ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 22 de xullo de 2016
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
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

Invitados
D. Javier Pardo Espiñeira
D. José Manuel Fernández Pérez
Dª. Mª Jesús Lago Rey
Dª. Ana Laura Iglesias González
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Dª. Angeles Marra Domínguez
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día vinte e dous de xullo 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. Alonso Suárez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA 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(755).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
ASOCIACIÓN “REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS”.
EXPTE.14044/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 12/07/16 e o
informe de fiscalización do 14/07/16, dáse conta do informe-proposta do 05/0716, da
xefa da área de Xestión Patrimonial e Territorial, conformado polo concelleirodelegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
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“ANTECEDENTES
I.- Con data 12 de febreiro de 2016 tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo
escrito da coordinadora-voceira da Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos
Tratos solicitude de concesión dunha subvención, nas condicións que esta Administración
municipal considere convintes, para o desevolvemento da súa actividade.
II.- Ao dito escrito a asociación solicitante achega a documentación que segue:
● Memoria das actividades realizadas e a realizar.
● Orzamento de gastos e de ingresos.
● Certificacións de carecer de débedas co Concello de Vigo, Facenda pública,
Seguridade Social e Facenda da Xunta.
● Declaración responsable sobre axudas concedidas.
● Copia dos estatutos da asociación.
● Copia do DNI do presidente da asociación.
● CIF asociación.
● Certificación bancaria.
● Declaración responsable de non estar incurso en prohibición prevista na Ley de
Subvencións de Galicia para ser beneficiaria da subvención solicitada nin en causa
de procedencia de reintegro.
III.- En data 04.07.16, o Concelleiro delegado de Xestión municipal ordena que se inicie a
tramitación dun expediente para a concesión da subvención de 15.000 € para cubrir as
demandas dos servizos e actividades da Asociación no ano 2016.
IV.- O vixente orzamento xeral municipal inclúe, como subvención nominativa, a favor da
Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, na aplicación orzamentaria
912.0.480.00.02, a cantidade de 15.000 euros.
Segundo.- Actividade da Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos
A Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos tratos, é unha Asociación sen
ánimo de lucro que se regula pola Lei Orgánica de Asociacións 1/2002, de 22 de marzo e os
seus propios Estatutos. Forma parte do Consello municipal da Muller, órgano consultivo do
Concello de Vigo, e da Coordinadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres, e colabora
de forma activa coa Concellería de Igualdade.
Xunto coa solicitude da Asociación, a Xefatura da Área de xestión patrimonial e territorial, en
funcións de sinatura técnica superior no ámbito da unidade administrativa de Alcaldía, e co
conforme do Concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, Recursos Humanos
Administración electrónica e Patrimonio redacta “MEMORIA XUSTIFICATIVA DO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E ASOCIACIÓN REDE
DE MULLERES VECIÑÁIS CONTRA OS MALOS TRATOS para o desenvolvemento da
súa actividade durante 2016 , xuntando borrador de convenio, cuxo obxecto é articular o
réxime de colaboración entre o Concello e a Asociación Rede de Mulleres, para a
financiación do seu proxecto social a través dunha subvención directa nominativa. Na
citada Memoria descríbese o proxecto a desenvolver pola Asociación e para o que se
solicita unha subvención de 15.000 euros.
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Con estes antecedentes, o servizo técnico da Alcaldía procede á redacción do convenio
reitor da subvención, cuxa aprobación se propón.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
1.- Lexislación apricable
• Normativa reguladora da contratación das Corporacións locais, constituída pola polo
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e RD 1098/2001, de 12 de
outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos
• Lei 30/1992, de 30 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e
procedemento administrativo común
• Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia
• Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL)
• Lei de administración local de Galicia, 5/1997, do 22 de xullo
• Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da
Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da
Administración Local
• RDL 781/1996, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL)
• Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais
• Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións
• RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de
subvencións
• Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
• D 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións
de Galicia
• Bases de execución orzamento Concello de Vigo 2016
• ETT da Asociación
2.- A actividade de fomento
A concesión da axuda económica solicitada desta Administración municipal pola Asociación
Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos para o desenvolvemento da súa
actividade de interése público e social, enmárcase dentro da denominada actividade
administrativa de fomento que as Administracións públicas poden promover mediante a
concesión de auxilios directos ou indirectos para servizos ou actividades que complementen
ou suplan os atribuídos ao Ente público; acción de fomento á que expresamente se refire o
artigo 294 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia, en
relación coas Corporacións Locais, dispoñendo que: “1. A actividade de fomento se exercerá
de conformidade cos principios de publicidade, obxectividade, libre concorrencia e igualdade
e con adecuación á legalidade orzamentaria”; “2. As Corporacións Locais poderán conceder
subvencións e axudas de contido económico ou doutra natureza as entidades, organismos
ou particulares, nos casos en que os servizos ou actividades dos mesmos complementen o
substitúan aos atribuídos á competencia local. 3. As Corporacións Locais comprobarán a
aplicación efectiva dos medios de fomento á la finalidade prevista”.

S.ord. 22.07.16

3.- Natureza da subvención
Dentro desta acción de fomento, a axuda económica solicitada responde á categoría técnica
de subvención, definida nos artigos 2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, e 2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, en tanto que a
mesma se concreta nunha achega económica sen contraprestación directa da beneficiaria,
que se suxeita á realización dun proxecto, xa realizado ou por desenvolver, cuxa execución
ten de fomentar unha actividade de interese social.
Este carácter está xustificado na Memoria elaborada por esta Xefatura de Área na que se
xustifica o interese público e social do proxecto, ó se ter incluído nos orzamentos do
Concello de Vigo 2016, en base ó carácter do propio colectivo destinatario da acción e pola
propia actividade desenvolvida pola Asociación.
4.- Competencia municipal
O artigo 25. 2. h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
establece no seu apartado 2 que: “O Municipio exercerá en todo caso como competencias
propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes
materias: e) evaluación e información de situacións de necesidade social e a atención
inmediata a persoas en situación de risco de exclusión social.
A competencia municipal xustifícase en que o art 25 LRBRL, remite a unha lei específica
para determinar a competencia municipal propia, garantindo, segundo punto quinto do
citado artigo, que non hai unha atribución simultánea da mesma competencia a outra
administración pública. A Disposición transitoria segunda Lei 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización e sostenibilidade da Administración local, dispón que, con data 31 de
diciembre de 2015, nos termos previstos nas normas reguladoras do sistema de financiación
autonómica e das Facendas Locais, as Comunidades Autónomas asumirán a titularidade
das competencias que se preveían como propias do Municipio, relativas á prestación dos
servizos sociais e de promoción e reinserción social. As Comunidades Autónomas
asumirán a titularidade destas competencias, con independencia de que o seú exercizo se
viñese realizando polos Municipios. Se naquela data as Comunidades Autónomas non
asumisen o desenvolvemento dos servizos, estes seguirán prestándose polo cooncello con
cargo á Comunidade Autónoma.
Nembargantes, tal competencia seguirá sendo exercida, en aplicación da disposición
adicional cuarta da Lei do Parlamento de Galicia 5/2014, de 27 de maio, de medidas
urxentes, relativa á asunción pola Comunidade Autónoma das competencias relativas á
educación, saúde e servizos sociais, polos municipios, en tanto no se dean as condicións
previstas para o seu traspaso na normativa básica e, en particular, o establecemento do
novo sistema de financiamento autonómica e das facendas locais previsto na mesmada
citada disposición adicional.
5.- Procedemento de concesión directa
A posibilidade da concesión directa da subvención a Asociación Rede de Mulleres Veciñais
contra os Malos tratos está prevista expresamente nos artigos 22 e 28.1 da Lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións e 19.4.a) e 26 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e 36 e seguintes do Regulamento que a desenvolve, ó estar
prevista nominativamente nos orzamentos do Concello de Vigo, xa que logo, determinada
no estado de gastos, a dotación e beneficiaira, sendo o convenio o instrumento habitual
para canalizar estas subvencións.
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A tramitación da subvención polo procedemento excepcional de concesión directa
nominativa fundaméntase, na propia inclusión orzamentaria, xustificada no interese social
tanto da actividade da Asociación, posto que se trata dunha institución que desenvolve
actividades de interese municipal, social, humanitario, como polo colectivo social
destinatario da súa acción.
6.- Convenio regulador
De acordo co disposto nos artigo 37.2 do Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o
Regulamento da Lei de subvencións de Galicia , o convenio será o instrumento habitual para
canalizar as subvencións directas nominativas.
En canto ó seu contido, axústase á lexislación de subvencions, artigos 28.3 LXS, 26.2 LSG e 40
RLSG, e Base 38.4 das de execución dos vixentes Orzamentos do Concello. As súas
determinacións estímanse conformes ao interese público que a subvención persigue e ao
Ordenamento Xurídico e suficientes ao fin pretendido:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición do obxeto da subvención, execución da actividade anual da Asociación.
Beneficiario e modalidade de axuda, Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os
Malos tratos, a través dunha achega económica
Crédito presupostario ao que se imputa o gasto e a contía da subvención
Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade
Prazos e modos de pago da subvención
Prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario do cumprimento da finalidade
para a cal se concedeu a subvención e da apricación dos fondos percibidos
Obriga do reintegro, total ou parcial, da subvención ou da axuda pública percibida no
suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión
Obriga do beneficiario de facilitar toda a información que lle sexa requerida poa
Intervención, polo Tribunal de Contas e polo el Consello de Contas no exercizo de
súa funcións de fiscalización e control do destino das subvenciones

