ter o financiamento do proxecto achegas das dúas administracións asinantes deste
convenio, así como da opción de outros axentes financiadores, o Concello de Vigo tramitará
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para cada unha das fases a executar no proxecto, un só expediente polo órgano de contratación
ao que corresponda a adxudicación do contrato, debendo acreditarse naquel a plena
dispoñibilidade de todas as achegas, con inclusión dunha garantía para a súa efectividade.
2.- A partir da sinatura do presente convenio, no cal se recollen os compromisos das partes para
o financiamento da Grada de Rio e a de Tribuna, para a licitación dos proxectos de execución
das obras contempladas no plan director e vinculados as actuacións previstas para as
anualidades 2014 - 2015, o Concello de Vigo iniciará a tramitación da correspondente
modificación orzamentaria que garanta a existencia de crédito para iniciar o expediente de
contratación e posibilitar a adxudicación dos contratos.
3.- Unha vez formalizado o preceptivo contrato de obra correspondente as fases que se liciten, o
Concello de Vigo lle remitirá a acta de comprobación de replánteo asinada polas partes, coa cal
se acreditará o inicio das obras.
4.- A Deputación Provincial de Pontevedra deberá transferir ao Concello de Vigo o compromiso
da anualidade en curso da subvención aprobada, de acordo cos seguintes criterios:
•

•

•

•

•

O financiamento comprometido en relación a obra licitada, atenderá ao importe definitivo
derivado da certificación final das obras executadas, o cal terá como límite máximo o importe
acordado.
A Deputación Provincial de Pontevedra, procederá a tramitar as transferencias
correspondéndose coas certificacións de obra executadas, e informadas polo Concello de
Vigo á Deputación Provincial de Pontevedra, coas seguintes condicións:
b.1.- Coa primeira certificación, o Concello de Vigo deberá remitir copia do contrato
formalizado coa empresa adxudicataria, acta de comprobación do replánteo, así como
certificado do acto de aprobación da certificación polo órgano competente.
b.2.- Coa certificación final, acta de recepción e certificado do acordo de aprobación polo
órgano competente
b.3.- Así mesmo deberá de xustificarse o cumprimento das obrigas de publicidade
derivadas deste convenio.
En todo caso as certificacións de obra serán verificadas polos servizos técnicos provinciais
antes de ser aprobadas, como xustificación parcial da subvención.
No caso de presentar xustificante do gasto con facturas remitirase a documentación similar
que proceda.
A execución das transferencias dos importes correspondentes ás Certificacións de obra
executada, deberán ser realizadas no prazo máximo previsto no artigo 216 do TRLCSP, a
contar dende a notificación por parte do Concello de Vigo dos documentos acreditativos para
a execución das transferencias.
Si se producen desfases nos prazos de execución das obras, en relación aos acordos de
financiamento, a Comisión de seguimento poderá propoñer os axustes necesarios en
relación aos compromisos das anualidades.
O desenvolvemento dos compromisos das seguintes anualidades vinculados a este
convenio, manterán o mesmo criterio de transferencia definido nos apartados anteriores.

Oitavo: Inspección das obras e xustificación das actuacións:
1.- As partes resérvanse o dereito a inspeccionar as obras obxecto do presente convenio
durante a execución das mesmas, sen prexuízo de que corresponda, en exclusiva ao órgano de
contratación e o responsable do contrato a emisión de ordes que incidan no curso das mesmas.
2.- O Concello de Vigo comunicará a Deputación Provincial de Pontevedra a data sinalada para
a realización dos actos de levantamento da acta de comprobación do replánteo e de recepción
de cada unha das fases de execución dás obras obxecto do convenio, por se fose do seu
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interese asistir aos mesmos, todo elo aos efectos de contar coa suficiente información en
relación co grado de cumprimento do convenio e cos compromisos adquiridos.
Noveno: Mantemento dos compromisos iniciais
As partes asinantes do convenio, comprométense á estabilidade do financiamento inicial con
independencia dás baixas que se produzan na adxudicación de cada un dos proxectos que
conforman o PLAN, sendo estas aplicadas a garantir o financiamento dos modificados do
proxecto e do contrato até o límite fixado nos Pregos de Cláusulas Administrativas, sempre coa
supervisión da Comisión de seguimento. As modificacións que se fagan, sempre dentro do
importe definitivo que corresponda, deberán dar lugar a tramitación de addendas ó convenio.
Decimo: Publicidade:
Co fin de dar notoriedade as actuación obxecto deste convenio, a administración executora
(Concello de Vigo) realizará as seguintes actuacións:
En todas as informacións e documentación de comunicación dos proxectos obxecto
deste convenio, incluirá de maneira visible que o financiamento do mesmo realízase
conxuntamente entre as administracións asinantes deste convenio, figurando a imaxe
corporativa que cada Administración decida.
Se instalará un panel informativo no ámbito das obras incluídas no obxecto deste
convenio que incluirá, ademais dos datos técnicos da obra, que a financiación do mesmo
realízase conxuntamente entre as administracións asinantes deste convenio, figurando a
imaxe corporativa que cada Administración decida así como a contía aportada en cada
fase do Plan.
Na grada de Gol o conxunto dos asentos deberá conformar un mosaico co logo da Deputación
de Pontevedra.
Decimo primeiro: Comisión paritaria de seguimento.
1.- Para o seguimento da execución deste convenio, así como para a aprobación dos plans de
execución das obras previstas obxecto deste convenio e para a solución das dúbidas que a súa
interpretación poida motivar, créase unha comisión integrada polos seguintes representantes das
partes:
2.- Dous representantes do Concello de Vigo, e dous representantes da Deputación Provincial
de Pontevedra. Así mesmo cada Institución poderá nomear un terceiro representante que terá
carácter técnico.
3.- En relación á participación doutras Institucións ou Entidades Publicas ou Privadas, a través
da sinatura de adendas a este convenio, esta comisión de seguimento poderá incrementarse
coa participación de dous membros por cada unha das adendas asinadas.
4.- De cara a xustificación documental das actuación ante a Deputación Provincial de
Pontevedra, o Concello de Vigo presentará no prazo estipulado unha memoria que conterá a
seguinte documentación:
4.1- Memoria xeral na que se recolla o grado de cumprimento alcanzado en relación ao
obxecto do convenio.
4.2.- Acordo de adxudicación, licitadores que se presentaron, importe de adxudicación,
formalización do contrato, acta de comprobación de replanteo.
4.3.- Certificado xustificativo das contratacións realizadas.
4.4.- Certificado xustificativo das certificacións de obra executadas e aboadas.
4.5.- Acta das xuntanzas celebradas da comisión de seguimento.
4.6.- A comisión de seguimento fixará os actos de visita conxunta ás obras.
Décimo segundo: Definición do proxecto de actuación:
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En relación ao PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE
FUTBOL MUNCIPAL DE BALAIDOS definido no anexo I deste convenio, e de cara a definición
dos proxectos definitivos a contratar, a Comisión Paritaria para o seguimento deste convenio
definirá os requisitos mínimos para a mellora das instalacións, sendo responsabilidade do
Concello de Vigo a xestión do procesos de redacción dos proxectos.
Décimo terceiro: Vixencia.
A vixencia do presente convenio estendérase dende a data da súa sinatura ata o 31 de
decembro de 2017, sen prexuízo de que, de mediar algunha causa que o xustifique, poidan ser
prorrogados, logo da tramitación do oportuno expediente administrativo.
As restantes obrigas manterán a súa vixencia ata o total cumprimento das previsións
establecidas, de modo que se acaden os fins perseguidos por este convenio.
Décimo cuarto: Denuncia.
A denuncia, que requirirá o acordo previo do órgano competente da administración que a
pretenda, producirá efectos aos noventa (90) días da súa presentación diante da comisión de
seguimento á que se refire o pacto noveno, logo da liquidación das obrigas pendentes de
cumprir pola parte que a formule.
O incumprimento das cláusulas deste convenio será causa bastante para a súa denuncia.
Décimo quinto: Réxime aplicable.
O presente convenio ten natureza administrativa, rexéndose polas súas cláusulas, quedando
sometido á Xurisdición Contencioso-Administrativa a falta de entendemento previo pola
Comisión de seguimento citada no pacto noveno, na resolución de posibles controversias que
puideran suscitar o incumprimento ou interpretación do convenio.
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente Convenio por
duplicado e a un só efecto no lugar e data sinalada no seu encabezamento.
Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, Presidente da Deputación de Pontevedra,
Asdo.: Abel Caballero Álvarez
Asdo.: Rafael Louzán Abal
O Secretario do Concello de Vigo,
Asdo.:

