ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 24 de maio de 2016
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
Mª José Caride Estévez
Dª. Olga Alonso Suárez

Invitados
Dª. Eugenia Dolores Blanco Iglesias
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Dª. Angeles Marra Domínguez
Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e vinte e cinco minutos do día vinte e
catro de maio de dous mil dezaseis e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a
Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión
EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(499).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(500).PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓNS DOS
SERVIZOS DE SALVAMENTO E SOCORRISMO NOS AREAIS DO CONCELLO DE
VIGO. EXPTE. 11483/306.
Visto o informe de fiscalización do 23.05.16, dáse conta do informe-proposta do ,
asinado polo secretario da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
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A mesa de Contratación celebrada o 20 de maio de 2016, acordou:
5.- Proposta de adxudicación.
a) Procedemento aberto para a contratación dos servizos de salvamento e socorrismo nos
areais do concello de Vigo.(expediente 11483-306).
LEXISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
• Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da
Lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real
Decreto Lexislativo 3/2011.
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a
contratación dos servizos de salvamento e socorrismo nos areais do concello de Vigo.
(expediente 11483-306)
•
ANTECEDENTES
Primeiro.- A a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 6 de maio de 2016, adoptou o
seguinte acordo:
“ Primeiro: tomar razón do acordo da Mesa de Contratación, adoptado na sesión de data
20 de abril de 2016 de “excluír da licitación a proposta presentada pola mercantil AP 10,
S.L. xa que non declarou solvencia económica suficiente para executar o o contrato
“Segundo.- - Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “procedemento aberto para a contratación dos servizos de
salvamento e socorrismo nos areais do concello de Vigo.(expediente 11483-306).” no
seguinte orde decrecente:
CLASIFICACIÓN

EMPRESA

1ª

EMSEBUR, S.L.

2ª

INTUR
S.L.

3ª

CRUZ VERMELLA
ESPAÑOLA

ESPORT,

PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN
CRITERIOS
CRITERIOS AVALIABLES
AVALIABLES A
A TRAVÉS DE FORMULA
TRAVÉS DE XUÍZO
DE VALOR

PUNTUACIÓN
TOTAL

6

82,13

88,13

0,75

77

77,75

9

67,24

76,24

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, EMSEBUR, S.L. para que
presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
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•

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

•

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
A documentación esixida na cláusula 8 e
21 do prego de cláusulas
administrativas particulares.
Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.

•
•

Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 760,86 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.

Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar EMSEBUR, S.L..,
o día 6 de maio de 2016, que presenta a documentación requirida en data 13 de maio de 2016
salvo a póliza de responsabilidade civil que a presenta o día 18 de maio, dentro do prazo
sinalado.
Terceiro.A mesa de Contratación celebrada o 20 de maio de 2016 comprobou que a
documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar, EMSEBUR, S.L.., é a
requerida polo órgano de contratación como necesaria para a adxudicación do contrato, polo
que a mesa propuso ó órgano de contratación a adxudicación do presente procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o
contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primer lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co prego
de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a
formulada por EMSEBUR, S.L..,
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Adxudicar a EMSEBUR, S.L.., o procedemento aberto para a contratación dos servizos de
salvamento e socorrismo nos areais do concello de Vigo.(expediente 11483-306), por un prezo
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de 796.639 euros, comprometendose a incrementar en 150 horas respecto do mínimo de 80
horas de libre disposición e un prezo hora de prestación do servizo de 12,40 euros IVE excluído
de aplicación en caso de modificación do contrato.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

3(501).CORRECCIÓN DE ERROS NO EXPEDIENTE “PROXECTO DE
OBRAS HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CORBAL, FASE I” APROBADO
POLA X.GOBERNO LOCAL O 6.05.16. EXPTE. 3206/443.
Dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo Administrativo e Orzamentario
da Área de Fomento, do 19.05.16, conformado polo xefe Administrativo de Alcaldía e
polo concelleiro delegado da Área de Fomento, que di o seguinte:
Antecedentes:
I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión do 6 de maio de 2016, acordou entre outros asuntos o
seguinte:
“Aprobar o proxecto de obras “Humanización Rúa Doutor Corbal. Fase I”, de data marzo de 2016, presentado por Ingenia Proyectos Técnicos, S.L., redactado pola Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos María Ferreiro Núñez, cuxo oramento de licitación, Ive incluído, é de CATROCENTOS SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS COARENTA E OITO EUROS CON OITENTA E CINCO CÉNTIMOS (479.648, 85 EUROS).
II.- Revisado o proxecto detéctase un erro de feito no mesmo xa que o importe correcto do proxecto é de 467.967,90 € e non como incorrectamente se sinalou de 479.648,85 €.
Fundamentos técnicos e xurídicos:
I.O artigo 105.2 da Lei 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas e do Procedimiento Administrativo Común establece que as
administración públicas poderán, asimismo, rectificar en calquer momento, de oficio ou a
instancia dos interesados, os errores materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.
II.- A aprobación do proxecto corresponde ao órgano de contratación (artigo 121 TRELCSP) que,
de acordo coa disposición adicional 2ª. 3 TRLCSP é a Xunta de Goberno Local, previo informe
da fiscalización da Intervención Xeral Municipal (artigo 214 TRLRFL).
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte :
ACORDO:
1.Rectificar o erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 6 de maio de 2016 no
referente ao importe do proxecto aprobado que é de 467.967,90 € (CATROCENTOS SESENTA
E SETE MIL NOVECENTOS SESENTA E SETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)., polo
que o mesmo deberá figurar como:
“Aprobar o proxecto de obras “Humanización Rúa Doutor Corbal. Fase I”, de data marzo de
2016, presentado por Ingenia Proyectos Técnicos, S.L., redactado pola Enxeñeira de Camiños,
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Canles e Portos María Ferreiro Núñez, cuxo orzamento de licitación, IVE incluído, é de
467.967,90 € (CATROCENTOS SESENTA E SETE MIL NOVECENTOS SESENTA E SETE
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

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

4(502).CORRECCIÓN DE ERROS NO EXPEDIENTE “PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE VERÁN-XOVE 2015” DA CONCELLERÍA DE XUVENTUDE,
APROBADO POR X.GOBERNO LOCAL DO 20.05.16. EXPTE. 4691/336.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Xuventude, do 23.05.16,
conformado pola concelleira delegada de dito servizo, que di o seguinte:
Corrección de erros no acordo da X.Goberno do 20.05.16 relativo ao expediente 4691/336Programa Verán Xove 2016.
Detectado un erro no informe proposta de data 12 de maio, relativo ao programa Verán
Xove 2016 no referente aos prazos de tramitación de solicitudes proponse a rectificación
dos mesmos.
Así onde di prazo de solicitude telemática de solicitudes ata o 26 de maio, debe dicir ata o
30 de maio.
Onde di prazo de primeira adxudicación de prazas entre 30 e 31 de maio, debe dicir 1 e 2
de xuño.
Onde di acto de sorteo o 30 de maio, debe dicir 1 de xuño.
Onde di publicación 31 de maio, debe dicir 2 de xuño.
Onde di formalización da inscrición entre 1 e 6 de xuño , debe dicir entre o 2 e 7 de xuño.
Onde di adxudicación definitiva e correccíon de erros 8 de xuño, debe dicir 9 de xuño.
Onde di segunda adxudicación de prazas entre 10 e 13 de xuño, debe dicir entre 13 e 14
de xuño.
Onde di publicarase na web o primeiro listado definitivo de vacantes o 9 de xuño, debe dicir
o 10 de xuño.
Onde di proceso de adxudicación presencial dende o 10 ao 13 de xuño, debe dicir dende o
13 ao 14 de xuño.
Onde di formalización de inscricións de prazas vacantes, adxudicación definitiva e exclusión
de
solicitudes , entre 14 e 15 de xuño, debe dicir entre 13 e 15 de xuño.
Onde di corrección de erros antes do 16 de xuño, debe dicir antes do 17 de xuño.
Por todo elo proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Aprobar a corrección de erros detallada anteriormente, quedando o programa redactado do
seguinte xeito:
VERÁN XOVE 2016