O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllese na Memoria
xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o art 40.2 RLSG. Trataríase de
fomentar a actividade de prestación de servizos sociais, prevención, cooperación e social cunha
axuda economica a unha Asociación da que se pode predicar, pola súa propia natureza, o
interese social que precisa a actividade subvencionable.
7.- Publicidade
Darase ao presente acordo a publicidade exisida polo art. 8.1.c) da Lei 19/2013 do 9 de
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno remitirase á Base
de Datos Nacional de Subvencións información detallada da subvención (obxecto ou
finalidade da mesma, identificación dos beneficiarios, importe das subvención, resolución no
seu caso de reintegro e sancións no seu caso impostas)
8.- Competencia
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Consta no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación: orde de inicio, memoria do convenio e texto do mesmo.
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá formularse proposta de aprobación
e emitir informe a Asesoría xuridica e Intervención Xeral do Concello sobre as operacións
orzamentarias ou contables que proceda executar .
De conformidade cos artigos 10.4 LXS, e 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de
Goberno Local a aprobación da concesión da subvención e do convenio, con carácter
previo, á aprobación do gasto (artigo 31 LSG)
Por todo o exposto, formúlase á Xunta de Goberno Local a adopción da seguinte
PROSPOSTA
1. Autorizar o gasto por importe de 15.000 euros, a favor da ASOCIACIÓN REDE DE
MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS, con cargo á aplicación
orzamentaria 912.0.480.00.02 “Rede de Mulleres contra os Malos Tratos)”, en
concepto de subvención a actividade desta asociación no ano 2016. A entrega da
subvención á Asociación Rede de Mulleres contra os Malos Tratos realizarase
contra a presentación das memorias xustificativas e de avaliación das programacións
correspondentes as actividades realizadas no ano 2016, acompañadas dos
xustificantes dos pagos realizados, que deberá ter lugar antes do día 20 de
novembro de 2016”.
2. “Aprobar o texto do convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación Rede de
Mulleres contra os Malos Tratos, que rexerá a subvención nominativa consignada
nos vixentes orzamentos do Concello de Vigo para coadxuvar á execución do
programa social realizados e por realizar na cidade pola asociación solicitante no
ano 2016; texto que se incorpora como anexo á presente proposta de acordo.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E REDE DE MULLERES CONTRA OS
MALOS TRATOS QUE HABERÁ DE REXIR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN A
FAVOR DESTA PARA O DESENVOLVEMENTO DA SÚA ACTIVIDADE SOCIAL NO ANO
2016.
Na Casa do Concello de Vigo, a __ de ______ de dous mil quince.
REUNIDOS
Dunha parte, o Alcalde de Vigo, don. Abel Caballero Álvarez, designado na sesión do
Pleno da Corporación do día 13 de xuño de 2015, e que actúa en representación do
Concello de acordo aos artigos 124.4 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime
local 7/85 (en diante LRBRL) e o artigo 61.1 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
administración local de Galicia (en diante LALGA)
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Doutra parte dona Rosario Otero Rodríguez, Presidenta da ASOCIACION REDE DE
MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS C I F num G 36928646 , e enderezo
social na rúa Oliva 12 - 2º da cidade de Vigo.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Que a ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS é
unha entidade se ánimo de lucro, que conta entre as súas competencias a prestación de
servizos sociais, conforme ó establecido na L 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de
réxime local, como a prevención, cooperación social e fomento de actividade social e
solidariedade.
II.- Que a Alcaldía de Vigo, coñecedora das ditas actividades e accións e no exercizo da súa
competencia propia de evaluación e información de situacións de necesidade social, que lle
recoñece o artigo 25 da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
desexa promover e colaborar económicamente na execución da programación da
ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS, a executar
durante o ano 2016.
III.- Que con esta finalidade o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo inclúe na
aplicación orzamentaria 912.0.480.00.02, como subvención nominativa, a favor da
ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS, a
cantidade de 15.000 euros.
IV.- Que a ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS
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 expediente
administrativo traitado ó efecto.
V.- 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, de subvencións de Galicia, o
convenio será o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, os intervintes, conclúen o
presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención con
arranxo aos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS
TRATOS comprométese a realizar e xustificar a realización do programa de actividades
para o ano 2016, que figura na documentación do expediente administrativo núm.
14044/101, sen prexuizo de que se poidan producir modificacións nas actividades previstos
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pola asociación no seu programa, pero aínda non contratados, que poderán ser substituídos
por outros.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS
TRATOS na tramitación das solicitudes relativas a necesidades propias do Concello para a
realización dos seus proxectos sociais na cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción
da ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS
(revista, web, redes sociais etc).
3º.- Conceder á ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS
TRATOS unha subvención por importe de 15.000,00€ con cargo á aplicación orzamentaria
912.0.480.00.02 “Rede de Mulleres contra os Malos Tratos” mediante transferencia bancaria
á conta corrente facilitada pola entidade e previa fiscalización da intervención do Concello
de Vigo, do orzamento en vigor, co obxecto de coadxuvar á financiación das actividades
vinculadas coa súa programación social no ano 2016.
A entrega da subvención á ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS
MALOS TRATOS realizarase contra a presentación da memoria xustificativa e de avaliación
da programación correspondente as actividades realizadas no ano 2016, acompañadas dos
xustificantes dos pagos realizados, antes do día 20 de novembro de 2016.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera 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,
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Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da
actividade subvencionada mediante a inclusión da imaxe institucional do Concello de Vigo
en todas as actuacións publicitarias e de difusión que se realicen nas actividades da
beneficiaria, debendo aparecer nestas co seu logotipo ou anagrama en calidade de
colaborador de todas as actividades realizadas por esta sociedade no ano 2016.
A ASOCIACION REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS achegará
probas deste material para conformidade do Concello de Vigo e o do seu logotipo.
Sétimo.- A beneficiaria, antes do día 20 de novembro de 2016, deberá xustificar o
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos
recibidos. A xustificación deberá facerse con documentos orixinais ( que deberán recoller o
número de CIF, a data, o número de factura e o IVE) pola parte subvencionada e con
copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá substituír 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 total foi de 118.096,14 euros. Estes xustificantes quedarán a disposición do
Concello de Vigo, neste sentido non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin
aquelas que non reúnan as condicións previstas no RD 1619/2012 de 30 de novembro, polo
que se regula o deber de expedir e entregar facturas que incumbe a empresarios e
profesionais. Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo que
xustifique que estea exenta de IVE, os xustificantes corresponderán ós gastos relacionados
directamente ó obxecto do presente convenio.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes
de pago dos gastos incorridos polo importe da subvención.
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 e se realicen no ano 2016.
Tal como establece o art. 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia,
serán gastos subvencionables, ademáis, os “gastos financeiros” da entidade directamente
relacionados coa actividade subvencionada e resulten indispensables, establecéndose un
límite dos gastos financeiros subvencionables ata un 1% do importe do convenio.
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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 Alcaldía,
que 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 Alcaldía e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas
no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo 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
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
Décimo 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 apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do
Procedemento para o exercizo da potestade sancionadora.
Décimo cuarto.- Os datos persoais da solicitante y o do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención, obxecto deste convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de
subvencións de Galicia e demais normativa de aplicación, en orden á conclusión do proceso
subvencional, por lo que a súa achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, e na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, de desenvolvemento da LOPD,
sendo responsable do seu tratamento o Concello de Vigo, como administración concedente
da subvención.
En todo caso, o Concello de Vigo non aplicará ou utilizará con outra finalidade os datos, nin
tampouco os comunicará en ningún caso a outras persoas ou entidades, salvo excepcións
legais o por mandato do titular da información.
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O Concello de Vigo comprométese a cumprir e facer cumprir o deber de secreto profesional
y de confidencialidade que abarcará calquera información ou dato que puidese coñecer,
con ocasión da xestión desta subvención, en especial aos de carácter persoal, de acordo co
establecido no artigo 10 de la Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.
A beneficiaria e, no seu caso, os seus representantes, poderán exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo, nos términos
previstos na citada Lei 15/1999.
Décimo quinto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo
que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do
estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia;
os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen
neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, ___ de _____ de 2016.

2(756).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
“ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER” (AECC), PARA A
EXECUCIÓN DUN PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL. EXPTE.
122862/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 06/06/16 e o
informe de fiscalización do 04/07/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16,
do xefe de área de Benestar Social, conformado polo concelleiro-delegado de área e
polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
“I. Tal como se recolle expresamente na proposta de Convenio coa AECC sometida á
aprobación da XGL, a concesión desta subvención (nominativa) abeirase tanto na
lexislación sectorial en materia de servizos sociais como na Disposición adicional 4ª da
L.5/2014, do 27 de maio, do Parlamento de Galicia, de medidas urxentes derivadas da
entrada en vigor da LRSAL, na que se indica que as competencias que deberían asumir a
Admón. da CA en materia de servizos sociais «continuarán sendo prestadas polos
municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa
básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e
das facendas locais previsto nela» e que «non se entenderá como exercicio de novas
competencias», entre outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e
da actividade de fomento e a formalización de convenios de colaboración de concesión de
subvencións (Art. 3.3.).
II. En consecuencia, visto o que antecede, o informe da técnica responsable do Programa, a
orde de inicio de expediente da concellería delegada da Área de Política Social e a proposta
de convenio de colaboración elaborada, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte, «ACORDO:
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PRIMEIRO.- Prestar aprobación ó texto do convenio de colaboración entre a Concellería de
Política Social e a «Asociación Española contra o cancro (AECC) – Xunta Local de Vigo»
(CIF G-28197564), para a execución dun programa de atención psicosocial ó doente
oncolóxico e ós seus familiares – ano 2016.
SEGUNDO.- Aprobar o gasto de 7.000€ con cargo á aplicación orzamentaria nº
2310.480.00.10 -Convenio Asociación contra o cancro– do orzamento vixente.
TERCEIRO.- Publicar a subvención concedida no “Portal da Transparencia e Bo Goberno”
do Concello de Vigo (http://transparencia.vigo.org) e remitir a información precisa á Base
de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), na que se deberá rexistrar unha “convocatoria
instrumental” e os datos estruturados inmediatamente despois da concesión».

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

«CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONCELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DO
CONCELLO DE VIGO E A “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO” (XUNTA
LOCAL DE VIGO) PARA A EXECUCIÓN DUN PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Ó
DOENTE ONCOLÓXICO E ÓS SEUS FAMILIARES – ANO 2016».