O Secretario da Deputación de Pontevedra,
Asdo.: Carlos Cuadrado Romay”

3(799).- PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE
ONSERVACIÓN E MANTEMENTO DOS CAMPOS DE FÚTBOL NO TERMO MUNICIPAL
DE VIGO. EXPTE. 14229/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 02/07/15 e de
fiscalización do 07/07/15, dáse conta do informe-proposta do director deportivo do
IMD-xefe Ud. Téc., conformado polo concelleiro-delegado de Deportes que di o
seguinte:
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“1.- ANTECEDENTES
I.- Que nos anos 2006 e 2007, no marco dos convenio de colaboración asinados entre o
Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, executáronse unha serie de
actuacións de instalación de céspede artificial e outras obras complementarias en diversos
campos de fútbol dentro do termino municipal de Vigo os cales atenden a mais de 5.000
deportistas de mais de 30 clubs deportivos da cidade de Vigo.
II.- A utilización destes campos de fútbol, conforman unha das ofertas deportivas mais
importantes do deporte na cidade de Vigo, polo cal, o seu mantemento e conservación, teñen
unha importancia determinante para garantir unhas instalacións adecuadas a practicas
deportiva, para o cal considerase necesario proceder a realización dun plan de actuación
conxunto nestas instalacións deportivas.
III.- Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
✔

Colaborar na consolidación dunha rede de infraestruturas deportivas aberta
participación do maior número de entidades deportivas.

a

✔

Optimizar os recursos das infraestruturas deportivas existentes na cidade, mellorando as
condicións e a capacidade das mesmas.

IV.- A Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión Plenaria do venres 19 de xuño de 2015
aprobou a proposta do convenio de colaboración entre ambas institucións cos seguintes acordos
de financiación:
A Deputación Provincial de Pontevedra no marco deste convenio, e segundo o acordo da
corrección de erros aprobado na Xunta de Goberno da Deputación de data 3 de xullo,
comprométese a aportar para o cofinanciamento dás actuacións previstas no obxecto deste
convenio no ano 2015, correspondendo coa seguinte anualidade:
Ano 2015: 15/942.3420.462.00, importe de 289.860,00 euros.
2.- PROPOSTA PARA O DESENVOLVEMENTO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN:
I.- Fundamentos xurídicos:
a.- Que o artigo 25. 2. l) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
atribúe ás Administracións municipais competencia en materia de promoción do deporte e
instalacións deportivas.
O art. 57 da LRBRL e 195 da LALGA, prevén a cooperación económica, técnica e administrativa
entre a Administración Local e a Administración do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto
en servizos locais coma en asuntos de interese común. As formas e termos da colaboración serán
os previstos nas Leis, podendo ter lugar mediante consorcios ou convenios administrativos que
subscriban as partes.
O art. 88 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) establece que as Administracións Públicas
poderán celebrar acordos, pactos, convenios e contratos, con persoas tanto de dereito público
como privado, sempre que non sexan contrarios ao ordenamento xurídico.
A Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, no seu artigo 80.2.n, regula como unha
competencia local, a xestión de actividades e instalacións culturais e deportivas e a ocupación do
tempo libre.
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O artigo 4 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, regula como excluídos do ámbito subxectivo do TRLCSP,
os convenios de colaboración que celebre a Administración Xeral do Estado coas entidades
xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, as Universidades Públicas, as Comunidades
Autónomas, as Entidades locais, organismos autónomos e restantes entidades públicas, ou os que
celebren estes organismos e entidades entre si, salvo que, pola súa natureza, teñan a
consideración de contratos suxeitos a esta Lei.
b.- Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
✔

Colaborar na consolidación dunha rede de infraestruturas deportivas aberta
participación do maior número de entidades deportivas.

a

✔

Optimizar os recursos das infraestruturas deportivas existentes na cidade, mellorando as
condicións e a capacidade das mesmas.

c.- Que o art. 36.1) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
encomenda ás deputacións o aseguramento da prestación integral e adecuada dos servizos de
competencia municipal; competencia en relación coa cal a Deputación Provincial de Pontevedra
ten previsto na súa planificación a mellora das infraestruturas dos equipamentos deportivos dos
concellos da provincia.
d.- O Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra aprobou en sesión do día 19 de xuño de
2015, o texto do CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO A
EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS
DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN NOS CAMPOS DE FUTBOL DO TERMINO
MUNICIPAL DE VIGO, do cal se adxunta copia.
II.- Obxecto do convenio:
É obxecto deste convenio, establecer as pautas de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de mantemento e
actualización dos campos de fútbol do termino municipal de Vigo, incluídos no anexo I.
(proposta de convenio).
III.- Obrigas para o Concello de Vigo:
O Concello de Vigo, será o responsable de coordinar a definición definitiva do plan de actuación
para os diversos campos de fútbol no termino municipal de Vigo que se relaciona no anexo I.
En relación os campos de titularidade municipal, o Concello de Vigo,
asume as
responsabilidades de contratación, dirección e execución das obras de acordo co TRLCSP, para
o cal as aportación económicas vinculadas o obxecto deste convenio faranse directamente ao
Concello de Vigo.
O Concello de Vigo no marco deste convenio, comprométese a aportar de acordo co orzamento
vixente para o ano 2015 os recursos necesarios para o financiamento das actuación previstas
para os campos de titularidade municipal, cunha proporcionalidade do 50 % da previsión total.
IV.- Obrigas para a Deputación Provincial de Pontevedra.
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A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a colaborar no cofinanciamento
das actuacións a realizar como obxecto deste convenio, establecendo un importe de: 289.860,00
€ como a súa aportación para os campos de fútbol de titularidade municipal.
En relación a dito importe e tendo en conta a cuantificación dos proxectos vinculados as
actuación nos campos de fútbol de titularidade municipal, a Deputación Provincial de
Pontevedra deberá cualificar orzamentariamente a aportación dirixida as actuacións dos campo
de fútbol de titularidade municipal como subvención de capital, coa obriga de transferir ao
Concello de Vigo dita subvención con carácter finalista para o obxecto deste convenio.
Os proxectos que conforman as distintas actuacións, redactaranse por técnicos da Deputación
de Pontevedra, sen prexuízo da colaboración que presten os técnicos do Concello de Vigo e de
acordo ás propostas que se acorden pola Comisión de Seguimento de ser o caso.
V.- Vixencia.
A vixencia do presente convenio estendérase dende a data da súa sinatura ata o 31 de
decembro de 2015, sen prexuízo de que, de mediar algunha causa que o xustifique, poidan ser
prorrogados, logo da tramitación do oportuno expediente administrativo.
As restantes obrigas manterán a súa vixencia ata o total cumprimento das previsións
establecidas, de modo que se acaden os fins perseguidos por este convenio
VI.- Financiación por parte do Concello de Vigo:
De acordo cos antecedentes descritos e en relación o contido do convenio obxecto deste
expediente despendese o compromiso do Concello de Vigo en relación as seguintes
aportacións:
Ano 2015: Obras de remodelación e reforma de campos de fútbol, cunha aportación de
289.860,00 euros. Dito importe total correspondese co 50% do previsto para o total das
actuacións vinculadas a este convenio.
O crédito vinculado o presente exercicio 2015 polo importe de 289.860,00 euros, correspondese
coa modificación orzamentaria nº 10/2015 expediente 30/142 de crédito extraordinario, aprobada
inicialmente no Pleno do Concello de Vigo en sesión do 23 de febreiro, dos cales correspondese
o importe de 225.000,00 € os créditos xa aprobados de maneira definitiva na aplicación
orzamentaria 3410.632.00.14, do vixente orzamento.
Así mesmo para completar o importe total da aportación prevista de 289..860,00 €, son
necesarios 64.860,00 €. Para este crédito o orzamento da Concelleria de Deportes dispón na
aplicación orzamentaria 3410.212.00.04 crédito suficiente para a aplicación dos 64.860,00 €.
3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA O PRESENTE EXPEDIENTE:
✔

Acordo da Deputación Provincial de Pontevedra sobre o CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO A EXCMA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE
MANTEMENTO E CONSERVACIÓN NOS CAMPOS DE FUTBOL DO TERMINO
MUNICIPAL DE VIGO.