O Concello de Vigo, a través do seu programa Verán Xove 2016, pon en marcha os
campamentos urbanos e actividades estivais, co obxecto de ofertar un tempo de lecer educativo
dentro da propia cidade.
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Ademais, preténdese favorecer o emprego e a participación xuvenil, así como facilitar a
conciliación da vida familiar, persoal e laboral das mulleres e dos homes.
Tres grandes bloques de actividades compoñen a programación Verán Xove 2016:
I.- Campamentos urbanos (entre 4 e 17 anos)
II.- Espazos de Tempo Libre (entre 4 e 12 anos)
III.- Actividades xuvenís (entre 13 e 30 anos)

As actividades de Verán Xove 2016 van dirixidas á poboación infantil e xuvenil da cidade de
Vigo, sendo requirimento imprescindible estar empadroado/a no Concello de Vigo.

De cara a evitar incidencias informáticas na adxudicación, este ano modifícase o procedemento
de xeito que haberá un prazo de solicitude e, unha vez pechado, adxudicaranse as prazas por
sorteo segundo se detalla en apartados posteriores.
I.- CAMPAMENTOS URBANOS
Actividades de ocio educativo na cidade para rapaces e rapazas de Vigo e con idades
comprendidas entre os 4 e os 17 anos.
I.1Táboa cronolóxica do procedemento
I.2 Rexistro de solicitantes, solicitude telemática de participantes e primeira adxudicación
a) Rexistro de solicitantes e solicitude telemática de participantes.
-

Prazo: ata o 30 de maio.

-

Solicitantes: Serán solicitantes das actividades ofertadas nos Campamentos Urbanos do
Concello de Vigo, o/a pai/nai/titor/titora. Cada solicitante pode incorporar na mesma
solicitude un/unha ou máis fillos/as ou titorados/as.

-

Rexistro de solicitantes. Para poder realizar as solicitudes de prazas nos Campamentos
urbanos do Concello de Vigo é preciso previamente darse de alta como solicitante na
web (veran.xuventudevigo.org).
Unha vez realizada a alta, asignarase o número de solicitude que permitirá identificar á
persoa solicitante e que será empregado no momento do sorteo. Este número aparecerá
na pantalla do terminal ao finalizar o proceso de rexistro, na súa área privada e, ademais,
seralle remitido ao correo electrónico (no caso de telo aportado).
Só poderá haber un/unha pai/nai/titor/titora solicitante por rapaz/rapaza, sendo excluídos
do proceso no caso de que haxa máis dunha solicitude para un mesmo rapaz ou rapaza.
Darse de alta no rexistro de solicitantes implica a autorización para a publicación dos
datos da persoa solicitante e das persoas que inscriba, nos listados correspondentes.
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-

Participantes: serán participantes nos Campamentos Urbanos do Concello de Vigo os
rapaces e as rapazas empadroados/as en Vigo con idades comprendidas entre os 4 e os
17 anos (ver o apartado “ano de nacemento” en cada unha das actividades).
Un/unha participante só poderá inscribirse nun campamento, agás que na terceira
adxudicación queden prazas dispoñibles (ver apartado I.5).

-

Solicitude telemática. Na área privada da web, cada solicitante pode introducir os datos
de un/unha ou máis participantes para os/as que se solicita praza, indicando as
preferencias de actividades e quendas (ver apartado posterior).
Estes datos poderanse modificar ata o momento no que se peche o proceso de “Rexistro
de solicitantes e solicitude telemática”, sendo válida unicamente a última modificación
efectuada.
Anularanse as solicitudes con datos incorrectos ou incompletos, así como aquelas que
no momento da formalización da inscrición da praza non concorde co reflectido na
solicitude.

-

Solicitude múltiple. Unha mesma persoa poderá solicitar praza para máis de un/unha
fillo/a ou titorado/a, coas mesmas ou distintas preferencias, sendo cada solicitude tratada
unha a continuación da outra no proceso de adxudicación.
As institucións que realicen acollemento residencial de menores en situación de tutela ou
garda administrativa asimilaranse co caso de solicitude múltiple.

-

Actividades e quendas escollidas: un máximo de 3, por orde de preferencia. No apartado
I.2.b detállase o tratamento das opcións no proceso de adxudicación.
Hase de ter en conta para cada actividade e quenda o código de actividade reflectido
nesta programación (p.e: a 1ª quenda do campamento na Casa da Xuventude ten o
código “Casa Xuventude 1” ou 3ª quenda do campamento Verán en Goleta ten o código
“Goleta 3”).

-

Seguimento da solicitude. Poderase visualizar o estado da solicitude de cada participante
na área privada da web veran.xuventudevigo.org.
Os estados posibles son: “solicitude realizada” (agardando adxudicación de praza),
“pendente formalización” (unha vez adxudicada pero sen pechar o proceso de
formalización da praza); “praza formalizada” (unha vez adxudicada e formalizada a
praza) ou “baixa” (por ter sido excluído, por renunciar, por non ter formalizado a praza ou
por non ter atendido á corrección de erros).
De non ter posibilidade de acceder a internet ou de necesitar axuda, tanto para realizar o
rexistro como a solicitude, na Casa da Xuventude haberá persoal de apoio e varios
ordenadores a disposición. Cómpre ter a man toda a documentación necesaria para podelas
cubrir.

b) Primeira adxudicación de prazas.
-

Prazo: entre 1 e 2 de xuño.

-

Listado definitivo de solicitudes. Con antelación ao acto do sorteo publicarase no
taboleiro da Casa da Xuventude o listado definitivo de solicitudes, indicando número de
solicitude, nome e apelidos do/da solicitante, nome da persoa/as participante/es
asociada/as e preferencias escollidas.
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Deste listado quedarán excluídas as solicitudes con datos incorrectos ou incompletos, así
como nas que se detecte que dúas persoas solicitantes inclúen ao mesmo rapaz ou
rapaza en distintas solicitudes.
O soporte dixital deste listado definitivo será o empregado no proceso de adxudicación.
-

Método de adxudicación de prazas: por sorteo entre todos os números de solicitude
admitidos.

-

Acto do sorteo: será presencial e terá lugar na Casa da Xuventude o día 1 de xuño, ás 12
horas, sendo a sesión pública ata encher o aforo da sala empregada. Neste sorteo
determinarase unicamente o primeiro número de inicio do proceso.
Na sesión estará presente un/unha funcionario/a municipal que dará fe do resultado do
mesmo.