En Vigo, na Casa do Concello, o ………………………. de 2016
COMPARECEN
Dunha parte,
O Excmo. Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Vigo, D. Abel R. Caballero Álvarez, asistido
polo Secretario de Administración municipal do Concello de Vigo, D. Manuel Xosé Lorenzo
Penela.
Doutra parte,
Dª. Mª de los Ángeles Pazos Crespo, con DNI nº 35.217.915-Q, Presidenta da “Asociación
Española contra o cancro” (AECC) – Xunta Local de Vigo, CIF nº G-28197564, con enderezo
para os efectos de notificación na rúa Doutor Cadaval, nº 27, entrechán esquerdo, CP 36202
Vigo.
INTERVEÑEN
D. Abel R. Caballero Álvarez, na súa condición de Alcalde – Presidente do Excmo. Concello de
Vigo, no exercicio das facultades de representación atribuídas pola lexislación de Réxime local
(Art. 61.1.a] da L.5/1997, do 22 de xullo, LALGA, e 124.4.a] da L.7/1985, do 2 de abril, LRBRL).
Dª. Mª de los Ángeles Pazos Crespo, actuando en representación da AECC – Xunta Local de
Vigo, segundo así resulta da certificación do acordo adoptado polo Consello executivo provincial
de Pontevedra o 03.07.2012 achegado ó expediente, asegurando a comparecente que tales
facultades non lle foron revogadas.
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D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, Secretario de Administración municipal, ós meros efectos de
asistencia ó Sr. Alcalde – Presidente e dación da fe pública no outorgamento do presente
documento, por delegación da Secretaria de Goberno local (Resolucións de datas 19.09.2011,
20.03.2013 e 11.03.2016).
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,
EXPOÑEN
I.- Que a AECC é unha institución con personalidade xurídica propia e plena capacidade de
obrar para o cumprimento dos seus fins, de carácter benéfico asistencial e sen ánimo de lucro.
Foi constituída en 1953 co propósito de loitar contra o cancro en todas as modalidades
coñecidas ou que se coñezan no futuro, mediante o desenvolvemento de funcións e actividades
de divulgación, prevención, investigación, formación e de carácter sanitario ou asistencial.
En 1966 foi inscrita co nº 3827 no Rexistro Nacional de Asociacións e declarada de utilidade
pública en 1970. Figura tamén actualmente inscrita co nº E-779 no “Rexistro Único de Entidades
prestadoras de Servizos sociais” (RUEPSS), dependente da Consellería de Traballo e Benestar.
Ten a súa sede central en Madrid e desenvolve a súa actividade en toda España a través das 52
xuntas provinciais con representación en máis de 2.000 localidades no conxunto do Estado.
A AECC está constituída por voluntarios, socios e persoal contratado que, cun proxecto
conxunto, dirixen todos os esforzos, eficacia e axilidade á hora de detectar necesidades e
prioridades de actuación.
II.- Que, a fin de mellorar a calidade de vida das persoas diagnosticadas de cancro e das súas
familias e de que poidan acadar unha vida normalizada, a AECC desenvolve, entre outros,
programas de atención psicosocial así como de prevención e sensibilización destinadas á
poboación xeral.
Os obxectivos específicos perseguidos con este tipo de programas son os de minimizar as
alteracións emocionais derivadas do proceso da enfermidade e/ou tratamento, contribuír a
recuperar o nivel de funcionamento persoal previo á enfermidade, favorecer a integración social
do enfermo no seu contorno inmediato e a reincorporación ó mercado laboral, promover a posta
en marcha de estratexias de afrontamento activo, orientalo na busca de recursos sociais, etc.
III.- Que o Concello de Vigo é coñecedor da existencia dun colectivo de persoas e familias na
cidade que teñen a necesidade de acudir a este tipo de programas para poder mellorar a súa
calidade de vida. Ademais, constitúe un complemento dos recursos de servizos sociais de que
dispón o Concello.
IV.- Que de acordo coa nova redacción do Art. 25.1 da LRBRL, o municipio, para a xestión dos
seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar os
servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade
veciñal, exercendo en todo caso, como competencias propias, nos termos da lexislación estatal
e autonómica, en materias tales como: «avaliación e información de situacións de necesidade
social e a atención inmediata a personas en situación ou risco de exclusión social»; servizo
declarado obrigatorio para os municipios de poboación superior a 20.000 habitantes (Arts.
25.2.e] e 26.1.c] LRBRL).
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A teor da reforma introducida pola L.27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e
Sostibilidade da Administración local (LRSAL), a competencia en materia de «prestación dos
servizos sociais, promoción e reinserción social» residénciase agora na Admón. autonómica. Así
e todo, a L.5/2014, 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,
aprobada polo Parlamento de Galicia na súa sesión plenaria do 27.05.2014 (DOG nº 102, do
30.05.2014), considera que “non se entenderá como exercicio de novas competencias”, entre
outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e da actividade de fomento e a
formalización de convenios de colaboración de concesión de subvencións (Art. 3.3.).
Ademais, sinala claramente que, con carácter xeral, as competencias atribuídas ás EELL pola
lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da LRSAL: «continuarán exercédoas elas,
rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo dereito estatal aplicable como
supletorio, sen prexuízo do disposto nas disposicións adicionais cuarta e quinta sobre a
asunción pola Comunidade Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e servizos
sociais»; e aclara que as competencias que a CA de Galicia deberá asumir en materia de
educación, saúde e servizos sociais: «continuarán sendo prestadas polos municipios mentres
non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa básica e, en particular, o
establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e das facendas Locais previsto
nela» (Disps. Adics. 1ª e 4ª L.5/2014).
V.- Que, ademais, a L.13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia prescribe que
os poderes públicos fomentarán no ámbito dos servizos sociais, o desenvolvemento de
actuacións solidarias por entidades de iniciativa social sempre que se axusten ós requisitos de
autorización, calidade e complementariedade establecidos na lei e que o cumprimento dos fins
das entidades de iniciativa social promoverase mediante outorgamento de subvencións, que se
concederán atendendo ó interese social dos distintos servizos e proxectos, á súa
complementariedade coa oferta pública de servizos sociais, a calidade e ó carácter innovador
das prestacións de servizos ofertados, á eficiencia no emprego de fondos públicos e á súa
adecuación os obxectivos fixados pola planificación autonómica en materia de servizos sociais.
De feito, a propia L.13/2008 posibilita que, sen prexuízo da aplicación ordinaria do réxime aberto
de concorrencia competitiva na xestión das subvencións, por razóns de interese público,
debidamente xustificadas, poderanse subscribir convenios singulares con entidades de iniciativa
social debidamente autorizadas para a prestación de servizos sociais cando por razóns
humanitarias ou de emerxencia social, ou ben cando pola singularidade das características da
entidade, a especificidade dos servizos que presta ou a especial vulnerabilidade das persoas
usuarias, non sexa posible ou conveniente promover a concorrencia pública.
Estes convenios poderán ter carácter plurianual con vistas a garantir un marco estable que
favoreza e facilite a mellor prestación dos servizos, plans e programas, sen prexuízo da súa
posible resolución anticipada por incumprimento, por inexistencia sobrevida das razóns
especiais que o xustificaron ou calquera outra causa establecida regulamentariamente ou no
propio convenio.
VI.- Que a subvención que se instrumenta mediante este Convenio de colaboración está prevista
nominativamente nos orzamentos municipais, polo que ten a consideración de subvención
directa segundo o disposto nos arts. 28 da L.38/2003, xeral de subvencións e 26 da L.9/2007, de
subvencións de Galicia, e, a mais abondamento, acredítanse razóns de interese público, social e
humanitario para a súa concesión.
VII.- Que o presente convenio de colaboración contempla as prescricións que sinala a Base nº
40 das de Execución do Orzamento relativas a competencias de aplicación, contraprestación
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económica ós gastos que representa a acción a desenvolver, órgano de colaboración,
seguimento da materia conveniada, aclaración de diverxencias, vixencia, etc.
Exposto o que antecede, as partes intervintes conclúen este convenio a fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, con suxeición ás seguintes,
ESTIPULACIÓNS
PRIMEIRA.- Constitúe o obxecto deste Convenio de colaboración a regulación dos termos da
concesión da subvención directa prevista nominativamente nos Orzamentos xerais do Concello
de Vigo a favor da AECC – Xunta Local de Vigo para a execución dun Programa de atención
psicosocial ao doente oncolóxico e ós seus familiares.
SEGUNDA.- O Concello de Vigo, a través da súa Concellería delegada de Política Social, e a
AECC comprométense a colaborar activamente na execución deste Programa que, co obxectivo
xeral de mellorar a calidade de vida das persoas diagnosticadas de cancro e das súas familias,
inclúe a previsión de programas específicos de intervención psicolóxica individual, grupal e
social, actividades de ocio e tempo de lecer, programas de voluntariado testemuñal, de inserción
laboral etc.
TERCEIRA.- A AECC comprométese tamén a:
a) Someterse á normativa vixente en cada momento en materia de sanidade, seguridade e
riscos laborais, tanto para as persoas usuarias do Programa como para o seu persoal,
facéndose responsable dos eventuais danos e perdas que se poidan derivar do seu
incumprimento.
b) Atender a través do programa psicosocial a 25 doentes oncolóxicos e a 25 familiares de
doentes derivados pola Concellería de Política Social e que se atopen empadroados en
Vigo.
CUARTA.- O Programa levarase a cabo durante o ano 2016. O Concello de Vigo comprométese
a conceder directamente á entidade AECC unha subvención por importe de 7.000 € prevista
nominativamente nos seus Orzamentos (aplicación nº: 2310.4800010 – Convenio Asociación
contra o cancro).
Os pagamentos correspondentes efectuaranse do seguinte xeito:
 Un 50% á sinatura do convenio. Ó concorrer razóns de interese público, social e humanitario
que determinan a concesión da subvención e tendo en conta o carácter da beneficiara como
unha entidade non lucrativa adicada a desenvolver programas con fins sociais, que presenta
necesidades financeiras demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a
actividade subvencionada, considérase necesario conveniar un pago anticipado por importe
do cincuenta por cento do total da subvención. De acordo co artigo 42 do RD.887/2006, do
21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvencións, as entidades
non lucrativas que desenvolvan proxectos e programas de acción social quedarán
exoneradas da constitución de garantías.
 O 50% restante, unha vez xustificados os gastos realizados ata o 30 de novembro do ano
2016, mediante facturas orixinais ou demais documentos acreditativos dos gastos e Memoria
anual, coa preceptiva certificación do cumprimento do convenio asinada pola funcionaria
responsable do programa.
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QUINTA.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra Administración ou de entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. Con todo, a beneficiaria
deberá comunicar ó Concello de Vigo a obtención doutras posibles 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 Art. 34 do
RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de Subvencións.
SEXTA.- Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ó Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
SÉTIMA.- No caso de que a entidade beneficiaria leve a cabo algún tipo de publicidade
difusión das actividades deberá dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal
actividade subvencionada previa conformidade da Concellería de Política Social e incluír
maneira explícita os logotipos de identificación corporativa da Concellería de Política Social
Concello de Vigo.