✔

Certificado da titularidade dos campos de fútbol municipais incluídos no anexo I do
convenio.
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4.- PROPOSTA:
Por todo o exposto, previo informe da Intervención Xeral do Concello de Vigo, proponse á Xunta
de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO:

Aprobar do texto do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de
mantemento e conservación nos campos de fútbol do termino municipal de Vigo.
– (anexo I), cuxa sínteses económica se corresponde cos seguintes importes:
Créditos para actuacións nos campos de fútbol de titularidade municipal
Anualidades

Concello de Vigo

2015
Total:
SEGUNDO:

Deputación Pontevedra

289.860,00 €

289.860,00 €

289.860,00 €

289.860,00 €

Os compromisos orzamentarios do Concello de Vigo en relación ao convenio ata
presente ano 2015, correspóndense coas seguintes aplicacións orzamentarias no
ano 2015:
Modificación orzamentaria nº 10/2015, para a aplicación
orzamentaria 9330.632.00.10.
Aplicación orzamentaria 3410.212.00.04

225.000,00 €
64.860,00 €

Total:

289.860,00 €

Dito importe total correspondese co 50% do investimento previsto as actuacións
previstas no Convenio.
TERCEIRO:

Se por razóns técnicas na execución das distintas actuacións previstas neste
convenio, se tivese que facer axustes nos prazos e anualidades previstas,
incorporaranse as perceptivas adendas ao convenio.

CUARTO:

Dar conto do presente acordo a Deputación Provincial de Pontevedra co obxecto
da formalización da sinatura do presente acordo e o inicio das actuacións
correspondentes a cada institución.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
“ANEXO I
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO A EXCMA
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTEMENTO,
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN NOS CAMPOS DE FUTBOL DO TERMINO MUNICIPAL DE
VIGO.
En Vigo a _______ de _______________ de 2015
REUNIDOS:
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Dunha parte, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na
representación do Concello de Vigo que lle atribúe o artigo 124.4.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.
Doutra parte, Don Rafael Louzán Abal, na súa condición de Presidente da Excma. Deputación
Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúen o artigo 34.1.b)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
As partes comparecentes recoñécense mutuamente plena lexitimación, capacidade e
representación para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos, en
base ós principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as
actuacións das Administracións Públicas.

EXPOÑEN
I.- Que o artigo 25. 2. l) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
atribúe ás Administracións municipais competencia en materia de promoción do deporte e
instalacións deportivas.
O art. 57 da LRBRL e 195 da LALGA, prevén a cooperación económica, técnica e administrativa
entre a Administración Local e a Administración do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto
en servizos locais coma en asuntos de interese común. As formas e termos da colaboración serán
os previstos nas Leis, podendo ter lugar mediante consorcios ou convenios administrativos que
subscriban as partes.
O art. 88 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) establece que as Administracións Públicas
poderán celebrar acordos, pactos, convenios e contratos, con persoas tanto de dereito público
como privado, sempre que non sexan contrarios ao ordenamento xurídico.
A Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, no seu artigo 80.2.n, regula como unha
competencia local, a xestión de actividades e instalacións culturais e deportivas e a ocupación do
tempo libre.
O artigo 4 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, regula como excluídos do ámbito subxectivo do TRLCSP,
os convenios de colaboración que celebre a Administración Xeral do Estado coas entidades
xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, as Universidades Públicas, as Comunidades
Autónomas, as Entidades locais, organismos autónomos e restantes entidades públicas, ou os que
celebren estes organismos e entidades entre si, salvo que, pola súa natureza, teñan a
consideración de contratos suxeitos a esta Lei.
II.- Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
Colaborar na consolidación dunha rede de infraestruturas deportivas aberta a participación
do maior número de entidades deportivas.
Optimizar os recursos das infraestruturas deportivas existentes na cidade, mellorando as
condicións e a capacidade das mesmas.
III.- Que o art. 36.1) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
encomenda ás deputacións o aseguramento da prestación integral e adecuada dos servizos de
competencia municipal; competencia en relación coa cal a Deputación Provincial de Pontevedra
ten previsto na súa planificación a mellora das infraestruturas dos equipamentos deportivos dos
concellos da provincia.
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IV.- Que no ano 2006 e 2007, no marco dos convenio de colaboración asinados entre o
Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, executáronse unha serie de
actuacións de instalación de céspede artificial e outras obras complementarias en diversos
campos de fútbol dentro do termino municipal de Vigo os cales atenden a mais de 5.000
deportistas de mais de 30 clubs deportivos da cidade de Vigo.
V.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento
adecuado para desenvolver a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como
establecen os artigo 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e, no que ao presente caso
importa , o artigo 198. 3 da lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración Local de Galicia, de
acordo co cal as Deputacións provinciais poderán subscribir cos municipios da provincia
convenios para garantir o acceso da poboación ao conxunto dos servizos municipais e a maior
eficiencia na prestación destes.
VI.Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que
para a cidade de Vigo representa esta actuación, o Concello de Vigo e a Deputación Provincial
de Pontevedra, conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo, co obxecto de desenvolver
un programa de actuación para a execución de obras de mantemento e actualización dos
campos incluídos nestes antecedentes e que se relacionan no anexo I deste convenio.
PACTOS:
Primeiro: Obxecto do Convenio:
1.- É obxecto deste convenio, establecer as pautas de colaboración entre o Concello de
Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de mantemento e
actualización dos campos de fútbol do termino municipal de Vigo, incluídos no anexo I deste
convenio.
2.- As actuacións vinculadas a este convenio serán definidas polas areas técnicas das
dúas administracións vinculadas o convenio, para o cal serán redactadas as correspondentes
memorias técnicas que definan as actuacións a realizar en cada un dos campos. Ditas
actuacións deberán de ser aprobadas pola comisión de seguimento que regula o presente
convenio.
3.- As actuacións de mantemento e adecuación dos campos de fútbol, deberán dar
resposta os seguintes necesidades:
•

Recoller todas as actuacións indicadas polas entidades deportivas usuarias dos campos
de fútbol, así como as propostas polos técnicos do Concello de Vigo e a Deputación
Provincial de Pontevedra.

•

As actuacións terán relación directa coas necesidades de mellorar as condicións do
terreo de xogo de herba sintética, así como os equipamentos técnicos básicos como
instalacións técnicas de rego para os campos, sistemas de iluminación, marcador
deportivo, e outros equipamentos deportivos.

•

En relación os campos de San Andrés de Comesaña, Sardoma-Moledo e o do Meixueiro,
será necesario a execución das obras necesarias para solventar os problemas
detectados en relación os desperfectos detectados na parcela deportiva.

•

O importe estimado para a execución global das actuacións previstas no ámbito deste
convenio, ascende a cantidade de 579.720,00 euros, para os campos de fútbol de
titularidade municipal.
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•

Establecer un horizonte temporal para a execución do Plan que sexa compatible coas
limitacións da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira.