-

Proceso de adxudicación: unha vez rematado o acto de sorteo, a Concellería de
Xuventude iniciará a porta pechada a adxudicación de participantes a actividades e
quendas.
A partir do número de solicitude resultante do sorteo, seguindo a orde do “Listado
definitivo de solicitudes” ata o final do mesmo, e proseguindo dende o primeiro número
do listado ata chegar ao número de solicitude previo ao sorteado, procederase do
seguinte xeito para cada caso:
a) Primeira opción: comprobarase se hai praza e, de habela, adxudicaráselle; de non
habela, pasarase á segunda opción.
b) Segunda opción: comprobarase se hai praza e, de habela, adxudicaráselle; de non
habela, pasarase á terceira e última opción.
c) Terceira opción: comprobarase se hai praza e, de habela, adxudicaráselle; no caso
de non habela, o/a participante queda sen praza neste primeiro proceso de
adxudicación, podendo presentarse ao segundo (ver apartado I.4).
Nos casos de solicitude múltiple, aplicaráselle o procedemento descrito a cada unha das
persoas participantes asociados á mesma.
Ao concluír o proceso quedarán adxudicadas as prazas dos campamentos dando lugar
ao Primeiro listado de adxudicación de prazas por campamentos.
Pode darse a circunstancia de que, para algunha actividade e quenda en concreto, haxa
menos solicitudes que prazas, dando lugar ao Primeiro listado provisional de prazas
vacantes por campamentos.

-

Lista de agarda. As solicitudes non atendidas pasarán a formar parte dun listado de
solicitudes pendentes de adxudicación ou lista de agarda.
O citado listado conterá os mesmos campos que o listado definitivo de solicitudes, e será
o empregado para o proceso da segunda adxudicación de prazas.

-

Publicación. O día 2 de xuño, ás 14:00h, publicaranse na web veran.xuventudevigo.org
o Primeiro listado de adxudicación de prazas por campamentos, así como o Primeiro
listado provisional de prazas vacantes por campamentos e a Lista de agarda.
Na área privada da web o estado da persoa participante será “pendente formalización” no
caso de adxudicación e “solicitude realizada” no caso de quedar na lista de agarda.
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I.3 Formalización da inscrición, adxudicación definitiva, corrección de erros na documentación e
exclusión de solicitudes
a) Formalización da inscrición na praza para solicitudes admitidas.
-

Prazo: entre 2 e 7 de xuño

-

Lugar:
a) Telematicamente: cargando os arquivos a través da área privada da web. A poder ser,
incorporar toda a documentación nun único arquivo.
b) Presencialmente: na Casa da Xuventude (López Mora, 31), en horario de 9:30 a
14:00 e de 17:00 a 20:00.
Non se admitirá por correo electrónico.

-

Documentación a presentar:
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de inscrición, asinada por pai, nai, titor ou titora legal. Estará dispoñible para a
descarga na web.
Fotocopia do DNI de pai, nai, titor ou titora legal.
Fotocopia do DNI do rapaz ou da rapaza ou, no caso de non telo, fotocopia do libro
de familia.
Volante de empadroamento onde figure o/a neno/a. Dende a área privada poderase
realizar o trámite on-line no Concello de Vigo.
Fotocopia da tarxeta sanitaria ou tarxeta do seguro do rapaz ou da rapaza.
Fotografía tamaño carné do/da menor.
Xustificante de pagamento (se a actividade así o require). Na área privada estará
dispoñible o acceso ao pago con tarxeta ou o documento a cubrir para tramitar na
entidade bancaria.

b) Adxudicación definitiva e corrección de erros na documentación
9
- Se no proceso de comprobación se detecta a ausencia dalgún documento ou algún outro
erro, requiriráselle por vía telefónica (3 chamadas que quedarán rexistradas) e/ou por vía
correo electrónico para que se corrixa de xeito presencial antes do 9 de xuño, ás 14:00
horas.
-

Unha vez entregada e comprobada toda a documentación, coa correspondente
corrección de erros se fose o caso, a praza quedará asignada definitivamente.

-

Na área privada da web o estado da persoa participante pasará a ser “praza
formalizada”.

c) Exclusión de solicitudes
-

Son motivos de exclusión automática do procedemento de adxudicación definitivo de
prazas:
• Renunciar á praza adxudicada a través da área privada da web.
• Non entregar toda a documentación requirida ou non corrixir os erros no prazo
sinalado.
• Falsear datos no formulario de rexistro.
• Non facer o correspondente pago, se a actividade así o require.
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-

Na área privada da web o estado da persoa participante pasará a ser “baixa”.

I.4 Segunda adxudicación, formalización da inscrición para prazas vacantes, adxudicación
definitiva e exclusión de solicitudes
a) Segunda adxudicación de prazas.
-

Prazo: entre 13 e 14 de xuño

-

Primeiro listado definitivo de vacantes por campamentos. A partir do Primeiro listado
provisional de prazas vacantes por campamentos, e unha vez completado o proceso da
primeira adxudicación, elaborarase o Primeiro listado definitivo de prazas vacantes por
campamentos, incluíndo as prazas procedentes da exclusión de solicitudes. Publicarase
na web o 10 de xuño.

-

Método de adxudicación de prazas: adxudicación directa entre as persoas participantes
recollidas na lista de agarda por estrito orde de chegada.

-

Proceso de adxudicación. Realizarase de forma presencial na Casa da Xuventude
(López Mora, 31), dende o 13 ao 14 de xuño, en horario de 9:30 a 14:00 e de 17:00 a
20:00.
O procedemento consistirá en completar prazas do “Primeiro listado definitivo de
vacantes de campamentos” a medida que as persoas solicitantes da lista de agarda as
vaian demandando e por estrita orde de chegada.

b) Formalización da inscrición de prazas vacantes, adxudicación definitiva e exclusión de
solicitudes
-

Prazo: entre 13 e 15 de xuño

-

Lugar e documentación a presentar: igual que para a primeira adxudicación (ver apartado
1.3.a)

-

Adxudicación definitiva e corrección de erros na documentación: seguirase o mesmo
procedemento que para a primeira adxudicación (ver apartado 1.3.b)
Se no proceso de comprobación se detecta a ausencia dalgún documento ou algún outro
erro, requiriráselle por vía telefónica (3 chamadas que quedarán rexistradas) e/ou por vía
correo electrónico para que se emende de xeito presencial antes do 17 de xuño, ás
14:00 horas.

-

Exclusión de solicitudes: seguirase o mesmo procedemento que para a primeira
adxudicación (ver apartado 1.3.c)

I.5 Terceira adxudicación, formalización da inscrición para últimas prazas vacantes e
adxudicación definitiva
a) Terceira adxudicación de prazas.
-

Prazo: a partir do 20 de xuño

-

Segundo listado definitivo de vacantes por campamentos. Unha vez completado o
proceso da segunda adxudicación, elaborarase o Segundo listado definitivo de prazas
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vacantes por campamentos, incluíndo as prazas vacantes e as procedentes da exclusión
de solicitudes na segunda adxudicación. Publicarase na web o 17 de xuño.
-

Terceira adxudicación. Realizarase de forma presencial na Casa da Xuventude (López
Mora, 31), a partir do 20 de xuño, en horario de 9:30 a 14:00 e de 17:00 a 20:00.
O procedemento consistirá na adxudicación directa ata cubrir as prazas dispoñibles
segundo o seguinte calendario:
a) Persoas sen praza en ningún dos campamentos ofertados: 20 de xuño
b) Persoas que demanden unha segunda actividade: a partir do 21 de xuño ata cubrir
prazas.

b) Formalización da inscrición en prazas vacantes, adxudicación definitiva e exclusión de
solicitudes
-

Prazo: dous días a partir do momento de adxudicación

-

Documentación a presentar na Casa da Xuventude: igual que para a primeira
adxudicación (ver apartado 1.3.a).