ou
da
de
do

OITAVA.- Como mecanismo de coordinación para facer efectiva unha colaboración – supervisión
crearase unha Comisión mixta de Seguimento que entenderá sobre os temas cotiás da
actividade, coordinación e solución de controversias. Estará composta por dous representantes
da AECC e dous técnicos municipais, presidida polo/a Concelleiro/a responsable da Área.
NOVENA.- A AECC poderá contratar a cantas persoas crea adecuadas para a correcta
execución deste Programa, suxeitándose ás condicións laborais vixentes, sen que isto supoña a
existencia de relación laboral de ningunha clase destas persoas co Concello de Vigo.
DÉCIMA.- A beneficiaria deberá xustificar antes do 30 de novembro de 2016 o cumprimento da
finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a
declaración das actividades realizadas e dos gastos efectuados, procedencia e aplicación dos
fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiasen tamén a actividade
subvencionada.
DÉCIMO PRIMEIRA.- A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de
todos os xustificantes de pagamento dos gastos efectuados.
Os documentos que conformarán a xustificación da subvención serán:
-

Unha memoria social xustificativa das actuacións desenvolvidas.
Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que conterá:
1. Unha relación clasificada dos gastos subvencionados, con identificación do acredor e
do documento, o seu importe e data de emisión.
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2. Nóminas debidamente asinadas polo/a profesional contratado/a así como contrato de
traballo; TC1, TC 2 como documentos acreditativos do pagamento das cotas da
Seguridade Social.
3. Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.
4. Unha declaración xurada do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
-

Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada.
Que foron pagadas ós seus expedidores ou, no seu caso, ós titulares do dereito
que incorporan.
Que se atopa ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
para os efectos previstos no artigo 31 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen durante a vixencia do convenio.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
de facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír 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 total
(Base 38.4 execución orzamentos).
As facturas 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 que non
reúnan as esixencias previstas na normativa reguladora das obrigas de facturación
(RD.1619/2012, do 30 de novembro). Nestas facturas computarase o gasto acreditado
deducindo o IVE, a non ser que se xustifique a exención deste imposto.
Se a beneficiaria solicitase a devolución do orixinal presentado, a Área xestora da subvención
procederá ó estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e se 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 incorporarase ó expediente e a Área xestora da subvención procederá á
devolución do orixinal.
DÉCIMO SEGUNDA.- Antes de proceder ó pagamento da subvención a beneficiaria deberá
acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ser
debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ó abeiro do Art. 31.7 e) da L.9/2007, de subvencións de Galicia.
DÉCIMO TERCEIRA.- A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade
subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión será comprobada
polos servizos da Concellería de Política Social. O/a responsable técnico/a do Programa emitirá
informe ó respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan
resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
DÉCIMO CUARTA.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Política Social e pola Intervención xeral municipal, Tribunal de Contas e Consello
de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
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DÉCIMO QUINTA.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
mora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 da L.9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá
o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
DÉCIMO SEXTA.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención e ó procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ó disposto no Título
IV da L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD.1398/1993, do 4 de agosto,
polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
DÉCIMO SÉTIMA.- A AECC queda informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados ós ficheiros municipais e de que a finalidade da súa recollida é
a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a
práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na lei
de subvencións de Galicia en orde á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Estes datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na L.30/1992, do 26 de novembro,
de Réxime xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común e na
L.15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, sendo responsable
do seu tratamento a Concellería de Política Social.
DÉCIMO OITAVA.- A concesión da subvención obxecto deste Convenio rexerase pola L.38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou
o seu Regulamento, nos seus preceptos básicos, a lexislación básica do Estado en materia de
réxime local, a L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da
L.38/2003 e do RD.887/2006, polos pactos que se conteñen neste Convenio, as Bases de
execución dos vixentes Orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo,
e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E en proba de conformidade, as partes asinan o presente documento por duplicado exemplar, no
lugar e data expresados no encabezamento, de todo o que eu, como Secretario de
Administración municipal, dou fe.
POLO CONCELLO DE VIGO
O ALCALDE – PRESIDENTE,
Asdo.: Abel R. Caballero Álvarez
Perante mín,
O SECRETARIO DE ADMÓN. MUNICIPAL,
Asdo.: Manuel Xosé Lorenzo Penela
POLA AECC,
Asdo.: Mª de los Ángeles Pazos Crespo
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3(757).PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE INSTALACIÓN
DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELÁSTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO
DEPORTIVO DAS TRAVESAS. EXPTE. 15223/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
13/07/16, dáse conta do informe-proposta do 12/07/16, do director deportivo-xefe da
ud. técnico-deportiva, conformado polo secretario de Admon. Municipal e polo
concelleiro-delegado de Deportes que di o seguinte:
“ANTECEDENTES DE FEITO
1.- A redacción do proxecto básico e de execución para a instalación dun pavimento
deportivo elástico na pista vermella do Complexo Deportivo de As Travesas, responde á
petición realizada dende a Concellería de Deportes á Oficina de Proxectos Municipais da
Xerencia de Urbanismo.
2.- A tal efecto, de acordo con programa de usos e necesidades da Concellería de
Deportes, en especial no que atinxe ás características do pavimento deportivo e ás
particularidades de uso do dito complexo deportivo.
3.- O proxecto básico e de execución para a INSTALACIÓN DUN PAVIMENTO DEPORTIVO
ELÁSTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DE AS TRAVESAS, foi
redactado polos arquitectos municipais, D. Juan Luis Piñeiro e D. David Carvajal, ambos os
dous adscritos á Oficina de Obras e Proxectos Municipais da Xerencia de Urbanismo. O
dito proxecto, ten data 30/06/2016 e anéxase ao expediente 15223-333, cuxo orzamento
base de licitación, IVE incluído, é de cento sete mil douscentos setenta e oito euros con
vintecinco céntimos -107.278,25 €.-. O prazo estimado para a execución das obras descritas
é de TRES meses.
CONSIDERACIÓNS DE DEREITO
I.- A previsión orzamentaria de contratación da execución das obras obxecto do presente
expediente require, como actuación preparatoria, de acordo co artigo 121 TRLCSP, a
elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do correspondente proxecto de obras. No
que respecta á supervisión do proxecto, trátase dun trámite administrativo previo a súa
aprobación, obrigatorio para os de contía igual ou superior a 350.000 euros ou nos casos en
que a obra afecte a súa estabilidade, seguridade ou estanqueidade. Concretamente, a
supervisión consiste na verificación de que se tiveron en conta as disposicións xerais de
carácter legal ou regulamentario así como a normativa técnica que resulte aplicable. No
caso que os ocupa, pola contía e características da obra proposta, non procede informe de
supervisión.
II.- O proxecto de básico e de execución, segundo resulta do propio contido, foi redactado
polos arquitectos municipais D. Juan Luis Piñeiro e D. David Carvajal e cumpre cos
obxectivos da actuación proposta. Tamén, refírese a unha obra completa e nel tivéronse en
conta as disposicións xerais de carácter legal e regulamentario, así como a normativa
técnica, de aplicación ao proxecto.
III.- A aprobación do proxecto corresponde ao órgano de contratación (artigo 121 TRLCSP),
que, de acordo coa disposición adicional 2ª.3 TRLCSP, é a Xunta de Goberno Local, previo
informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal (artigo 214 TRLRFL).

S.ord. 22.07.16

IV.- Aprobado o proxecto e previamente á tramitación do expediente de contratación da
execución da obra, procederase a efectuar o replanteo do mesmo (artigo 126 TRLCSP).
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO
Aprobar o “PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A INSTALACIÓN DUN
PAVIMENTO DEPORTIVO ELÁSTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO
DEPORTIVO DE AS TRAVESAS” foi redactado polos arquitectos municipais, D. Juan Luis
Piñeiro e D. David Carvajal, adscritos á Oficina de Obras e Proxectos da Xerencia de
Urbanismo, de acordo co proxecto de data 30/06/2016 e que se anexa o expediente 15223333, cuxo orzamento base de licitación, IVE incluído, é de cento sete mil douscentos setenta
e oito euros con vintecinco céntimos -107.278,25 €.-. O prazo estimado para a execución
das obras descritas, establécese en TRES meses.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(758).PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE INSTALACIÓN
DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELÁSTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO
DEPORTIVO DE TEIS. EXPTE. 15222/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
13/07/16, dáse conta do informe-proposta do 12/07/16, do director deportivo-xefe da
ud. técnico-deportiva, conformado polo secretario de Admon. Municipal e polo
concelleiro-delegado de Deportes que di o seguinte:
“ANTECEDENTES DE FEITO
1.- A redacción do proxecto básico e de execución para a instalación dun pavimento
deportivo elástico no pavillón polideportivo de Teis, responde á petición realizada dende a
Concellería de Deportes á Oficina de Proxectos Municipais da Xerencia de Urbanismo.
2.- A tal efecto, de acordo con programa de usos e necesidades da Concellería de
Deportes, en especial no que atinxe ás características do pavimento deportivo e ás
particularidades de uso do dito pavillón deportivo.
3.- O proxecto básico e de execución para a INSTALACIÓN DUN PAVIMENTO DEPORTIVO
ELÁSTICO NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE TEIS, foi redactado polos arquitectos
municipais, D. Juan Luis Piñeiro e D. David Carvajal, ambos os dous adscritos á Oficina de
Obras e Proxectos Municipais da Xerencia de Urbanismo. O dito proxecto, ten data
30/06/2016 e anéxase ao expediente 15222-333, cuxo orzamento base de licitación, IVE
incluído, é de cento doce mil setecentos vinteún euros con setenta e catro céntimos
-112.721,74 €.- O prazo estimado para a execución das obras descritas é de TRES meses.
CONSIDERACIÓNS DE DEREITO
I.- A previsión orzamentaria de contratación da execución das obras obxecto do presente
expediente require, como actuación preparatoria, de acordo co artigo 121 TRLCSP, a
elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do correspondente proxecto de obras. No
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que respecta á supervisión do proxecto, trátase dun trámite administrativo previo a súa
aprobación, obrigatorio para os de contía igual ou superior a 350.000 euros ou nos casos en
que a obra afecte a súa estabilidade, seguridade ou estanqueidade. Concretamente, a
supervisión consiste na verificación de que se tiveron en conta as disposicións xerais de
carácter legal ou regulamentario así como a normativa técnica que resulte aplicable. No
caso que os ocupa, pola contía e características da obra proposta, non procede informe de
supervisión.
II.- O proxecto de básico e de execución, segundo resulta do propio contido, foi redactado
polos arquitectos municipais D. Juan Luis Piñeiro e D. David Carvajal e cumpre cos
obxectivos da actuación proposta. Tamén, refírese a unha obra completa e nel tivéronse en
conta as disposicións xerais de carácter legal e regulamentario, así como a normativa
técnica, de aplicación ao proxecto.
III.- A aprobación do proxecto corresponde ao órgano de contratación (artigo 121 TRLCSP),
que, de acordo coa disposición adicional 2ª.3 TRLCSP, é a Xunta de Goberno Local, previo
informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal (artigo 214 TRLRFL).
IV.- Aprobado o proxecto e previamente á tramitación do expediente de contratación da
execución da obra, procederase a efectuar o replanteo do mesmo (artigo 126 TRLCSP).
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO
Aprobar o “PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A INSTALACIÓN DUN
PAVIMENTO DEPORTIVO ELÁSTICO NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE TEIS”, foi
redactado polos arquitectos municipais, D. Juan Luis Piñeiro e D. David Carvajal, adscritos á
Oficina de Obras e Proxectos da Xerencia de Urbanismo, de acordo co proxecto de data
30/06/2016 e que se anexa o expediente 15222-333, cuxo orzamento base de licitación, IVE
incluído, é de cento doce mil setecentos vinteún euros con setenta e catro céntimos
-112.721,74 €. O prazo estimado para a execución das obras descritas, establécese en
TRES meses.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(759).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A ADQUISICIÓN, POSTA
EN
FUNCIONAMENTO
E
MANTEMENTO
DE
DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
MUNICIPAIS, ASÍ COMO FORMACIÓN E ACREDITACIÓN DO PERSOAL PARA O
SEU USO. EXPTE. 112/611.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 21/06/16 e o
informe de fiscalización do 15/07/16, dáse conta do informe-proposta do 14/07/16,
do director deportivo-xefe da ud. técnico-deportiva, conformado polo concelleirodelegado de Deportes e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di
o seguinte:
“1.- ANTECEDENTES.
Con data 18 de marzo de 2016, o concelleiro delegado de Deportes, ditou orden de inicio
de expediente para a contratación de ADQUISICIÓN POSTA EN FUNCIONAMENTO E
MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS, PARA
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INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE
DEPORTES DO CONCELLO DE VIGO, ASÍ COMA A FORMACIÓN E ACREDITACIÓN DO
PERSOAL PARA O SEU USO.
No expediente inclúense os seguintes documentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informe da necesidade do contrato asinado polo Director Técnico o 17 de marzo de
2016.
Resolución de inicio do expediente asinada polo concelleiro delegado de Deportes o
18 de marzo de 2016.
Memoria xustificativa do contrato asinada polo Director Técnico o 4 de maio de 2016
e polo Concelleiro de deportes o 6 de maio de 2016.
Informe asinado pola Xefa de Contratación o 23 de maio de 2016 sobre a
comprobación documental do expediente.
Prego de prescricións técnicas particulares asinado polo Director técnico o 24 de
maio de 2016.
Prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) asinado o 12 de xullo de
2016 pola Xefa do Servizo de Contratación.
Informe favorable da titular de asesoría xurídica de data 12 de xullo de 2016.