4.- En relación ao obxecto xeral do convenio, e como fundamento de execución do
mesmo en base aos principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben
presidir as actuacións das Administracións Públicas, as partes asinantes deste convenio
propoñen a súa execución a través dos compromisos que se recollen nas seguintes cláusulas:
Segundo: Obrigas para o Concello de Vigo:
1.- O Concello de Vigo, será o responsable de coordinar a definición definitiva do plan
de actuación para os diversos campos de fútbol no termino municipal de Vigo que se relaciona
no anexo I.
2.- En relación os campos de titularidade municipal, o Concello de Vigo, asume as
responsabilidades de contratación, dirección e execución das obras de acordo co TRLCSP, para
o cal as aportación económicas vinculadas o obxecto deste convenio faranse directamente ao
Concello de Vigo.
3.- Cada un dos proxectos que conforma as actuación deste convenio, serán licitados
polo Concello de Vigo, cando o Concello teña asegurada a totalidade do financiamento coa
aportación da Deputación Provincial.
4.- Os proxectos que conforman as distintas actuacións, conforman prestacións que
gozan dunha sustantividade propia que permita unha execución separada e dunha utilización ou
aproveitamento separado, e cada unha constitúe unha unidade funcional.
5.- Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, as normas procedimentais e de
publicidade que deben aplicarse na adxudicación de cada fase determinaranse en función do
valor de cada unha delas
Terceiro: Aportacións económicas do Concello de Vigo ao proxecto.
1.- O Concello de Vigo no marco deste convenio, comprométese a aportar de acordo co
orzamento vixente para o ano 2015 os recursos necesarios para o financiamento das actuación
previstas para os campos de titularidade municipal. Para dita obriga no orzamento vixente existe
a seguinte aplicación orzamentaria:
Ano 2015: 3410.632.00.14” Obras de remodelación e reforma de campos de fútbol,
cunha dotación económica de 225.000,00 euros, e 64.860,00 € con cargo a aplicación
orzamentaria 3410.212.00.04.
2.- Si durante o ano 2015, o Concello de Vigo, executa algunha das actuación vinculadas
coas necesidades descritas no anexo I deste convenio en relación os campos de fútbol de
titulariades municipal, co carácter previo a formalización deste convenio, a aportación do ano
2015, seria minorada no importe correspondente as actuación executadas.
3.- Co fin de coordinar a previsión orzamentaria das anualidades comprometidas, se por
circunstancias excepcionais debidamente xustificadas,
as actuacións non puideran ser
executadas nos prazos previstos, poderá ser solicitada prórroga nos prazos de execución.
Cuarto: Obrigas para a Deputación Provincial de Pontevedra.
1.- A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a colaborar no
cofinanciamento das actuacións a realizar como obxecto deste convenio, establecendo un
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importe de: 289.860,00 € como a súa aportación para os campos de fútbol de titularidade
municipal.
En relación a dito importe e tendo en conta a cuantificación dos proxectos vinculados as
actuación nos campos de fútbol de titularidade municipal, a Deputación Provincial de
Pontevedra deberá cualificar orzamentariamente a aportación dirixida as actuacións dos campo
de fútbol de titularidade municipal como subvención de capital, coa obriga de transferir ao
Concello de Vigo dita subvención con carácter finalista para o obxecto deste convenio.
2.- Os proxectos que conforman as distintas actuacións, redactaranse por técnicos da
Deputación de Pontevedra, sen prexuízo da colaboración que presten os técnicos do Concello
de Vigo e de acordo ás propostas que se acorden pola Comisión de Seguimento de ser o caso.
Quinto: Aportacións económicas da Deputación Provincial de Pontevedra.
1.- A Deputación Provincial de Pontevedra no marco deste convenio, comprométese a
aportar para o cofinanciamento dás actuacións previstas no obxecto deste convenio no ano
2015, correspondendo coa seguinte anualidade:
Ano 2015: 15/942.3420.462.00, importe de 289.860,00 euros.
2.- Si durante o ano 2015, a Deputación Provincial de Pontevedra tivera executado con
anterioridade a formalización deste convenio algunha das actuación vinculadas coas
necesidades descritas no anexo I deste convenio, a aportación do ano 2015, seria minorada no
importe correspondente as actuación executadas.
3.- Co fin de coordinar a previsión orzamentaria das anualidades comprometidas, se por
circunstancias excepcionais debidamente xustificadas,
as actuacións non puideran ser
executadas nos prazos previstos, poderá ser solicitada prórroga nos prazos de execución.
Sexto: Procedemento para a tramitación do expediente de contratación con
financiamento das dúas administracións e execución dos compromisos económicos.
1.- O ter o financiamento do proxecto achegas das dúas administracións asinantes deste
convenio, o Concello de Vigo tramitará para cada unha das actuacións a executar, un só
expediente polo órgano de contratación ao que corresponda a adxudicación do contrato,
debendo acreditarse naquel a plena dispoñibilidade de todas as achegas, con inclusión dunha
garantía para a súa efectividade.
2.- A partir da sinatura do presente convenio, no cal se recollen os compromisos das
partes para o financiamento dos proxectos vinculados a este convenio, o Concello de Vigo
iniciará a tramitación da correspondente modificación orzamentaria que garanta a existencia de
crédito para iniciar o expediente de contratación e posibilitar a adxudicación dos contratos.
3.- Unha vez formalizado o preceptivo contrato das obras correspondentes as fases que
se liciten, o Concello de Vigo lle remitirá a acta de comprobación de replanteo asinada polas
partes, coa cal se acreditará o inicio das obras.
4.- A Deputación Provincial de Pontevedra deberá transferir ao Concello de Vigo o
compromiso da anualidade en curso da subvención aprobada, de acordo cos seguintes criterios:
•

O financiamento comprometido en relación a obra licitada, atenderá ao importe definitivo
derivado da certificación final das obras executadas, o cal terá como límite máximo o
importe acordado.
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•

A Deputación Provincial de Pontevedra, procederá a tramitar as transferencias
correspondéndose coas certificacións de obra executadas, e informadas polo Concello
de Vigo á Deputación Provincial de Pontevedra, coas seguintes condicións:
b.1.- Coa primeira certificación, o Concello de Vigo deberá remitir copia do contrato
formalizado coa empresa adxudicataria, acta de comprobación do replánteo, así como
certificado do acto de aprobación da certificación polo órgano competente.
b.2.- Coa certificación final, acta de recepción e certificado do acordo de aprobación polo
órgano competente
b.3.- Así mesmo deberá de xustificarse o cumprimento das obrigas de publicidade
derivadas deste convenio.

En todo caso as certificacións de obra serán verificadas polos servizos técnicos provinciais
antes de ser aprobadas, como xustificación parcial da subvención.
No caso de presentar xustificante do gasto con facturas remitirase a documentación similar
que proceda.
•

A execución das transferencias dos importes correspondentes ás Certificacións de obra
executada, deberán ser realizadas no prazo máximo previsto no artigo 216 do TRLCSP,
a contar dende a notificación por parte do Concello de Vigo dos documentos
acreditativos para a execución das transferencias.