-

Adxudicación definitiva: unha vez entregada
considerarase a adxudicación como definitiva.

-

Exclusión de solicitudes: seguirase o mesmo procedemento que para a primeira
adxudicación (ver apartado 1.3.c)

correctamente

a

documentación

I.6 Devolución da cota de inscrición
Se, unha vez obtida a praza e realizado o pagamento correspondente, a persoa
interesada non pode asistir ao campamento, só terá dereito á devolución da cantidade
aboada no caso de que se xustifique por escrito na Casa da Xuventude, polo menos con
20 días de antelación ao inicio da actividade, e haxa motivos de forza maior debidamente
acreditados.
I.7 Información adicional
-

En cada campamento faranse diferentes grupos, tendo en conta sobre todo a idade e
intereses, co obxecto de que as actividades sexan acordes a cada grupo.

-

Os horarios dos campamentos con aula matinal e servizo friameira é o seguinte:
7:45 a 9:00h. Chegada e Aula matinal
9:00 a 14:00h. Actividades campamento
14:00 a 15:15h. Saída e servizo friameira

-

Existe a posibilidade de almorzar na Aula matinal levando o almorzo da casa
11

-

O primeiro día de campamento haberá que entregar ao monitorado a “Ficha para
recollida de participantes en campamentos” (descargar na web) cuberta cos datos das
persoas autorizadas para a recollida dos nenos e nenas.
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LISTADO DE ACTIVIDADES
CAMPAMENTO en VIGOZOO:
Actividades: coñecemento e observación dos animais, rastrexo do oso, arte no zoo, safari
fotográfico, observación de aves, enriquecemento ambiental, roteiro ao Vixiador e roteiro
nocturno, escalada en boulder, bádminton, xogos con balón, xogos de auga, a biodiversidade
(especies autóctonas versus invasoras, a nosa contribución á biodiversidade), veladas e festa de
despedida.
Horario: dende as 10:00 do luns ata as 18:00 do venres. O primeiro día haberá servizo de
acollida de 8:00 a 10:00h.
Aloxamento: no albergue VigoZoo
Ano nacemento: 2004-2008
Lugar: VigoZoo
Codigo
Zoo Acampada 1
Zoo Acampada 2
Zoo Acampada 3

Datas
Do 27 de xuño ao 1 de xullo
Do 4 ao 8 de xullo
Do 11 ao 15 de xullo

Prezo
108€
108€
108€

VERÁN CIENTÍFICO en BOUZAS:
Actividades: unha científica un pouco tola e moi divertida amosará, a través de experimentos,
xogos, obradoiros, deportes, saídas e outras actividades, que a ciencia está presente na vida
cotiá.
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00 a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00 a 15:00h.
Lugar: Pavillón de Bouzas
Código
Científico Bouzas 1
Científico Bouzas 2
Científico Bouzas 3

Datas
Do 27 de xuño ao 1 de xullo
Do 4 ao 15 de xullo
Do 18 ao 29 de xullo (agás 25)

Prezo
20€
40€
36€

VERÁN no CASTRO:
Actividades: Preparación, filmación e proxección de curtametraxes en vídeo, ecoxornalismo,
música, contos, xogos celtas, xogos de auga, rastrexos... nun entorno natural no centro da
cidade.
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00 a 9:00h. Servizo de friameira
(levar comida da casa) de 14:00 a 15:00h
Lugar: Monte do Castro
Código Datas
Castro 1 Do 27 de xuño ao 1 de xullo
Castro 2 Do 4 ao 15 de xullo
Castro 3 Do 18 ao 29 de xullo (agás o 25)

Prezo
20€
40€
36€

VERÁN en GOLETA
Actividades: Navegación a bordo dunha goleta polo Estreito de Rande, enseada de San Simón,
Illas Cíes, unha batea..., xornada mariñeira, obradoiros mariñeiros, pesca con solta...
Ano nacemento: 2002-2008
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Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h.
Lugar: Porto Deportivo Marina Davila Sport
Código
Goleta 1
Goleta 2
Goleta 3
Goleta 4
Goleta 5
Goleta 6
Goleta 7
Goleta 8

Datas
Do 27 de xuño ao 1 de xullo
Do 4 ao 8 de xullo
Do 11 ao 15 de xullo
Do 18 ao 22 de xullo
Do 26 ao 29 de xullo
Do 1 ao 5 de agosto
Do 8 ao 12 de agosto
Do 29 de agosto ao 2 de setembro

Prezo
30€
30€
30€
30€
24€
30€
30€
30€

VERÁN en SAMIL:
Actividades: Este verán en Samil nenos e nenas transformaranse en superheroes e
superheroínas con poderes máxicos, realizando actividades como: crea o teu cómic, a caixa
máxica, xincanas, moitos xogos na praia, piscina, diferentes competicións e deportes.
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: Complexo Deportivo de Samil
Código Datas
Samil 1 Do 27 de xuño ao 1 de xullo
Samil 2 Do 4 ao 15 de xullo
Samil 3 Do 18 ao 29 de xullo (agás o 25)
Samil 4 Do 1 ao 12 de agosto
Samil 5 Do 17 ao 31 de agosto

Prezo
20€
40€
36€
40€
44€

VERÁN ARTÍSTICO en INGLÉS:
Actividades: teatro, escenografía, deporte, xogos, baile, manualidades... todo elo en lingua
inglesa e baixo o fío condutor dunha obra clásica de Disney que pais e nais poderán desfrutar
ao final do campamento.
Ano nacemento: 2000-2008
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: CEP Doutor Fleming
Código
Datas
Prezo
Inglés Artístico1 Do 1 ao 14 de xullo
40€
Inglés Artístico2 Do 15 ao 29 de xullo (agás o 25) 40€
VERÁN ECOLÓXICO en NAVIA:
Actividades: explorador/a da natureza, biohorto galego, eco-contos con arte, xincana enerxética,
laboratorio de xoguetes, detective da auga, aromaterapia e cromaterapia, xogos ecoimaxinativos, circuíto de pegada ecolóxica, eco-artistas...
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: Pavillón de Navia
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Código
NAVIA 1
NAVIA 2
NAVIA 3
NAVIA 4

Datas
Do 1 ao 14 de xullo
Do 15 ao 29 de xullo (agás o 25)
Do 1 ao 12 de agosto
Do 17 ao 31 de agosto