2.- CONDICIÓNS DEFINITORIAS DO CONTRATO.
1º.- Obxecto e natureza do contrato:
O obxecto do presente expediente contempla a contratación do subministro e instalación
de desfibriladores semiautomáticos externos - DESA, a súa posta en funcionamento nas
instalacións deportivas municipais o seu mantemento durante o período de garantía e a
formación e a acreditacíón do persoal para o seu uso, así coma a sinalética, segundo se
recolle no RD. 99/2005 de 21 de abril da Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza polo
que se regula a utilización dos desfibriladores semiautomáticos polo persoal non médico.
A adquisición dos equipos será para as seguintes instalacións.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Complexo deportivo da Etea.
Pavillón de Teis
Pavillón de Coia.
Pavillón de Lavadores
Pavillón de Bouzas
Pavillón de Candeán.
Pavillón de Coruxo.
Pavillón de Castrelos.
Pavillón de Carballal
Pavillón de Valadares
Estadio de Atletismo de Balaídos
Campo de fútbol municipal de Bouzas
Campo de fútbol municipal de Castrelos
Campo de fútbol municipal de Sárdoma
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O presente contrato atópase vinculado as competencias propias previstas no art. 25.2 l) da
Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime local, na redacción dada pola Lei 27/2013 no
seu artigo 8.2 d), “Promoción del deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo
libre”.
O contrato, polo seu obxecto, será u contrato de subministros, previsto no artigo 9 do Real
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que aproba o Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Público (no sucesivo, TRLCSP).
O presente contrato atópase vinculado as competencias propias previstas no art. 25.2 l) da
Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime local, na redacción dada pola Lei 27/2013 no
seu artigo 8.2 d), “Promoción del deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo
libre”.
2.- Procedemento de adxudicación e forma de tramitación:
Tendo en conta o obxecto do contrato, proponse a tramitación do presente expediente de
contratación a través de procedemento aberto, e por tramitación ordinaria, polo que non
precisa de mais xustificación.
De acordo co estipulado no artigo 15 do TRLCSP, o presente contrato non está suxeito á
regulación harmonizada.
3.- Orzamento base de licitación:
En cumprimento do artigo 87 do TRLCSP, a determinación do orzamento base de licitación
deste contrato establecese en base os seguintes aspectos:
3.1.-Datos do custo dos equipos a subministrar, formación, sinalética, mantemento e
instalación.
Atendendo aos prezos de mercado considerase o desglose do seguinte modo.
IMPORTE
con
CONCEPTOS
ive
14 unidades de desfibrilador, caixa
proteccion e eléctrodos
30.660,20 €
4 xornadas de formación 70 persoas.
2.500,00 €
Sinaletica 14 instalacións.
1.400,00 €
Mantemento durante tres anos
2.382,80 €
Instalación 14 equipos
1.057,00 €
total
38.000,00 €
–Orzamento base de licitación:
Importe da totalidade do contrato estímase en 38.000 € con IVE, sendo o
correspondente o ive (21%) de 6.595,04 € €.

importe
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4.- Financiamento do contrato:
Financiamento do contrato e xustificación do cumprimento dos principios de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira do artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012 de 7 de
abril.
O importe do contrato establecese estimase en 31.404,96 € € sen IVE, e un importe
correspondente o ive (21%) de 6.595,04 € o cal totaliza un importe de 38.000,00 € con IVE
(21%)
Para a súa financiación aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo para o
ano 2016, incluídos nas aplicación orzamentaria:
3420
6290001