•

Si se producen desfases nos prazos de execución das obras, en relación aos acordos de
financiamento, a Comisión de seguimento poderá propoñer os axustes necesarios en
relación aos compromisos das anualidades.
Sétimo: Inspección das obras e xustificación das actuacións:

1.- As partes resérvanse o dereito a inspeccionar as obras obxecto do presente convenio
durante a execución das mesmas, sen prexuízo de que corresponda, en exclusiva ao órgano de
contratación e o responsable do contrato a emisión de ordes que incidan no curso das mesmas.
2.- Ambas partes comunicarán a data sinalada para a realización dos actos de
levantamento da acta de comprobación do replánteo e de recepción de cada unha das
actuacións de execución dás obras obxecto do convenio, por se fose do seu interese asistir aos
mesmos, todo elo aos efectos de contar coa suficiente información en relación co grado de
cumprimento do convenio e cos compromisos adquiridos. Unha vez recepcionadas as obras, a
responsabilidade do mantemento das instalacións corresponderalle ó Concello de Vigo.
Oitavo: Mantemento dos compromisos iniciais
As partes asinantes do convenio, comprométense á estabilidade do financiamento inicial
con independencia dás baixas que se produzan na adxudicación de cada un dos proxectos que
conforman o obxecto deste proxecto, sendo estas aplicadas a garantir o financiamento dos
modificados do proxecto e do contrato até o límite fixado nos Pregos de Cláusulas
Administrativas, sempre coa supervisión da Comisión de seguimento. As modificacións que se
fagan, sempre dentro do importe definitivo que corresponda, deberán dar lugar a tramitación de
addendas ó convenio.
Noveno: Publicidade:
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Co fin de dar notoriedade as actuación obxecto deste convenio, a administración
executora (Concello de Vigo, ou a Deputación Provincial de Pontevedra) realizarán as seguintes
actuacións:
1. En todas as informacións e documentación de comunicación dos proxectos obxecto
deste convenio, incluirá de maneira visible que o financiamento do mesmo realízase
conxuntamente entre as administracións asinantes deste convenio, figurando a imaxe
corporativa que cada Administración decida.
2. Se instalará un panel informativo no ámbito das obras incluídas no obxecto deste
convenio que incluirá, ademais dos datos técnicos da obra, que a financiación do mesmo
realízase conxuntamente entre as administracións asinantes deste convenio, figurando a
imaxe corporativa que cada Administración decida así como a contía aportada en cada
fase do Plan.
Decimo: Comisión paritaria de seguimento.
1.- Para o seguimento da execución deste convenio, así como para a aprobación dos
plans de execución das obras previstas obxecto deste convenio e para a solución das dúbidas
que a súa interpretación poida motivar, créase unha comisión integrada polos seguintes
representantes das partes:
2.- Dous representantes do Concello de Vigo, e dous representantes da Deputación
Provincial de Pontevedra. Así mesmo cada Institución poderá nomear un terceiro representante
que terá carácter técnico.
3.- De cara a xustificación documental das actuación, a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo, presentarán no prazo estipulado, en relación as obras a
executar por cada entidade, unha memoria que conterá a seguinte documentación:
4.1- Memoria xeral na que se recolla o grado de cumprimento alcanzado en relación ao
obxecto do convenio.
4.2.- Acordo de adxudicación, licitadores que se presentaron, importe de adxudicación,
formalización do contrato, acta de comprobación de replanteo.
4.3.- Certificado xustificativo das contratacións realizadas.
4.4.- Certificado xustificativo das certificacións de obra executadas e aboadas.
4.5.- Acta das xuntanzas celebradas da comisión de seguimento.
4.6.- A comisión de seguimento fixará os actos de visita conxunta ás obras.
Décimo primeiro: Vixencia.
A vixencia do presente convenio estendérase dende a data da súa sinatura ata o 31 de
decembro de 2015, sen prexuízo de que, de mediar algunha causa que o xustifique, poidan ser
prorrogados, logo da tramitación do oportuno expediente administrativo.
As restantes obrigas manterán a súa vixencia ata o total cumprimento das previsións
establecidas, de modo que se acaden os fins perseguidos por este convenio.
Décimo segundo: Denuncia.
A denuncia, que requirirá o acordo previo do órgano competente da administración que a
pretenda, producirá efectos aos noventa (90) días da súa presentación diante da comisión de
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seguimento á que se refire o pacto noveno, logo da liquidación das obrigas pendentes de
cumprir pola parte que a formule.
O incumprimento das cláusulas deste convenio será causa bastante para a súa
denuncia.
Décimo terceiro: Réxime aplicable.
O presente convenio ten natureza administrativa, rexéndose polas súas cláusulas,
quedando sometido á Xurisdición Contencioso-Administrativa a falta de entendemento previo
pola Comisión de seguimento citada no pacto noveno, na resolución de posibles controversias
que puideran suscitar o incumprimento ou interpretación do convenio.
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente Convenio por
duplicado e a un só efecto no lugar e data sinalada no seu encabezamento.
Alcalde-Presidente do Concello de Vigo
Asdo.: Abel Caballero Álvarez

Presidente da Deputación de Pontevedra
Asdo.: Rafael Louzán Abal

O Secretario do Concello de Vigo,
Asdo.:

O Secretario da Deputación de Pontevedra,
Asdo.: Carlos Cuadrado Romay

ANEXO I:
Relación de campos de fútbol sobre os que se executarán as actuacións de mantemento e
conservación (financiadas ó 50% polo Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra):
Campo de fútbol As Relfas (Sárdoma-Moledo)
• Obra de reparación do desprendemento dunha parte da parcela do campo:
Total……………………200.000,00 €
• Reparacións de roturas en zoas do campo.
• Reparacións de zoas fundidas no campo.
• Reparación de liñas de xogo.
• Descompactación do caucho do campo.
• Cepillado da totalidade do campo.
• Subministro de caucho.
• Reparación do sistema de rego
• Reparación do marcador electrónico.
• Reparación dos sistemas de iluminación.
• Outras actuacións complementarias no equipamento do campo.
Total……………………15.800,00 €
TOTAL…………………………………………………..……215.800,00 €
Campo de fútbol San Andrés de Comesaña
• Obra de reparación do afundimento da canaleta dun lateral do campo e
reparación das zoas afectadas, torreta de iluminación, peche perimetral, etc.
Total……………………150.000,00 €
• Reparación de liñas de xogo.
• Descompactación do caucho do campo.
• Cepillado da totalidade do campo
• Subministro de caucho.
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•
•
•
•

Reparación do sistema de rego
Reparación do marcador electrónico.
Reparación dos sistemas de iluminación.
Outras actuacións complementarias no equipamento do campo.
Total……………………10.800,00 €
TOTAL…………………………………………………………160.800,00 €

Campo de fútbol do Meixoeiro
• Obra de reparación do afundimento dunha parte da parcela do campo:
Total……………………150.000,00 €
• Reparación de liñas de xogo.
• Descompactación do caucho do campo.
• Cepillado da totalidade do campo
• Subministro de caucho.
• Reparación do sistema de rego.
• Reparación do marcador electrónico.
• Reparación dos sistemas de iluminación.
• Outras actuacións complementarias no equipamento do campo.
Total……………………10.800,00 €
TOTAL…………………………………………………………160.800,00 €
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Campo de fútbol da Bouza
• Reparación de liñas de xogo.
• Descompactación do caucho do campo.
• Cepillado da totalidade do campo.
• Subministro de caucho.
• Reparación do sistema de rego.
• Reparación do marcador electrónico.
• Reparación dos sistemas de iluminación.
• Outras actuacións complementarias no equipamento do campo.
TOTAL……………………….....................………………..……16.800,00 €

Campo de fútbol A Guía
• Reparación de liñas de xogo.
• Descompactación do caucho do campo.
• Cepillado da totalidade do campo.
• Subministro de caucho.
• Reparación do sistema de rego.
• Reparación do marcador electrónico.
• Reparación dos sistemas de iluminación.
• Outras actuacións complementarias no equipamento do campo.
• Limpeza perimetral da vexetación.
TOTAL……………………………………………………….…10.800,00 €