Prezo
40€
40€
40€
44€

VERÁN CREATIVO en VIGOSÓNICO:
Actividades: obradoiros de ritmo, expresión corporal e musical, xogos e xincanas, xogos con
auga, deportes ao aire libre, proxeccións e audicións, artes plásticas, karaoke e “a miña primeira
gravación”.
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: VigoSónico
Código
Datas
Prezo
VigoSónico 1 Do 1 ao 14 de xullo
40€
VigoSónico 2 Do 15 ao 29 de xullo (agás o 25) 40€
VERÁN na CASA DA XUVENTUDE
Actividades: obradoiros, xogos predeportivos, xogos de auga, grandes xogos, festas temáticas,
saídas...
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h.
Lugar: Casa da Xuventude
Código
Datas
Prezo
Casa Xuventude 1 Do 4 ao 15 de xullo
Gratuíto*
Casa Xuventude 2 Do 18 ao 29 de xullo (agás o 25) Gratuíto*
* Gratuíto agás saídas e excursións
VERÁN en COIA
Actividades: obradoiros, xogos predeportivos, xogos de pistas, grandes xogos, xincanas, festas
temáticas, saídas á praia...
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h.
Lugar: Pavillón de Coia
Código Datas
Prezo
Coia 1 Do 4 ao 15 de xullo
Gratuíto*
Coia 2 Do 18 ao 29 de xullo (agás o 25) Gratuíto*
* Gratuíto agás saídas e excursións
VERÁN MARIÑEIRO:
Actividades: Unha morea de actividades relacionadas co mar: piragüismo, remo, navegación en
embarcacións tradicionais, pesca con solta, baño, xogos e comida na praia, aspectos de cultura
marítima e visita ao Museo do Mar.
Ano nacemento: 2003-2009
Horario: 9:00 a 18:00h, de luns a venres (Levar comida da casa). As actividades do campamento
realizaranse a partires das 10:00h.
Lugar: A.V. Bouzas
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Código
Mariñeiro 1
Mariñeiro 2
Mariñeiro 3
Mariñeiro 4

Datas
Do 4 ao 8 de xullo
Do 11 ao 15 de xullo
Do 18 ao 22 de xullo
Do 25 ao 29 de xullo

Prezo
40€
40€
40€
40€

VERÁN NÁUTICO na ETEA:
Actividades: náuticas ( kaiak, windsurf, vela lixeira, deportes de arrastre...) e terrestres (grandes
xogos, saídas culturais, obradoiros...).
Ano nacemento: 1999-2008
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: pavillón e praia da ETEA
Código Datas
ETEA 1 Do 4 ao 15 de xullo
ETEA 2 Do 18 ao 29 de xullo (agás o 25)
ETEA 3 Do 1 ao 12 de agosto

Prezo
40€
36€
40€

VERÁN no VAO:
Actividades: construción e programación de robots con tecnoloxía Lego Education, iniciación a
deportes (balonmán, fútbol, baloncesto), xincanas, olimpíadas de deportes alternativos, busca do
tesouro, xogos ao aire libre, obradoiros, festa da escuma, xogos na praia do Vao e Canido, visita
á illa de Toralla e á vila romana.
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: Instalacións do Campo de fútbol do Vao
Código
Vao 1
Vao 2
Vao 3

Datas
Do 18 ao 29 de xullo (agás o 25)
Do 1 ao 12 de agosto
Do 17 ao 31 de agosto

Prezo
36€
40€
44€

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en INGLÉS:
Actividades: obradoiros de cociña, teatro, títeres, música, danza, xardinería, debuxo e pintura,
ciencia divertida, deportes, xogos...
Ano nacemento: 2004-2012
Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: Casa da Xuventude
Código
Datas
Prezo
Inglés Inmersión1 Do 1 ao 12 de agosto 40€
VERÁN NÁUTICO en BOUZAS:
Actividades: náuticas ( kaiak, windsurf, vela lixeira, deportes de arrastre...) e terrestres (grandes
xogos, obradoiros...).
Ano nacemento: 1999-2008
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Horario: 8:00 a 15:00h. de luns a venres. Aula matinal de 8:00h a 9:00h. Servizo friameira (levar
comida da casa) de 14:00h a 15:00h
Lugar: Liceo Marítimo de Bouzas
Código
NÁUTICO BOUZAS 1
NÁUTICO BOUZAS 2
NÁUTICO BOUZAS 3
NÁUTICO BOUZAS 4
NÁUTICO BOUZAS 5

Datas
Do 1 ao 5 de agosto
Do 8 ao 12 de agosto
Do 22 ao 26 de agosto
Do 29 agosto ao 2 de setembro
Do 5 ao 9 de setembro

Prezo
30€
30€
30€
30€
30€

CAMPAMENTO URBANO nas TRAVESAS
Actividades: A temática xirará sobre unha versión particular da Caixa de Pandora na que
descubrir elementos cos que construír, na nosa cidade, un mundo mellor: obradoiros, xogos,
deportes, música, teatro, saídas e moitas outras sorpresas.
Ano nacemento: 2002-2008
Horario: 8:00 a 15:00 de luns a venres. Agás días excursión de todo o día. Aula matinal de 8:00 a
9:00h. Servizo friameira (levar comida da casa) de 14:00 a 15:00h.
Lugar: Pavillón Central das Travesas
Código Datas
Prezo
Urbano 1 Do 1 ao 12 de agosto Gratuíto
CAMPUS POLIDEPORTIVO XVII:
Data: do 27 de xuño ao 1 de xullo.
Idades: 6 a 14 anos
Horario: 9:00 a 18:00h.
Lugar: Complexo Deportivo As Travesas
Actividades: baloncesto, balonmán, voleibol fútbol sala, hóckey a patíns, baloncesto en cadeira
de rodas, natación, béisbol, rugby, bádminton, ciclismo e excursión ás Illas Cíes.
Prezo: 70€ (inclúe xantar, unha pequena merenda a media mañá e seguro).
Inscricións: nas instalacións da Fundación VIDE ata cubrir prazas. O pago faise en efectivo no
momento da inscrición.
Máis información: www.vide.es
XVII TORNEO INTERNACIONAL de FÚTBOL BASE “VIGOCUP 2016”:
Data: do 4 ao 10 de xullo.
Idades: 5 a 16 anos
Horario: 9:00 a 21:00h.
Lugar: Campos de fútbol da cidade de Vigo
Prezo por equipo: Gratuíto para sub6. 30€ (sub7 + sub8) e 90€ (o resto)
Inscricións: por equipos ata o 27 de maio
Máis información: www.vide.es
NAVIACAMP: Baloncesto e Fútbol
Datas: do 11 ao 15 de xullo // do 18 ao 22 de xullo // do 26 ao 29 de xullo.
Idades: 5 a 14 anos
Horario: de 9:00 a 14:00h. de luns a venres
Lugar: Pavillón de Navia
Prezo: 60€/semana para socios/as. 75€/semana para non socios/as. Inclúe equipación.
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Inscricións: antes do 15 de xuño en naviacamps@gmail.com
Máis información: facebook.com/naviacamp ou no Teléfono 654 431 938/ 645 958 030
DIVÍRTETE NO VERÁN (Proxecto de lecer para persoas con discapacidade)
Datas: do 4 ao 8 de xullo // do 11 ao 15 de xullo // do 18 ao 22 de xullo // do 1 ao 5 de agosto //
do 8 ao 12 de agosto // do 22 ao 26 de agosto.
Idades: 6 a 65 anos
Horario: de 10:00 a 14:00h. de luns a venres
Lugar: Centro San Francisco (R/ Cangas, 14 - Coia)
Prezo: 10€/semana. No mes de agosto haberá servizo de comedor: 29€/semana. Como máximo
poderanse solicitar dúas semanas de actividade por mes.
Inscricións: dende o 20 de maio ao 2 de xuño, no Rexistro Xeral do Concello.
Máis información: www.vigo.org e no 010