INSTALACION
DESFIBRILADORES
INSTALACIONS. DEPORTIVAS

EN 38.000,00 €

5º.- Revisión de prezos.
Non procede.
6º.- Xustificación de que cumpre os principios de estabilidade presupostaria e
sostenibilidade financieira do artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012, de 7 de abril.
O gasto proposto, establecese de acordo co principio de sustentabilidade financeira, de
acordo o cumprimento da exixencia do artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, por entender que o prezo de
licitación proposto atópase dentro da capacidade de xestión dos créditos previstos no
orzamento do ano 2016 dentro do programa orzamentario “3420”. Polo cal esta proposta de
gasto non suporá ningún desequilibrio orzamentario por atoparse contemplada no
orzamento vixente e o gasto proposto non contempla ningunha outra obriga que se derive
do mesmo, xa que a mesma ten a consideración da execución da prestación dun servizo
delimitado e de carácter finalista para o Concello.
7.- Clasificación dos licitadores
Non se exise.
8º.- Solvencia económica e Financeira e solvencia técnica:
En canto á solvencia económica, financeira e técnica, debemos atender o disposto nos
artigos 75 e 77 do TRLCSP, polo cal dita solvencia deberá ser exixida en relación os
seguintes aspectos:
Solvencia económica e financeira:
a)Declaración da cifra global de negocio expresada en anualidades e referida, como
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máximo, ós tres últimos exercicios. Considerarase con solvencia económica e financeira
ós licitadores que no conxunto dos dous exercicios teñan un volume de facturación que
sexa igual ou superior ó prezo do contrato, referidos a negocios que se atopen
vinculados co ámbito ao que se refire o negocio, polo cal os mesmos deberán ter unha
referencia directa cos subministros do contrato ou vinculados no ámbito médicosanitario.
Solvencia técnica e profesional:
b)a) Relación dos principais subministros efectuados durante os cinco últimos años,
indicando importe, datas e destinatario público o privado dos mesmos. Os subministros
efectuados acreditaránse mediante certificados expedidos o visados polo órgano
competente, cando o destinatario sexa una entidade do sector público o cando o
destinatario sexa un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración do empresario.
9º.- Criterios de valoración e xustificación:
O carácter esencial dos criterios de avaliación no desenrolo do procedemento de
adxudicación dun contrato, de acordo co recollido no artigo 150 do TRLCSP, busca definir
un proceso baseado en criterios obxectivos que garantan o respecto aos principios de
transparencia, non discriminación e igualdade de trato, así como a avaliación das ofertas en
condicións de competencia efectiva.
En relación os aspectos que deben de identificar os criterios de avaliación e tendo en conta
as peculiaridades do presente expediente, considerase oportuno estipular unicamente
criterios de valoración mediante formula, os cales están directamente vinculados ao
obxecto, as características e a natureza do contrato, son obxectivos, ponderados e en
definitiva, buscan avaliar as propostas realizadas para mellor a relación calidade/prezo de
cada oferta de acordo co criterio da oferta máis vantaxosa economicamente para a
administración.
Por conseguinte, para poder identificar a oferta máis vantaxosa economicamente, se
procederá a avaliar as ofertas, de acordo cos criterios que se definen a continuación:
A.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUÍZO DE VALOR:
Non se aplican.
B.- CRITERIOS AVALIABLES A TRAVÉS DE FÓRMULA:
Para o proceso de avaliación mediante formula, optase pola identificación dos seguintes
criterios que de forma global representan aspectos relevantes e identificadores de calquera
das propostas presentadas e que teñen unha incidencia directa sobre o obxecto do contrato.
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O carácter esencial dos criterios de avaliación no desenrolo do procedemento de
adxudicación dun contrato, de acordo co recollido no artigo 150 do TRLCSP, busca definir
un proceso baseado en criterios obxectivos que garantan o respecto aos principios de
transparencia, non discriminación e igualdade de trato, así como a avaliación das ofertas en
condicións de competencia efectiva.
Os criterios avaliables mediante fórmula terán unha puntuación máxima de 100 puntos que
serán distribuídos nos seguintes criterios:
b.1.- O prezo ofertado sobre o importe do contrato:
O prezo ofertado polos licitadores sobre o importe do contrato, valorarase ata un máximo de
OITENTA (80) puntos, aplicándose esta puntuación en relación coa baixa realizada. O valor
da baixa ofertada obterase restando ao prezo de licitación do contrato (sen IVE) o prezo
ofertado polo licitador para o contrato (en euros sen IVE) e expresado en porcentaxe sobre
o orzamento base de licitación do contrato (IVE excluído).
Para a determinación da avaliación das ofertas presentadas serán de aplicación as
seguintes formulas:
• Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre : 0,8*Be < Bi <= Be
Bi-(0.8*Be)
Pe= 72+8*(------------------)
0.2* Be
• Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0,55*Be < Bi <= 0,8*Be
Bi-(0.55*Be)
Pe= 65+7*(------------------)
0.25* Be
• Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0*Be <= Bi <= 0,55Be
Bi
Pe= 65*(----------------)
0.55 * Be
Sendo:
Pe = Puntuación sobre a oferta económica: entre 0,00 puntos e 80,00 puntos.
Bi= Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuación calculada coma a
porcentaxe que represente a diferencia entre o orzamento base de licitación (IVE excluído)
do contrato, e o orzamento da oferta presentada (IVE excluído) do contrato, expresado en
tanto por cento, sobre o orzamento base de licitación do contrato (IVE excluído).
Be= Baixa da oferta máis económica, en tanto por cento, sobre o orzamento base de
licitación do contrato (IVE excluído), de todas as admitidas, non tendo en conta as ofertas
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que se declaren anormais ou desproporcionadas que quedan excluídas da clasificación
dacordo co artigo 151 do TRLCSP.
B.2.- Incremento do prazo de garantía: valorarase con ata 20 puntos
A ampliación do prazo de garantía dos equipos subministrados, respecto do mínimo esixido
no PPTP (24 meses), deberá expresarse en meses enteiros, e se valorará aplicando as
seguintes fórmulas:
➢ Para as garantías (Gi) cuxo valor se atope comprendido entre : 0,8*Ge < Gi <= Ge
Gi-(0,8*Ge)
Pe= 16+4*(------------------)
0,2* Ge
➢ Para as garantías (Gi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0,55*Ge<Gi<= 0,8*Ge
Gi-(0,55*Ge)
Pe= 12+4*(--------------------)
0,25* Ge
➢ Para garantías (Gi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0*Ge <= Gi <= 0,55*Ge
Gi
Pe= 12*(----------------)
0,55 * Ge
Sendo:
Pe = Puntuación da oferta a económica: entre 0,00 puntos e 20 puntos.
Gi = Oferta do Incremento de garantía ofertado (en meses enteiros) para a que se quere
determinar a puntuación a calcular.
Ge= A oferta do incremento de garantía de maior número de meses.
10.- Garantía complementaria:
En relación a peculiaridade deste contrato, procede solicitar a constitución dunha garantía
complementaria cando o prazo de garantía ofertado polo adxudicatario sobre os equipos
subministrados, sexa superior a media dos ofertados polos licitadores admitidos, polo cal o
adxudicatario deberá constituír como garantía complementaria o importe que corresponda
de acordo ca seguinte fórmula:
(Gof-Gm)
--------------- = % de incremento da garantía complementaria
12
Onde:
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Gm= Media das garantías das ofertas admitidas na licitación (garantía mínima do prego +
media do incremento proposto polos licitadores admitidos) en meses enteiros.
Gof= Garantía ofertada (Garantía mínima do prego + incremento proposto polo licitador) en
meses enteiros.
Este valor indicará a porcentaxe que se aplicará sobre o importe de adxudicación do
contrato sen incluír o IVE, para definir o importe en euros para constituír como garantía
complementaria.
De acordo co artigo 95.2 do TRLC o importe máximo da garantía complementaria non
poderá superar o 5% do importe de adxudicación do contrato.
11º.- Subcontratación.
Considerase oportuno a autorización da subcontratación para o desenvolvemento das
actividades de formación.
12.- Criterios para a determinación de ofertas anormais ou desproporcionadas.
Non se considerarán ofertas anormais ou desproporcionadas.
13.- Prazo de execución:
O prazo de entrega para subministración e instalación dos equipos é de 60 días naturais
contados dende a firma do contrato.
A formación atendera a cuestións de planificación e deberá desenvolverse dentro dos 30
días naturais seguintes a subministración e instalación do equipos.
14.- Medios persoais e materiais:
E responsabilidade da empresa adxudicataria poñer todos o medios persoais e materiais
para o desenvolvemento do contrato.
15.- Modificación do contrato:
Non se contempla.
16.- Responsable do Contrato:
O responsable do contrato será o Director Técnico do Servizo de Deportes do Concello de
Vigo.
17.- Seguro:
O Adxudicatario deberá acreditar a posesión dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuacións propias do adxudicatario nas operacións de instalación e
mantemento dos equipos subministrados obxecto do contrato, cunha contía mínima de
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600.000,00 €.
Nesta póliza deberán cubrirse os danos e prexuízos que se causen a terceiras persoas
como consecuencia da execución dos traballos e actividades obxecto do presente contrato.
18.- Facturación:
O importe do prezo satisfaráselle ó contratista unha vez subministrados os equipos con
todos os seus elementos instalados e realizada a formación.
Achegarse coa factura unha memoria descritiva dos subministros instalados con fotografías
das instalacións e memoria da formación.
As facturas electrónicas a emitir deberán axustarse ao establecido na Lei 25/2013 de 27 de
decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no
Sector Público.
Os códigos solicitados pola plataforma FACE - Punto Xeral de Entrada de Facturas
Electrónicas da Administración Xeral do Estado - ao que encóntrase adherido o Concello de
Vigo, son os seguintes:
–UNIDADE TRAMITADORA: GE0000661 DEPORTES
–OFICINA CONTABLE: GE0000575 SERVIZOS ECONÓMICOS / INTERVENCIÓN
–ÓRGANO XESTOR: L01360577 CONCELLO DE VIGO
3.- PROPOSTA
Previamente a efectuarse a proposta ao órgano de contratación, debe emitirse informe
favorable de fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 109.3
do TRLCSP.
Por todo o exposto proponse a Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar a Contratación polo procedemento aberto e tramitación ordinaria da
ADQUISICIÓN POSTA EN FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS, PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE DEPORTES DO CONCELLO DE VIGO, ASÍ
COMA A FORMACIÓN E ACREDITACIÓN DO PERSOAL PARA O SEU USO.
Segundo: Aprobar o Prego de Prescriccións Técnicas Particulares coa regulación dos
aspectos técnicos sobre a ADQUISICIÓN POSTA EN FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO
DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS, PARA INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS MUNICIPAIS DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE DEPORTES DO
CONCELLO DE VIGO, ASÍ COMA A FORMACIÓN E ACREDITACIÓN DO PERSOAL PARA
O SEU USO asinado polo Director Técnico de data 24 de maio de 2016.
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Terceiro: Aprobar o Prego de Prescriccións Administrativas Particulares, asinado pola Xefa
do Servizo de Contratación con data 12 de xullo de 2016.
Cuarto: Autorizar o gasto polo importe máximo de 38.000,00 € con IVE, sendo o importe
correspondente o ive (21%) de 6.595,04 € €.
Para a súa financiación aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo,
Concellería de Deportes, para o ano 2016, incluídos nas aplicación orzamentaria:
3420 6290001

INSTALACION
DESFIBRILADORES
INSTALACIONS. DEPORTIVAS

EN 38.000,00 €

Quinto: Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.”

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

6(760).PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN DA CONSELLERÍA
DE TRABALLO E BENESTAR PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA
INTEGRADO PARA O EMPREGO, “VIGO INTEGRA IV”. EXPTE. 13034/77.
Dáse conta do informe-proposta do 125/07/16, do xefe do servizo, conformado polo
concelleiro-delegado de Emprego:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 29 de xaneiro de 2016, a
proposta do xefe do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, acordou:
1.-Aprobar o proxecto denominado “Vigo Integra IV”, elaborado polo Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo, por un importe total de 248.388,00
€, dos que 198.710,40 € son o importe solicitado a subvencionar pola Xunta de Galicia e os
restantes 49.677,60 €, son a financiar polo Concello de Vigo.
2.-Solicitar á Consellaría de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia a
subvención contemplada no citado proxecto, de acordo co establecido na Orde de 29 de
decembro de 2015pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública
para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas
integrados para o emprego durante os anos 2016 e 2017.
3.-Asumir as obrigas económicas que ao Concello lle poidan corresponder no
desenvolvemento do proxecto, mediante a dotación, nos presupostos municipais dos anos
2016 e 2017 das correspondentes partidas para o cofinanciamento deste proxecto.
4.-Delegar no concelleiro de Emprego, Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
relacións cos sindicatos, Santos Hector Rodríguez Díaz a representación do Concello na
tramitación da solicitude de subvención diante da Consellaría de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia.
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Con data 28 de xuño recíbese a notificación da concesión da subvención para a posta en
práctica en Galicia do programa integrado para o emprego “Vigo Integra IV”, por resolución
da Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia, de data 20 de maio de 2016 en base a Orde do
29 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria
pública para a concesión das subvencions para a posta en práctica en Galicia durante os
anos 2016 e 2017 de programas para o emprego, co número de expediente TR332A/20160022, na que unha vez avaliada a solicitude presentada resolve conceder unha subvención
polo importe de 26.106,50€ para o ano 2016 e de 78.319,50€ para o ano 2017 para a posta
en marcha do devandito programa para o emprego.
Dita resolución implica unha disminución no número de participantes do programa pasando
de 100 os solicitados a 60 os concedidos, e na cantidade solicitada inicialmente para a
execución do proxecto, a cal era de 248.388€ e a concedida é de 104,426€ e de xeito
proporcional tamén se reduce a cantidade a financiar polo Concello de Vigo pasando de
49.677,60€ a 26.106,49 €
Polo anteriormente exposto PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
1.- Aceptar a subvención concedida na resolución da Director Xeral de Orientación e
Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de
Galicia, de data 20 de maio de 2016 en base a Orde do 29 de decembro de 2015,
pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a
concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia durante os anos 2016
e 2017 de programas integrados para o emprego, co expediente TR332A/2016-0022,
na que unha vez avaliada a solicitude presentada resolve conceder unha subvención
polo importe de 26.106,50€ para o ano 2016 e de 78.319,50€ para o ano 2017
2.- Encomendar ao Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, a xestión do
programa integrado para o emprego “Vigo Integra IV”, conforme ao establecido na
orde de 29 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria pública para a concesión de subvencions para a posta en práctica en
Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2016 e 2017, e
proceda ao axuste do programa ao presuposto aprobado.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
7(761).PROPOSTA
DE
ADXUDICACIÓN,
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN DE GAS NATURAL PARA AS
INSTALACIÓNS DOS COLEXIOS, ESCOLAS INFANTÍS E DEPENDENCIAS DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 17125/332.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
14/07/16, dáse conta do informe-proposta do 07/07/16, da técnica de Admon. Xeralsecretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
LEXISLACIÓN APLICABLE
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•
•
•

•

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 non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011.
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento para a
contratación da subministración de gas natural para as instalacións dos colexios,
escolas infantís e dependencias do concello de Vigo. (expediente 17125-332).

ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno local, na sesión ordinaria do 10 de xuño de 2016,
seguinte acordo:

adoptou o

“Primeiro: Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “Procedemento aberto para a contratación da subministración de
gas natural para as instalacións dos colexios, escolas infantís e dependencias do concello
de Vigo. (expediente 17125-332)” no seguinte orde decrecente:
EMPRESAS
Gas
S.A.

Natural

Comercializadora,

Endesa Energía, S.A.U.

PUNTUACIÓ
N
99,96
81,2

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

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

•

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co
Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
A documentación esixida na cláusula 8 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.

•
•

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 692,84 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.
II.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar Gas Natural
Comercializadora, S.A o día 10 de xuño de 2016, que presenta a documentación requirida o
17 de xuño de, dentro do prazo. A Mesa de Contratación celebrada o 29 de xuño de 2016
comprobou que a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar é a
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requirida polo órgano de contratación como necesaria para a adxudicación do contrato, polo
que a mesa propuxo ao órgano de contratación a adxudicación deste procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao 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 aos licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como
a solicitada de oficio pola Administración municipal, e comprobado que esta é correcta,
procede adxudicar este contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase 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 Gas Natural Comercializadora, S.A.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade
de órgano de contratación.
En mérito ao que antecede, proponse 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 Gas Natural Comercializadora, S.A o procedemento aberto para a contratación
da subministración de gas natural para as instalacións dos colexios, escolas infantís e
dependencias do concello de Vigo (expediente 17.125-332), por un prezo de 200.000 euros
e os seguintes valores A, B, C das tarifas 3.1, 3.2, 3.4 3 3.4:
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Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(762).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN
IGUAL ARTE, PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE. EXPTE.
7372/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 10/06/16 e o
informe de fiscalización do 11/07/16, dáse conta do informe-proposta do 14/07/16, do
xefe do servizo, conformado polo concelleiro-delegado de Participación Cidadá e
polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
“ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 23/03/2016 (doc.
160038579), Dª Cristina Lago Pérez, en calidade de presidenta da Fundación Igual Arte
(CIF: G-36427524) e na súa representación, achegou escrito solicitando a celebración dun
convenio de colaboración co Concello de Vigo, para o fomento das súas actividades para o
ano 2016, que se concretará na axuda ao financiamento dos gastos de aluguer do seu local
social entre os meses de xaneiro a outubro de 2016, necesarios para o desenvolvemento
daquelas.
Segundo certificación do secretario da entidade, de data 16/03/2016, e conforme ao art.
15.a) dos seus estatutos , será a presidenta Dª Cristina Lago Pérez, a persoa responsable
de “representar a Fundación Igual Arte perante calquera organismo público ou privado”,
polo tanto para a sinatura do convenio.
Con data 10/06/2016, o Secretario da Administración Municipal emitiu informe xurídico
favorable á proposta de convenio.
O expediente foi fiscalizado favorablemente polo servizo de Intervención con data
23/06/2016 condicionado a rectificación da cláusula oitava do borrador do Convenio a
asinar, xa que o artigo 18 da LXS foi modificado polo artigo 30.2 da Lei 15/2014, de 16 de
setembro, sendo aplicable esta modificación ás subvencións convocadas ou concedidas a
partir do 1 de xaneiro de 2016, segundo establece a disposición transitoria 10 da citada Lei.
Con data 11/07/2016, o Interventor, tendo en conta que as observacións indicadas foron
adecuadamente corrixidas no novo informe-proposta e no texto do proxecto do convenio,
informa favorablemente.
Por último, o técnico, que subscribe da traslado, para o seu coñecemento, das conclusións
expostas polo servizo de Intervención no seu informe, en relación co carácter excepcional
desta forma de concesión de subvención.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administracións de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
no deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
O artigo 25 da LRBL non fai ningunha referencia á actividade de fomento ou subvencional,
como competencia propia municipal nin se trata, tampouco, dunha competencia delegada,
polo que, para a correcta análise da competencia municipal sobre esta materia, debemos
acudir á normativa autonómica aprobada como consecuencia da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, é
dicir, á Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes, na que se regula o exercicio de
competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación. Si ben o artigo 3.1 da
devandita norma dispón que o exercicio de novas competencias polas entidades locais que
fosen distintas das atribuídas como propias pola lexislación, e cuxo exercicio non se
encontrase delegado, só será posible cando non se poña en risco a sostibilidade financeira
do conxunto da Facenda Municipal e de conformidade cos requirimentos da lexislación
sobre estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, engade, no apartado 3º do
mesmo precepto, que non se entenderá como exercicio de novas competencias, a
continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
Deste xeito, podemos concluír que a tramitación deste expediente non supón o exercicio
dunha nova competencia por canto se veñen realizando, en anos anteriores, convocatorias
de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, así como,
convenios formalizados coa finalidade de coadxuvar ao financiamento dos gastos de
mantemento de diversas asociacións, e así, atopamos os seguintes antecedentes mais
inmediatos de convenios subscritos coa mesma entidade en anos precedentes:

•
•
•
•

Ano 2015: Expte. 6982/320
Ano 2014: expte. 6581/320
Ano 2013: expte. 6113/320
Ano 2012: expte. 5771/320

RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS E ÓRGANO COMPETENTE PARA A
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
No proceso de outorgamento, xestión, pago e fiscalización de subvencións públicas deben
tomarse en consideración un conxunto de normas que se poden sistematizar do xeito que
se expón no primeiro apartado deste informe. Polo que se refire ás normas específicas das
subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións rexeranse por esta lei e as
súas disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas de dereito administrativo e,
no seu defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, 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
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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, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e
ñ), correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ó fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como a
resolución dos procedementos incoados”.
MODALIDADE DA AXUDA: CONCESIÓN DIRECTA. A BENEFICIARIA
Segundo o disposto no artigo 22.2.a) la Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas
nominativamente no orzamento da entidade local. No mesmo senso que o anterior, o artigo
65 do Real Decreto 886/2006, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de
subvencións, sinala que, son subvencións previstas nominativamente nos Presupostos das
Entidades Locais, aquelas cuxo obxecto, dotación presupostaria e beneficiario aparecen
determinados expresamente no estado de gastos do presuposto.
Deste xeito, o vixente exercicio presupostario (2016) que foi aprobado polo Pleno xeral, en
sesión extraordinaria do 09/12/2015, inclúe expresamente a partida 9240 4890012
“Convenio Fundación Igual Arte”, cunha dotación de 10.000,00 €.
Por outra banda, o artigo 26.1 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, sinala que os
convenios serán o instrumento habitual de canalización das subvencións previstas
nominativamente, polo que esta é a forma proposta que adoitará a subvención obxecto
deste expediente.
Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá, a
“Fundación Igual Arte”, figura inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) co nº
851/03, segundo resolución da Alcaldía de data 05/06/2003.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O Concello de Vigo, coa finalidade de afondar na colaboración co tecido asociativo da
cidade, establece esta canle de cooperación necesaria coa Fundación Igual Arte para
subvencionar os gastos de mantemento e aluguer do local social, necesarios para levar a
cabo as actividades socioeducativas e lúdico-formativas, dirixidas a potenciar o benestar
das persoas con discapacidades e necesidades educativas especiais, programadas pola
entidade para xaneiro - outubro 2016, en definitiva, para o fomento das súas actividades.

S.ord. 22.07.16

Segundo recolle o art. 6 dos Estatutos da Fundación Igual Arte contempla, os fins e
actividades da entidade , que constitúen o seu obxecto social e cuxa realización se
subvenciona con este convenio, todos eles de interese para cidadanía viguesa, como son
potenciar o benestar persoal das persoas con discapacidades e necesidades educativas
especiais, crear un espacio activo integrador, fomentando actividades lúdico-artísticas que
melloren ao tempo libre e lecer.
Neste caso, o obxecto do convenio e o fomento das actividades programadas pola entidade
para o ano 2016, mediante a colaboración no financiamento dos gastos de aluguer e
mantemento do seu local social entre os meses de xaneiro a outubro de 2016, situado na
Rúa Casiano Martínez, 32- baixo, necesarios para o seu desenvolvemento, actividades que
se consideran de interese público e social.
O concello de Vigo cedeu o local situado na Rúa Palencia 34 a Fundación Igual Arte, do que
farán uso unha vez rematadas as obras que están a realizar para cumprir coa normativa
vixente de accesibilidade, tal e como comunicounos a presidenta da Fundación Igual Arte no
escrito de data 26/05/2016.
Atendendo aos principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.
Desta vontade común entre o Concello e a Fundación Igual Arte nace o acordo que se
plasma no convenio obxecto do presente expediente, no que se reflictan as condicións,
pactos, obrigacións e compromisos asumidos polas partes.
CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
Entre os recursos para o financiamento de actividades a entidades sen ánimo de lucro,
figura no vixente orzamento municipal, a partida presupostaria nominativa nº 9240 4890012,
denominada “Convenio Fundación Igual Arte”, cunha dotación orzamentaria de 10.000 €.
DOCUMENTACIÓN
A Fundación Igual Arte, seguindo o disposto no art. 14 da LXS e Base 38ª.9 das BEP,
acredita, documentalmente, o cumprimento dos requisitos necesarios para acadar a
condición de beneficiaria, a saber:
1. Certificados de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:
•
•
•
•

Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data 04/01/16
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 20/04/16
Seguridade Social, de data 02/06/16
Concello de Vigo, de data 26/04/16