Campo nº 1 nas instalacións de fútbol Sta Mariña (Cotogrande-Cabral)
• Reparación de liñas de xogo.
• Descompactación do caucho do campo.
• Cepillado da totalidade do campo.
• Subministro de caucho.
• Reparación do sistema de rego.
• Reparación do marcador electrónico.
• Reparación dos sistemas de iluminación.
• Outras actuacións complementarias no equipamento do campo.
TOTAL…………………………………………………………14.720,00 €
INVESTIMENTO TOTAL…………………………………………579.720,00 €”
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4(800).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A INSTALACIÓN E
EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS DE TEMPORADA NAS PRAIAS. EXPTE.
10618/306.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa
do servizo de Contratación do 07/07/2015, que di o seguinte:
“A vista das actuacións da Mesa de Contratación celebradas os días 06-07-2015 e 07-07-2015
e dos informe dos Arquitectos Municipais, de data 5 de xuño de 2013, e do xefe do servizo de
Medio Ambiente, de data 7 de xullo de 2015, por unanimidade dos asistentes, se propón á Xunta
de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2º LCSP), a
adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Dar conta do acordo desta Mesa, adoptado na sesión de 7 de xullo de 2015
as 9.30 horas, de excluír do presente procedemento ós seguintes licitadores:
•

Obdulia Lastra Francisco, dos lotes nº 5 e nº 6, por ser a documentación
presentada non apta, consonte a cláusula oitava do PCAP porque “A
documentación gráfica achegada resulta inexacta e insuficiente: en
primeiro lugar, non distingue a instalación pretendida para cada un dos
Lotes ós que opta, sendo esta circunstancia especialmente importante xa
que o lote nº 5 esixe unhas condicións particulares en canto á ubicación
dos aseos, diferentes do resto de Lotes. Por outra banda, o plano da
instalación non define os aseos plantexados, grafiándose parcialmente a
palabra NULO sobre o módulo no que supostamente se ubicarían”.

•

Ricardo Santiago Daponte, do lote nº 2, por ser a documentación
presentada non apta, consonte a cláusula oitava do PCAP porque “Da
documentación gráfica achegada, atendendo á acotación, se desprende
que a superficie total da instalación proposta para o LOTE nº 2 excede
dos 20,00 m² sinalados na memoria, xa que acada un total de 22,18 m².
Neste sentido, lémbrase que ante contradiccións documentais,
técnicamente a documentación planimétrica acoutada primará sobre a
memoria descriptiva”.

•

Administración Playas, S.L., do lote nº9, por ser a documentación
presentada non apta, consonte a cláusula oitava do PCAP porque “Da
documentación gráfica achegada se desprende que a superficie total da
instalación proposta para o LOTE nº 9
excede dos 20,00 m²
exigibles, xa que acada un total de 23,35 m², contradecindo o exposto en
diversas partes da memoria. Neste sentido reitérase o indicado para a
proposta nº 2”.

Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento aberto para a adxudicación dos servizos de
tempada nas praias no ano 2013 (exped 9178-306), no seguinte orde decrecente:
- LOTE 1: quiosco do areal da Punta (A Guia):
1º.- Senén Robles Pérez

OFERTA
807,87 euros

PUNTUACIÓN
100 PUNTOS
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- LOTE 2: quiosco do areal de Santa Baia (Alcabre)
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º.- Administración de Playas, S.L. 2152,82 euros

100 PUNTOS

- LOTE 3: quiosco do areal do Tombo do Gato
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- Maria Francisco Touriño
2º.- Mónica González Francisco
3º.- Ana Belén Vázquez Alonso

6628,00 euros
3500,00 euros
3300,00 euros

100 PUNTOS
52,80 PUNTOS
49,78 PUNTOS

- LOTE 4, quiosco do areal do Tombo do Gato
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- Ricardo Santiago Daponte
2º- Marta Lorenzo Barrera

2016,16 euros.
2002,00 euros.

100 PUNTOS·
99,29 PUNTOS.

LOTE 5, quiosco do areal de Argazada
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- María Francisco Touriño
2º- Mónica González Francisco
3º- Ana Belén Vázquez Alonso

21028,00 euros.
21005,00 euros.
21000,00 euros.

100 PUNTOS
99,89 PUNTOS
99,86 PUNTOS

LOTE 6, quiosco do areal de Samil
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- Administración de Playas, S.L.
2º- Marta Lorenzo Barrera

21328,75 euros
2002,00 euros.

100 PUNTOS
9,38 PUNTOS

LOTE 7, quiosco do areal de Samil
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- Administración de Playas, S.L.

23750,00 euros

100 PUNTOS

LOTE 8, quiosco do areal de Samil
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- María Francisco Touriño
2º- Mónica González Francisco
3º- Ana Belén Vázquez Alonso

16128,00 euros
15528,00 euros
15300,00 euros

100 PUNTOS
96,27 PUNTOS
94,86 PUNTOS
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LOTE 9, quiosco situado no areal do Vao
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- Marta Lorenzo Barrera

2002,00 euros

100 PUNTOS

LOTE 10, Quiosco do areal do Vao
OFERTA
PUNTUACIÓN
1º- Marta Lorenzo Barrera

2002,00 euros

100 PUNTOS

LOTE 11, incluirá o quiosco do areal da Etea-Rios

1º- Senén Robles Pérez

OFERTA
1607,87 euros

PUNTUACIÓN
100 PUNTOS

Terceiro.- Requirir os licitadores clasificados en primer lugarpara que presenten, no prazo
dos cinco días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento,
a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
•

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.

•

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.

Cuarto.- Requirir os licitadores clasificados en primeiro lugar o aboamento de 12,40 € por cada
un dos lotes en concepto de custe dos anuncios de licitación.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