II. ESPAZOS DE TEMPO LIBRE
Espazos onde empregar o tempo de lecer realizando obradoiros, xogando, creando... e, sobre
todo, divertíndose con amigos e amigas. Están dirixidos ao público infantil (ver idades para cada
un dos espazos).
Inscricións: no espazo elixido e ata cubrir prazas (ver enderezos e horarios de cada un dos
espazos).
NA CASA DA XUVENTUDE:
Datas: ata o 1 de xullo e a partires do 1 de setembro
Idade: 4 a 12 anos
Horario: De luns a venres (16:30-20:30h.). En período de vacacións escolares, de 8:00 a 16:00h.
Lugar: Casa da Xuventude. R/ López Mora, 31 - Baixo
Prezo: gratuíto, agás excursións (con inscrición específica previa)
Inscricións: no propio espazo
NO PAVILLÓN DE DEPORTES DE COIA:
Datas: ata o 1 de xullo e a partires do 1 de setembro
Idade: 4 a 12 anos
Horario: de luns a venres (16:30-20:30h.). En período de vacacións escolares, de 8:00 a 16:00h.
Lugar: Pavillón de Coia. Avda. Castelao s/n
Prezo: Gratuíto, agás excursións (con inscrición específica previa)
Inscricións: no propio espazo
NO CALVARIO:
Datas: todo o ano, agás o mes de agosto
Idade: 4 a 10 anos
Horario: De luns a venres de17:00-20:00h. No mes de xullo, de 9:30 a 13:30.
Só poderán asistir 2 días á semana e por orde de entrada ata cubrir cota.
Lugar: R/ Sagunto, 86
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Prezo: Gratuíto, agás excursións (con inscrición específica previa)
Inscricións: no propio espazo

EN CORUXO:
Datas: todo o ano, agás o mes de agosto
Idade: 6 a 12 anos
Horario: De luns a venres (16:00-20:00h.). A partir do 22 de xuño, de 9:30 a 13:30h
Lugar: CEIP A Paz-Tintureira (Estrada Fragoselo,42 - Coruxo)
Prezo: 5€/mes
Inscricións: no propio espazo
EN LAVADORES:
Datas: todo o ano, agás o mes de agosto
Idade: 6 a 12 anos
Horario: De luns a venres de 16:30-20:30h. A partir do 22 de xuño, de 9:30 a 13:00h
Lugar: A.V. Lavadores. R/ Ramón Nieto, 302
Prezo: Gratuíto, agás excursións (con inscrición específica previa)
Inscricións: no propio espazo
NO CLUB DE AMIGOS E AMIGAS DE VIGOZOO:
Datas: 18-22 xullo // 26-29 xullo // 1- 5 agosto // 8-12 agosto // 22-26 agosto // 29agosto-2
setembro
Ano nacemento: 2004 a 2010
Horario: De luns a venres de 10:00-14:00h. Posibilidade de atención matinal de 8:00 a 10:00h.
e/ou de recollida de 14:00 a 15:00. Poderán levar comida da casa ou comer na cafetería,
aboando o menú correspondente.
Lugar: VigoZoo
Prezo: quendas de 5 días: 25€/semana. Semana do 26-29 xullo (4 días): 20€
Inscricións: Telefónica no 986267783, a partires do 1 de xuño, de luns a venres (agás festivos)
de 10:00 a 20:00h.

III. ACTIVIDADES XUVENÍS
Actividades desenvolvidas e dirixidas por e para o público xuvenil (13 a 30 anos).
Haberá algunhas actividades que precisen inscrición previa por motivos de organización. Esta
información, xunto coa programación específica de cada espazo, estará dispoñible na web da
Concellería de Xuventude do Concello de Vigo coa antelación suficiente.
CASA DA XUVENTUDE:
Horario: Ata 30 de xuño e dende 1 de setembro: luns a venres, de 9:00 a 14:00, e sábados, de
10:30 a 13:30. Luns a sábado tarde, de 16:30 a 20:30.
Xullo: luns a venres, 9:00 a 14:00 e 16:30 a 20:30, e sábado, de 10:30 a 13:30. Agosto: luns a
venres, 9:00 a 14:00.
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Lugar: López Mora, 31
Idades: De 13 a 30 anos
Actividades: internet, wifi, obradoiros, información xuvenil, dinamización xuvenil (futbolín, dardos,
Play Station4, xogos de mesa...), sala de exposicións...
Prezo: Gratuíto
PUNTO XOVE:
Horario: Ata o 30 de xuño e a partires do 1 de setembro: luns a domingo, de 17:00 a 21:30.
Xullo: luns a venres, de 9:00 a 14:00.
Lugar: López de Neira, 27
Idades: De 13 a 30 anos
Actividades: internet, wifi, obradoiros, futbolín, Play Station3, dardos, xogos de mesa
Prezo: Gratuíto
CONCERTOS SÓNICOS DE VERÁN:
Horario: Os domingos 19 xuño, 3 xullo e 24 xullo, ás 18:00.
Lugar: No espazo VigoSónico. Estrada do Portal s/n. Parque Tecnolóxico de Valadares
Prezo: Gratuíto
VIGOSÓNICO:
Horario: Martes a domingo de 16:00 a 22:00h. agás no mes de agosto
Lugar: Estrada do Portal s/n. Parque Tecnolóxico de Valadares
Idades: De 13 a 35 anos
Actividades: Acceso a internet, wifi, cursos, xogos, obradoiros, futbolín, tenis de mesa,
actividades deportivas, ensaios musicais, concertos...
Prezo: Gratuíto