5(801).ADXUDICACIÓN DUNHA SUBVENCIÓN DIRECTA A FAVOR DO
CLUB ATLETISMO FEMININO CELTA CO OBXECTO DE COLABORAR CO
FINANCIAMENTO DOS GASTO S OCASIONADOS POLO GRAN PREMIO
CIDADE DE VIGO DE ATLETISMO 2015. EXPTE. 14232/333.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes xurídico do 06/07 e de
fiscalización do 07/07, dáse conta do informe-proposta do director deportivo do IMD-
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xefe unidade técnico deportiva, conformado polo concelleiro de Deportes que di o
seguinte:
Examinadas as observacións do informe da Intervención do Concello de data 07/07/2015, que sinala que “debe indicarse que o acordo de concesión da subvención implica ademáis da autorización do gastocorrespondente polo importe a conceder, o compromiso ou disposición do gasto en
favor da entidade beneficiaria (artigo 34.2 Lei 28/2003), polo que debe ser obxecto de rectificación neste sentido o apartado segundo da parte dispositiva da proposta de acordo á Xunta de
Goberno Local, en canto órgano competente para a súa concesión a teor do previsto no artigo
127.1,g) da Lei 7/85 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, procedeuse a súa corrección, incluindo no dito apartado segundo da parte dispositiva da proposta de acordo á Xunta de
Goberno Local, quedando a proposta reformulada como segue:
Atendendo á instrución remitida polo Concelleiro de Deportes, dase inicio ó expediente de subvención a favor do Club Atletismo Feminino Celta polo desenvolvemento do Gran Premio Cidade
de Vigo de Atletismo.
O Club Atletismo Femenino Celta, é unha asociación privada con personalidade xurídica,
capacidade de obrar, que ten por obxecto o fomento e o impulso da práctica deportiva
continuada dunha ou varias modalidades deportivas, aínda que principalmente o atletismo, así
como a participación en actividades e competicións deportivas calquera que sexa o seu nivel
oficiais, sen ánimo de lucro.
Esta entidade ten un amplio vagaxe na cidade de Vigo, desenvolve un importante proxecto
deportivo e está considerada como unha entidade de élite da cidade, participando na Primeira
División da Liga nacional de clubes, o que a converte nun referente deportivo e social na cidade
de Vigo.
No 2015, o Club Atletismo Femenino Celta organiza o Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo.
Este evento, que cumple a 36ª edición, é unha das competicións máis arraigadas do atletismo
galego, o que lle confire un valor único e de carácter excepcional no ámbito do atletismo na
cidade de Vigo, tendo ademáis unha importante repercusión mediática e social de enorme valor.
O programa da competición inclúe carreiras de 100m, 400m, 1000m, 1.500m, e 5.000m,
ademáis de lanzamento de disco e martelo, e salto de lonxitude, altura e pértiga. Esta gran
cantidade de probas, engadida á necesidade dos e das atletas de conseguir marcas mínimas
para acudir ós campionatos oficiais de ámbito internacional, motivará a participación de atletas
de toda a xeografía nacional, así como os e as mellores atletas de Galicia. Esta circunstancia
provocará que o evento se converta, durante a súa celebración, no foco de atención da
modalidade, atraendo a atención dun gran número de siareiros e supoñendo un espectáculo
deportivo de enorme nivel competitivo e espectacularidade, e cunha importante repercusión nos
medios de comunicación.
O Concello de Vigo atopa criterios que nos levan á necesidade de estudiar e propoñer un marco
de relación entre ambas entidades, xa que de forma xeral o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para a promoción, fomento e dinamización do
atletismo na cidade de Vigo.
Tendo en conta estes criterios, atendendo á importancia que para a cidade de Vigo ten a continuidade de proxectos da envergadura e historia como o do GP Cidade de Vigo de Atletismo,
considerando ademáis que a Concellería de Deportes ten entre os seus obxectivos potenciar a
actividade deportiva desenvolvida polas entidades da cidade de Vigo, e atendendo á solicitude
de subvención remitida polo Club Atletismo Femenino Celta, plantéase a presente proposta para
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a adxudicación dunha subvención por importe de 4.000,00€ ao obxecto de colaborar coa financiación dos gastos que supón a organización do evento de referencia.
As actuacións vinculadas con esta subvención catalóganse como de interese público e social.
Asemade o Club Atletismo Femenino Celta é a única entidade que dinamiza un proxecto destas
características particulares, e a única entidade coa autorización federativa necesaria. Estas circunstancias xustifican que para o desenvolvemento deste expediente, non resulte posible nin re comendable promover a concorrencia, pola especificidade e exclusividade no obxecto das actuacións a subvencionar, o cal xustifica a súa concesión directa. Na devandita actividade subvencionada, e na subvención mesma, concurren singulares circunstancias de interese público e social,
razóns excepcionais que xustifican a concesión directa da subvención ó Club Atletismo
Femenino Celta, co obxectivo de colaborar na financiación dos gastos ocasionados pola dinami zación do proxecto.
Asemade, no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
–Colaborar co ámbito de desenvolvemento da actividade físico-deportiva na cidade.
–Colaborar cos axentes deportivos no desenvolvemento de proxectos de interés deportivo
na cidade de Vigo.
–Promocionar o deporte de competición na cidade de Vigo.
• Optimizar os recursos que se destinan ó desenvolvemento da actividade físico-deportiva
no ámbito da cidade de Vigo.
A participación neste proxecto enmárcase dentro das competencias que teñen os municipios
conforme establece a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade de
Administración Local, en concordancia co establecido na Lei 5/2004, do 27 de maio, de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local, que determina que o “Municipio, para a xestión dos
seus intereses e do ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar
servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade
veciñal..” e que “...exercerá en todo caso como competencia propia, a promoción do deporte e
instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre”.
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 a presente proposta co fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é coadxuvar na financiación dos gastos
xerados polo desenvolvemento do seu proxecto deportivo.
O Club Atletismo Femenino Celta non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
14232/333.
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En base ás precedentes consideracións e ao interese deportivo e social que para a cidade de
Vigo representa o devandito proxecto do Club Atletismo Femenino Celta, o Concello de Vigo e a
dita entidade conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida sub vención.
A lexislación aplicable, para esta adxudicación de subvención, é a que sinala o artigo 5 la LXS,
que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subven cións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a normativa
autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Real De creto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de no vembro, xeral de subvencións, as vixentes Bases de execución do orzamento do Concello de
Vigo; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Esta subvención catalógase como de interese público social, polo que a súa concesión se acolle
no previsto no artigo 19, 4.c da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en
conta que as actuacións previstas teñen interese publico e social, dada a súa natureza de pro moción dunha actividade físico-deportiva en concreto. Asemade o Club Atletismo Femenino
Celta é a única entidade da cidade que dinamiza un proxecto como ó do obxecto da subvención
proposta na cidade de Vigo, polo que a subvención se establece mediante unha adxudicación directa, non existindo concorrencia ó tratarse dunha única entidade que dinamiza a dita actividade.
O obxecto da presente proposta de subvención é colaborar fundamentalmente na financiación
dos gastos vinculados ó desenvolvemento do programa de actividades vinculadas co Gran
Premio Cidade de Vigo de Atletismo, debido o interés que para a cidade de Vigo teñen proxectos
deportivos coa traxectoria histórica como o de referencia.
Esta axuda non ten ningunha incompatibilidade con outras axudas ou subvencións solicitadas ou
concedidas procedentes de outras administracións ou entes públicos ou privados.
O Club Atletismo Femenino Celta presentou unha memoria xustificativa, onde figuran
relacionadas as actividades a realizar vinculadas co Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo e
o destino da subvención.
A concesión da subvención implica a aceptación por parte do Club Atletismo Femenino Celta das
obrigas sinaladas no dito artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto
desenvolvemento do proxecto para o que se propón a adxudicación da subvención e o
cumprimento da finalidade que a determina.
A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa
conformada na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos
por importe da subvención acadada; os xustificantes dos gastos incorridos con facturas ou
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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 conformada incluirá unha relación de tódolos
xustificantes dos gastos incorridos por importe da subvención acadada coas seguintes
especificidades:

•
•

Xustificantes acreditativos dos gastos vinculados co obxecto desta subvención polo
importe subvencionado:
Facturas orixinais polo importe da subvención adxudicada, que recollan o número de
CIF, a data, o número de factura e o IVE; neste sentido non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións previstas no do
RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o regulamento polo que se
regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado,
deducindo o IVE, salvo que xustifique que está exenta de IVE, os xustificantes
corresponderán ós gastos vinculados directamente ó obxecto do presente convenio.

•

Cando a entidade solicitante demande a devolución do orixinal presentado para a
xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación
administrativa do expediente o estampillado (art. 73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS)
da factura orixinal indicando no mesmo o motivo da subvención, así como si o importe do
xustificante impútase total o parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso
o importe exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporará o
expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a unidade administrativa
procederá a devolución do orixinal.

•

En xeral os documentos xustificativos corresponderanse con gastos vinculados de forma
directa co obxecto desta subvención, admitíndose aqueles nos que non conste de forma
expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade á finalización do proceso de
xustificación.