CONTACTOS DE INTERESE
Casa da Xuventude:
R/ López Mora, 31 – 36206 Vigo.
Tlf.: 986 294 806
Web: www.xuventudevigo.org
Correo-e: xuventude@vigo.org
Punto Xove:
R/ López de Neira, 27 – 36202 Vigo
Tlf. 986 223 004
Correo-e: puntoxove@vigo.org
VigoSónico:
Estrada do Portal s/n. Parque Tecnolóxico de Valadares
Correo e: vigosonico@vigo.org
Tlf. 986 475 403
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VigoZoo:
Praza dos Leóns s/n. Madroa - Teis
Correo e: vigozoo@vigo.org
Tlf. 986 26 77 83/84
Espazos de Tempo Libre Infantil:
Casa da Xuventude: R/ López Mora, 31. Tlf. 986 294 806
Coia: Pavillón Municipal Deportes de Coia. Avda. Castelao, s/n. Tlf. 986 242 737
Calvario: R/ Sagunto, 86 .Tlf. 986 261 098
Lavadores: A.V. Lavadores. R/ Ramón Nieto, 302. Tlf. 986 379 618 ou 652 146 403
Coruxo: CEIP A Paz-Tintureira (Estrada Fragoselo, 42 – Coruxo)
VigoZoo: Praza dos Leóns s/n. Madroa – Teis Tlf. 986 26 77 83/84
Outros enderezos:
Pavillón Polideportivo Bouzas: Rúa Eduardo Cabello s/n
Pavillón Central das Travesas: Avda. Castrelos, 1
Pavillón Polideportivo de Navia: Lamelas, s/n
Campo de fútbol O Vao: Carretera do Vao, 153
Complexo Deportivo Samil: Avda. Samil s/n
CEP Doutor Fleming: Rúa Ourense, 15
ETEA: Avda. Marina Española
A.VV. Bouzas: Rúa do Pazo, 2
Porto Deportivo Marina Davila Sport: Peirao de reparacións de Bouzas
Liceo Marítimo de Bouzas: Eduardo Cabello, 8
Segundo o programa anteriormente exposto, para os meses de xuño, xullo, agosto e setembro,
está previsto que dende o Concello de Vigo se oferten un total de 22.312 prazas en campamentos urbanos, actividades deportivas e actividades de dinamización infantil-xuvenil
para os rapaces e rapazas de idades comprendidas entre 4 e 18 anos. O orzamento da actividade a desenvolver dende a Concellería de Xuventude ascende a un total de 172.447 euros,
que deberán ser consignados con cargo á partida 3370 2279912 ou á bolsa de vinculación do
orzamento de Xuventude. A organización municipal da actividade de Campamentos de Verán
Xove 2016, non impide o seu financiamento de forma conxunta entre o Concello de Vigo e os/as
participantes, o que se xustifica nunha maior eficiencia e racionalidade dos recursos económicos
no fomento do interese e participación máis activa, no desenvolvemento da actividade educativa,
habida conta do incremento do custe que supón á atención profesional nun horario extenso.
Tendo en conta o exposto, e considerando un asistencia aproximada de 2.292 nenos e nenas en
campamentos con cota, resultan uns ingresos dos/as usuarios/as que ascenden a 80.298 €.
Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local o programa, serán tramitados os
correspondentes contratos menores para cada unha das actividades que así o requiran,
desagregando os importes correspondentes aos gastos de persoal, seguros e materiais en cada
un deles. En canto ao nº de prazas, os orzamentos, a achega municipal,a % de subvención
municipal, así como a achega das familias detállase na seguinte táboa:
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1

Obradoiros de cociña, teatro, títeres,
música, danza, xardinería, debuxo e
pintura, ciencia divertida, deportes,
xogos...

1-12agosto 4(10 días)
12anos

Verán en
Samil (Com- Piscina/praia, xogos, xincanas, conplexo Detos, actividades de igualdade de xéportivo
nero, obradoiros
Samil)

27xuño1xullo (5
días)

Verán en
Samil (Com- Piscina/praia, xogos, xincanas, conplexo Detos, actividades de igualdade de xéportivo
nero, obradoiros
Samil)

18-29xullo
(9 días)

Verán en
Samil (Com- Piscina/praia, xogos, xincanas, conplexo Detos, actividades de igualdade de xéportivo
nero, obradoiros
Samil)

4-15 xullo
41-12agosto
12anos
(10días)

Verán en
Samil (Com- Piscina/praia, xogos, xincanas, conplexo Detos, actividades de igualdade de xéportivo
nero, obradoiros
Samil)

17-31agos- 4to (11días) 12anos

Aprendiz de explorador/a da natureza, biohorto galego, ecocontos con
arte, xincana enerxética, laboratorio
de xoguetes, detective da auga, aromaterapia e cromaterapia, xogos
ecoimaxinativos, circuíto de pegada
ecolóxica, ecoartistas.

1-14xullo
15-29xullo 41-12agosto 12anos
(10días)

Verán Ecolóxico en
Navia (Pavillón de Navia)

412anos

412anos

1

1

2

1

3

45

50

50

50

50

50

5865

36

1800

117,3

11730

40

4000

71,2

16020

30

6750

75

3375

40

1800

37,5

1875

20

1000

67,5

3375

36

1800

75

7500

40

4000

82,5

4125

44

2200

75

11250

40

6000

Total Ingresos

Inmersión
Lingüística
en Inglés
(Casa da
Xuventude)

45

117,3

Prezo/praza

5

Orzamento Total

Prazas/Quenda

1-5agosto
8-12agosto
Verán NáutiNáuticas (vela lixeira, deportes de
22-26agosco en Bou8-17
arrastre, kaiak...) e Terrestres (xogos, to 29agstzas (Liceo
anos
saídas culturais, obradoiros...)
2stbro 5Marítimo)
9setembro
(5 días)

50

Custo/Praza

Quendas
2

Total Prazas

Idades

Verán Náuti- Náuticas (vela lixeira, deportes de
4-15xullo
8-17
co na ETEA arrastre, kaiak...) e Terrestres (xogos, 1-12agosto
anos
(ETEA)
saídas culturais, obradoiros...)
(10días)

Duración

50

Actividades

1

Lugar

8-17
anos

Verán Náuti- Náuticas (vela lixeira, deportes de
18-29xullo
co na ETEA arrastre, kaiak...) e Terrestres (xogos,
(9días)
(ETEA)
saídas culturais, obradoiros...)

50

100

225

45

50

50

100

50

150
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450

4125

44

2200

67

8040

40

4800

Total Ingresos

1

30

82,5

Prezo/praza

4

Orzamento Total

Obradoiros de ritmo, expresión corVerán Crea- poral e musical. Xogos e xincanas.
tivo en Vigo- Xogos con auga. Deportes ao aire liSónico (Vi- bre. Proxeccións e audicións. ObragoSónico)
doiros de artes plásticas. Karaoke. A
miña primeira gravación.

1-12agosto 8(10días)
14anos

50

Custo/Praza

A temática xirará sobre unha versión
particular da Caixa de Pandora na
que descubriremos elementos cos
que construír na nosa cidade un
mundo mellor

713anos

1

Total Prazas

4-8xullo
Piragüismo e Remo, Cultura Maríti11-15xullo
ma, Navegación en embarcacións
18-22xullo
tradicionais, Xogos e Obradoiros, Ba25-29xullo
ños e Comida na praia
(5días)

Prazas/Quenda

Campamento Urbano
nas Travesas (Pav.
Central Travesas)

17-31agos- 4to (11días) 12anos

Quendas

Verán Mariñeiro (AV
Bouzas)

Idades

Actividades
Aprendiz de explorador/a da natureza, biohorto galego, ecocontos con
arte, xincana enerxética, laboratorio
de xoguetes, detective da auga, aromaterapia e cromaterapia, xogos
ecoimaxinativos, circuíto de pegada
ecolóxica, ecoartistas.

Duración

Lugar
Verán Ecolóxico en
Navia (Pavillón de Navia)

50

120

450
15000

1-14xullo
15-29xullo
(10días)

412anos

Verán Científico en
Bouzas
(Pav Bouzas)

Unha científica un pouco tola e moi
divertida amosará que a ciencia está 27xuñopresente na vida cotiá a través de ex- 1xullo (5
perimentos, xogos, obradoiros, dedías)
portes, saídas...

412anos

Verán Científico en
Bouzas
(Pav Bouzas)

Unha científica un pouco tola e moi
divertida amosará que a ciencia está
4-15xullo
presente na vida cotiá a través de ex(10 días)
perimentos, xogos, obradoiros, deportes, saídas...

412anos

Verán Científico en
Bouzas
(Pav Bouzas)

Unha científica un pouco tola e moi
divertida amosará que a ciencia está
18-29xullo
presente na vida cotiá a través de ex(9 días)
perimentos, xogos, obradoiros, deportes, saídas...