Por todo o exposto, previo informe da Intervención do Concello de Vigo, proponse á Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Aprobar o texto do convenio que rexerá entre o Concello de Vigo a través da
Concelleria de Deportes e o Club Atletismo Femenino Celta, co CIF: G-36927689, para a
concesión dunha subvención co obxecto de coadxuvar o proxecto de actividades vinculadas coa
celebración do Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo 2015.
SEGUNDA: Autorizar e dispoñer o gasto polo importe de 4.000,00 € a favor do Club Atletismo
Femenino Celta , co CIF: G-36927689, con enderezo social na Rúa Pintor Colmeiro, 10, 1ºB, en
Vigo, con cargo á partida 3410.489.00.01, en concepto de subvención para o desenvolvemento
do proxecto de actividades vinculadas co Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo 2015.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA CO OBXECTO DE COLABORAR CO FINANCIAMENTO DOS GASTOS
OCASIONADOS POLO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VINCULADO COA CELEBRACIÓN DO GRAN PREMIO CIDADE DE VIGO DE ATLETISMO NO
ANO 2015 (EXPTE. 14232/333).
Na Casa do Concello de Vigo, a _____ de dous mil quince.
REUNIDOS
Dunha parte, D. José Manuel Fernández Pérez, na súa calidade de Concelleiro Delegado de
Deportes do Concello de Vigo (CIF : P-3605700-H) por Delegación da Alcaldía de data 19 de
xuño de 2015.
Doutra, dona Paula Mariño Gonda como presidenta do Club Atletismo Femenino Celta, CIF nº G36927689 e enderezo social na rúa Pintor Colmeiro, 10, 1ºB, en Vigo e na representación da
mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na
documentación do expediente núm. 14232/333.
Os comparecentes, no concepto en que interveñen, recoñécense recíprocamente a lexitimación
e a capacidade legal necesaria para o outorgamento e formalización do presente Convenio e,
como antecedentes e motivación deste acordo de vontades,
MANIFESTAN
I.- Que o Club Atletismo Femenino Celta é unha asociación privada con personalidade xurídica,
capacidade de obrar, que ten por obxecto o fomento e o impulso da práctica deportiva
continuada dunha ou varias modalidades deportivas, aínda que principalmente o atletismo, así
como a participación en actividades e competicións deportivas calquera que sexa o seu nivel
oficiais, sen ánimo de lucro.
Esta entidade ten un amplio vagaxe na cidade de Vigo, desenvolve un importante proxecto
deportivo e está considerada como unha entidade de élite da cidade, participando na Primeira
División da Liga nacional de clubes, o que a converte nun referente deportivo e social na cidade
de Vigo.
II.- Que no ano 2015, a entidade organiza a 36ª edición do Gran Premio Cidade de Vigo de
Atletismo, que lle outorga un valor moi importante para a promoción do atletismo tanto na propia
cidade de Vigo como nas diferentes cidades da xeografía nacional, e que lle confire un valor
único e de carácter excepcional no ámbito do atletismo na cidade de Vigo, tendo ademáis unha
importante repercusión mediática e social de enorme valor.
O programa da competición inclúe carreiras de 100m, 300m, 400m, 800m, 1.500m, e 3.000m,
ademáis de lanzamento de xavelina e martelo, e salto de lonxitude e pértiga. Esta gran
cantidade de probas, engadida á necesidade dos e das atletas de conseguir marcas mínimas
para acudir ós campionatos oficiais de ámbito internacional, motivará a participación de atletas
de toda a xeografía nacional, así como os e as mellores atletas de Galicia. Esta circunstancia
provocará que o evento se converta, durante a súa celebración, no foco de atención da
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modalidade, atraendo a atención dun gran número de siareiros e supoñendo un espectáculo
deportivo de enorme nivel competitivo e espectacularidade, e cunha importante repercusión nos
medios de comunicación.
III.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
• Colaborar cos axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués.
• Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de competición.
• Conseguir que o colectivo da cidadanía de Vigo, conte cun proxecto deportivo no seu
entorno.
• A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento
dun mapa de actividade deportiva no entorno asociativo da cidade.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e na Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións, os intervintes conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é colaborar co financiamiento dos gastos
ocasionados polo desenvolvemento do programa de actividades vinculado coa celebración do
Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo no ano 2015, o cal xustifica que para o desenvolvemento deste expediente, non resulta posible nin recomendable promover a concorrencia pola especificidade e exclusividade no obxecto das actuacións a subvencionar, o cal xustifica a súa concesión directa.
VI.- Que o Club Atletismo Femenino Celta non está incursa en prohibición para ser beneficiaria
das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, 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 presente
expediente.
VII.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a
cidade de Vigo representa a devandita actividade do Club Atletismo Femenino Celta, o Concello
de Vigo e a dita entidade deportiva, conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a
concesión da subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- O Club Atletismo Femenino Celta comprométese a colaborar coa Concellería de
Deportes do Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura
deportiva, e concretamente a:
1º.- Desenvolver a actuación obxecto principal da subvención, desenvolver o programa
de actividades vinculado coa celebración do Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo
no ano 2015.
2º.- Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos
dende este e que poidan ter vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina
este convenio.
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3º.- Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no
ámbito deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Conceder ó Club Atletismo Femenino Celta unha subvención polo importe de
4.000,00€, en concepto de subvención directa en base ó convenio para o
desenvolvemento do proxecto “Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo no ano 2015”.
Este crédito é con cargo á partida 3410.489.00.01 do vixente orzamento. Para o
procedemento de xustificación e pago do importe da subvención, atenderase ó
establecido no pacto sétimo do presente convenio.
2º.- Colaborar co , na tramitación das solicitudes relativas a necesidades propias do
Concello para a realización dos seus proxectos deportivos na cidade de Vigo.
3º.- Facilitar os médios precisos para a inserción da súa imaxe (Concello de Vigo) nos
ámbitos de promoción do Club Atletismo Femenino Celta (revista, web, etc).
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquer administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria 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 á 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.- 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 á reducción 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 á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería
de Deportes-Concello de Vigo en calqueira actividade ou evento relacionado co obxecto do
convenio.
Sétimo.- A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e a aplicación dos fondos recibidos no prazo comprendido entre a sinatura do
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convenio e os tres meses posteriores á sinatura do mesmo. 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
subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo foi de ...... euros.
A entidade deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das
actividades realizadas e dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os
xustificantes de pago polo importe da subvención 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 polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumplirán
as seguintes especifidades:
- As facturas, 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
1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o regulamento 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. Nos documentos xustificativos dos gastos
incorridos, non será necesario que conste de forma expresa si os mesmos foron pagados con
anterioridade ó proceso de xustificación determinado neste convenio.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autonomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estos conceptos.
Se a beneficiaria 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 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.
Oitavo.- 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 debedor
por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada.
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A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 50.000 € por execución de obra
ou 18.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de
Deportes. O xefe do servizo de Deportes 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 primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes 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 segundo.- 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 sigificativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumplimento 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 terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación 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 cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre a sinatura
do mesmo e os tres meses posteriores á sinatura do mesmo.
Décimo quinto.- A beneficiaria está informada 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.
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 Deportes do Concello de Vigo.
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A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- 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; e
o recollido na base 38 das 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,
___ de ____ de 2015.
O Concelleiro Delegado de Deportes.
Asdo. José Manuel Fernández Pérez

A Presidenta do Club Atletismo Femenino Celta
Asdo. Paula Mariño Gonda”

6(802).- PROPOSTA DE ACORDO DO INICIO DAS OBRAS DE REFORZO DA
CAPA DE RODADURA DO FIRME NA AVDA. DE BUENOS AIRES EXPTE.
3159/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
02/07/15, do enxeñeiro xefe de Vías e Obras conformado polo asesor xurídico e polo
concelleiro-delegado de área que di o seguinte:
“Con data 11 de xuño de 2015 levantouse acta de comprobación de replanteo NEGATIVA das
obras de REFORZO DA CAPA DE RODADURA NO FIRME NA AVDA. BUENOS AIRES, por
resultar inviable o comezo das obras, ao comprobarse que previamente debían sanearse un
blandón existente na estrada por parte da concesionaria dos servizos municipais de saneamento
e abastecemento de auga AQUALIA.
Realizadas as actuacións reseñadas, que finalizaron o pasado martes día 30 de xuño, poden
iniciarse as obras. Está previsto o seu comezo o próximo luns 6 de xullo.
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Acordar o inicio das obras de reforzo da capa de rodadura do firme da Avda. de
Buenos Aires o luns 6 do presente mes de xullo, iniciándose o dito día o prazo de execución das
obras de 1 mes previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.
Segundo.- Notificar o presente acordo ao adxudicatario das obras, Construcciones Fechi S.L.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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7(803).PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE
GOBERNO LOLCAL DO 15/06/15, SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE, DE
DETERMINACIÓN DO NÚMERO, RÉXIME E RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL
EVENTUAL DA ALCALDÍA.
A Xunta de Goberno local retira este asunto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
cincuenta minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.
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