412anos

Verán no
Vao (C.
Fútbol Vao)

Construción e programación de robots con tecnoloxía Lego Education, iniciación a deportes (balonmán, fútbol,
baloncesto), xincanas, olimpíadas de
18-29xullo
deportes alternativos, busca do te(9días)
souro, xogos ao aire libre, obradoiros,
festa da escuma, xogos na praia do
Vao e Canido, visita á illa de Toralla e
á vila romana.

412anos

2

1

1

1

1

50

50

50

50

40

0

100
75

7500

40

4000

37,5

1875

20

1000

75

3750

40

2000

67,5

3375

36

1800

59,4

2376

36

1440

50

50

50

40
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Navegación+Visitas (Rande, S. Simón, Cíes, Cangas)+Obradoiros mariñeiros

27xuño1xullo 48xullo
11-15 xullo
18-22xullo 81-5agosto 14anos
8-12agosto
29agos2stbro
(5días)

Verán Artístico en Inglés (CEP
Doutor Fleming)

Teatro, escenografía, deporte, xogos,
baile, manualidades... todo elo en lin1-14xullo
gua inglesa e baixo o fío condutor
15-29xullo
dunha obra clásica de Disney que
(10días)
pais e nais poderán desfrutar ao final
do campamento.

816anos

Verán no
Castro
(Monte do
Castro)

Preparación, filmación e proxección
de curtametraxes en vídeo, ecoxornalismo, música, contos, xogos celtas, xogos de auga, rastrexos... nun
entorno natural no centro da cidade.

27xuño1xullo
(5días)

412anos

Verán no
Castro
(Monte do
Castro)

Preparación, filmación e proxección
de curtametraxes en vídeo, ecoxornalismo, música, contos, xogos celtas, xogos de auga, rastrexos... nun
entorno natural no centro da cidade.

4-15xullo
(10 días)

412anos

7

2

1

1

30

30

45

30

30

Total Ingresos

1

814anos

Prezo/praza

26-29xullo
(4días)

Orzamento Total

Navegación+Visitas (Rande, S. Simón, Cíes, Cangas)+Obradoiros mariñeiros

40

Custo/Praza

Prazas/Quenda

1

Total Prazas

Quendas

Verán en
Goleta

Construción e programación de robots con tecnoloxía Lego Education, iniciación a deportes (balonmán, fútbol,
baloncesto), xincanas, olimpíadas de
17-31agos- 4deportes alternativos, busca do teto (11días) 12anos
souro, xogos ao aire libre, obradoiros,
festa da escuma, xogos na praia do
Vao e Canido, visita á illa de Toralla e
á vila romana.

Idades

Verán en
Goleta

40

Duración

Verán no
Vao (C.
Fútbol Vao)

1

Actividades

Lugar
Verán no
Vao (C.
Fútbol Vao)

Construción e programación de robots con tecnoloxía Lego Education, iniciación a deportes (balonmán, fútbol,
baloncesto), xincanas, olimpíadas de
1-12agosto 4deportes alternativos, busca do te(10días)
12anos
souro, xogos ao aire libre, obradoiros,
festa da escuma, xogos na praia do
Vao e Canido, visita á illa de Toralla e
á vila romana.

40

66

2640

40

1600

72,6

2904

44

1760

66

1980

24

720

66

13860

30

6300

75

6750

40

3600

34,5

1035

20

600

69

2070

40

1200

40

30

210

90

30

30
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412anos

Xogos e rastrexos. Obradoiros de enCampamenriquecemento medioambiental. Obserto en Vigovacións e xogos nocturnos. Arte no
Zoo (Vigozoo. Safari fotográfico. Saída meZoo)
dioambiental.

27xuño1xullo 48xullo
11-15xullo

8-12anos

Manutención
Campamento VigoZoo

27xuño1xullo 48xullo
11-15xullo

8-12anos

Verán en
Coia (Pav.
Coia)

Baloncesto, balonmán, voleibol, fútbol
XVII CAMsala, hóckey a patíns, baloncesto en
27xuñoPUS POLI- cadeira de rodas, natación, béisbol,
1xullo
DEPORTIVO rugby, bádminton, ciclismo e excursión ás Illas Cíes.
NAVIACAMP Baloncesto e Fútbol

11-15xullo
18-22xullo
26-29xullo

DIVÍRTETE
NO VERÁN
(Dirixido a
persoas con
discapacidade)

CLUB AMIGOS/AS VIGOZOO

2

3

50

52

36

1080

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

100

156
111,7

3

69
8-14anos

1

17425 108 16848

52

200

10764

200
70

3

60

180

4-8xullo
11-15xullo
18-22xullo
1-5agosto 6-65nos
8-12agosto
22-26agosto (5días)

6

40

240

18-22xullo
26-29xullo
1-5agosto
8-12agosto 6-12anos
22-26agosto 29agst2set

6

50

300

TOTAL PRAZAS CAMPAMENTOS

1863

Total Ingresos

4-15xullo
18-29xullo
(10 e 9
días)

50

62,1

Prezo/praza

Obradoiros, xogos predeportivos, xogos de pistas, grandes xogos, xincanas, festas temáticas, saídas á
praia...

2

Orzamento Total

412anos

30

Custo/Praza

4-15xullo
18-29xullo
(10 e 9
días)

1

Total Prazas

Verán na
Casa da Xu- Obradoiros, xogos predeportivos, xoventude
gos de auga, grandes xogos, festas
(Casa da
temáticas, saídas...
Xuventude)

Prazas/Quenda

18-29xullo
4(agás o 25)
12anos
(9 días)

Quendas

Idades

Preparación, filmación e proxección
de curtametraxes en vídeo, ecoxornalismo, música, contos, xogos celtas, xogos de auga, rastrexos... nun
entorno natural no centro da cidade.

Duración

Actividades

Lugar
Verán no
Castro
(Monte do
Castro)

5-14anos

3.506

172.447

80.298
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6900

Espazos Le- Casa da Xuventude, Punto Xove, Vicer Xuvenil goSónico

1330anos

125

8750

Lugar

22 xuño9setembro

TOTAL PRAZAS DINAMIZACIÓN

70

Total Ingresos

230

Prezo/praza

4-12anos 30

Orzamento Total

Prazas/Quenda

22 xuño9setembro
Espazos Le- Casa da Xuventude, Coia, Lavadores,
(agás no
cer Infantil
Coruxo, APAM
mes de
agosto)

Custo/Praza

Quendas

3000

4-10xullo

Total Prazas

Idades

3000

XVII Torneo Internacional de Fútbol
Base

Duración

1

Actividades

5-16anos

VIGOCUP
2016

18.650

* O orzamento total deste programa está calculado en base ás diferentes ofertas presentadas e
que serán motivo con posterioridade de diversos contratos menores. Os gastos que inclúen cada
unha das actividades son os relativos a: persoal, compra e alugue de materiais, transporte e
seguros. Ditos gastos serán desagregados en cada un dos contratos menores que con
posterioridade se realicen.
Ante a imposibilidade por parte deste departamento de xestionar as cotas das familias en base
ao nivel de renda; optouse por establecer unha porcentaxe de subvención municipal por cada
actividade,igual para todas as familias solicitantes. Dita porcentaxe está calculada en base ao
prezo por praza de cada actividade e aos días de duración das mesmas. A cota a abonar polas
familias non supera en ningún caso o custo da actividade.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
trinta minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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