2. Declaración responsable da presidenta da entidade, de data 16/03/16, de non
incorrer en ningunha das prohibicións e circunstancias do artigo 13 da LXS, así
como, de non ser debedora, por resolución, de procedencia de reintegro.
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Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude expresa da correspondente Xunta Directiva para o inicio do convenio e
nomeamento da persoa responsable da sinatura do convenio (anexo I).
2. Declaración responsable e autorización (anexo II).
3. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
III).
4. Certificación bancaria do número de conta da entidade ou asociación.
5. Contrato de aluguer do local social (só no suposto de locais alugados).
6. Documento explicativo permanencia Fundación Igual Arte no local da Rúa Casiano
Martínez 32.
7. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para
a súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización, participantes asistentes
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
8. Proxecto de actividades da entidade para o ano 2016, para cuxo desenvolvemento, o
Concello de Vigo colabora no financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do seu
local social, realizados entre os meses de xaneiro a outubro (ámbolos dous incluídos). O
orzamento de gastos de mantemento que serve de base para o outorgamento da
subvención é o que se reflicte a seguir:
ORZAMENTO DE GASTO DA ENTIDADE (xaneiro- outubro 2016)
Arrendamento local
Electricidad
Agua
TOTAL

10.478,30 €
1.200,00 €
220,00 €
11.898,30 €

Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.
ANTICIPO
Non se contempla a posibilidade de anticipo.
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PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
Aínda que o convenio desprega a súa vixencia no período comprendido entre a data da súa
sinatura e o 31 de outubro de 2016, son gastos subvencionables aqueles que se realicen
entre o 01/01/16 e o 31/10/16, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira
indubidable respondan á natureza do proxecto subvencionado.
A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo co art. 31.3 da LSG.
Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 2 de novembro de 2016.
A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
A conta xustificativa presentarase en calquera dos lugares previstos no art. 38.4 da Lei
30/92, do mesmo xeito que a/s solicitude/s para concorrer ao procedemento.
O pago da subvención obxecto deste convenio, se realizará, conforme o artigo 34.3 da LXS,
previa a xustificación polo beneficiario, da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou
adopción do comportamento para o que se lle concedeu nos termos establecidos na
normativa reguladora da subvención, producíndose a perda do dereito ao cobro no suposto
de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 37 da
mesma Lei e a Base 38ª.8 das BEP.
A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número ES54 2080 0560 903040004695 (ABANCA), segundo código de conta cliente de
data 21/03/2016, emitido pola entidade bancaria.
NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN
A teor do disposto no art. 24 da LSG, a resolución que se adopte notificaráselle á entidade
interesada, de acordo co previsto no art. 58 da Lei 30/1992, de RXAP e PAC.
O convenio de colaboración se rexistrará na BDNS no momento da concesión do convenio,
conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no portal de
transparencia do Concello de Vigo.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa nos presuposto.
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RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, as poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta
de Goberno Local.
Segundo os arts. 116 e 117 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, os actos administrativos que
poñen fin a vía administrativa, poden ser recorridos potestativamente en reposición ante o
mesmo órgano que os ditou no prazo dun mes, se o acto fora expreso ou, se non o fora, de
tres meses, ou ben directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1
LRXCA). Contra a resolución do recurso de reposición non se poderá interpor de novo este
recurso, senón que procederá interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de
dous meses establecido no art. 46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso Administrativa (LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a
aquel en que se notifique a resolución expresa do recurso de reposición ou en que este
deba entenderse presuntamente desestimado.
Á vista do exposto, de conformidade co art. 20.2 da Lei 9/2007, 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e art. 124, apartados 4º e 5º, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e o apartado 4.18º da Resolución de delegacións do alcalde de data
19/06/2015, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 10.000 € (dez mil euros), con
cargo á partida presupostaria nominativa nº 9240.4890012, denominada “Convenio
Fundación Igual Arte”, incluída no vixente orzamento municipal (2016), a favor da entidade
Fundación Igual Arte.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Fundación Igual Arte (CIF.- G-36427524), cuxo obxecto é o fomento das actividades
programadas pola entidade para o ano 2016, mediante a colaboración do Concello no
financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do seu local social entre os meses de
xaneiro a outubro de 2016, situado na Rúa Casiano Martínez, 32- baixo, necesarios para o
seu desenvolvemento e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida
entidade, unha subvención de 10.000 € (dez mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos
art. 24 da LSG e 58 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, con indicación expresa de que, contra o
mesmo, poderán interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun
mes ou recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo
de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á
recepción da notificación do acordo, de conformidade cos arts. 116 e 117 da Lei 30/92, de
RXAP e PAC e arts. 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de
reposición non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto
expresamente o primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do
prazo máximo dun mes establecido para ditar e notificar resolución.”
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A FUNDACIÓN
IGUAL ARTE PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2016,
MEDIANTE O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE ALUGUER E MANTEMENTO DO SEU
LOCAL SOCIAL, ENTRE OS MESES DE XANEIRO A OUTUBRO DE 2016, NECESARIO
PARA O SEU DESENVOLVEMENTO
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil dezaseis
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo
(CIF : P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, Dª Mª Cristina Lago Pérez, con DNI 36143539M, en calidade de Presidenta da
Fundación Igual Arte (CIF: 36427524), con domicilio social Rúa Casiano Martínez, nº 32baixo, de Vigo, en nome e representación da mesma, segundo resulta da certificación
incorporada ao expte. 7372/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local, Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da
entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade
da Administración Local, Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, RDL
781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais
vixentes en materia de Réxime Local, RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Concello de Vigo
recoñécelle á cidadanía os dereitos fundamentais a participar directamente na actividade da
administración municipal e a autoorganizarse a través de asociacións e ser apoiada nos
devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir
a participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, fundacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito
territorial como sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples
actividades reivindicativas, veciñais, sociais, culturais, artísticas educativas, sanitarias, etc.
inflúen entre a poboación, detectando, propoñendo e colaborando na solución da
problemática social e urbana, e na dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de
vida. Constitúen, daquela, un elemento máis do proxecto de vertebración da sociedade civil,
no real achegamento da xestión dos intereses públicos a aqueles ós que van dirixidos, que
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non son outros que os cidadáns e cidadás desta cidade de Vigo. Dentro das medidas de
fomento e apoio ao asociacionismo, asume a tarefa de colaborar coas entidades máis
significativas no desenvolvemento dunha serie de accións de carácter sociocomunitario e
socioeducativas que redundan en beneficio da cidadanía.
II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento da educación especial, asume
a tarefa de proporcionar colaboración as organizacións sen ánimo de lucro orientadas a
educación e formación no ámbito da integración (laboral, social, educativa, familiar...) das
persoas con discapacidade, sendo a Fundación Igual Arte unha das máis importantes
entidades que perseguen estes obxectivos.
III.- Que, de conformidade co art. 6 dos seus Estatutos, a entidade “Fundación Igual Arte”,
ten, en xeral, por obxecto, a promoción, desenvolvemento, protección, participación,
fomento de actividades sociais, culturais, educativas, musicais de expresión, danza, teatro,
plástica e arte para todos, contemplando entre os seus fins concretos, todos eles de interese
para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔ Potenciar o benestar persoal das persoas con minusvalías e necesidades educativas
especiais.
✔ Incrementar o sentimento de autoestima e autonomía das persoas con minusvalías e
necesidades educativas especiais.
✔ Crear un espacio activo integrador, fomentando actividades lúdico artísticas que
melloren o tempo libre e ocio das persoas con minusvalías e necesidades educativas
especiais.
✔ Favorecer a capacidade de interrelación descubrindo outras canles de comunicación
para estas persoas.
✔ Concienciala sociedade das posibilidades artísticas das persoas con minusvalías.
✔ O inicio dunha liña de investigación na que se desenvolvan métodos e adaptacións
curriculares para persoas con necesidades educativas especiais.
✔ Desenvolver vehículos de comunicación potenciando a interrelación familiar.
✔ Implicación da familia na filosofía e proxecto da Fundación.
IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do
26/03/92, modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data
16/05/97, a “Fundación Igual Arte” atópase inscrita no Rexistro Municipal de entidades sen
ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 851/03 no epígrafe 2.7.2.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a entidade Fundación Igual Arte leve a cabo os proxectos
e actividades socioeducativas planificadas para o 2016, segundo memoria achegada, que
constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao
financiamento dos gastos aluguer do seu local social, necesarios para o seu
desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, a partida
orzamentaria nominativa nº 9240.4890012, denominada “Convenio Fundación Igual Arte”
nominativa a favor da entidade, con unha asignación presupostaria de 10.000,00 €.
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VII.- As actividades programadas pola Fundación Igual Arte para o 2016, que fundamentan a
concesión da subvención para o financiamento dos gastos de aluguer do seu local social,
situado na Rúa Casiano Martínez, nº 32- baixo son, con carácter xeral, segundo proxecto
incorporado ao expediente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programa artístico
Programa de educación musical
Programa de expresión teatro-corporal
Programa de expresión plástica creativa
Clases individualizadas
Celebracións (festa Nadal, entroido, fin de curso)
Eventos artísticos (exposicións, concertos...)

VIII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia (LSG), o convenio será o instrumento habitual para
canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración
concedente, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión, cuxo obxecto é o fomento das actividades da fundación, mediante
o
financiamento dos gastos de aluguer do seu local social, situado na Rúa Casiano Martínez,
32- baixo, entre os meses de xaneiro a outubro de 2016, necesarios para o
desenvolvemento das actividades da entidade, cuxa contía, segundo orzamento de gastos
achegado, é de 10.000,00€ (dez mil euros).
ORZAMENTO DE GASTO DA ENTIDADE (xaneiro- outubro 2016)
Arrendamento local
Electricidad
Agua
TOTAL

10.478,30 €
1.200,00 €
220,00 €
11.898,30 €

IX.- Que a entidade Fundación Igual Arte non incorra en ningunha das circunstancias e
prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións
(LXS), para obter a condición de beneficiaria da subvención, atópase ao corrente das súas
obrigas tributarias coas administracións estatal, autonómica e local, e fronte a Seguridade
Social, e non é debedora por resolución de procedencia de reintegro, segundo resulta das
certificacións e declaracións responsables incorporadas ao expediente.
X.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, educativo,
asistencial... que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a
entidade Fundación Igual Arte, o Concello de Vigo e a beneficiaria conveñen a súa
colaboración, no ámbito socioeducativo e lúdico-formativo, dirixidas á potenciar o benestar e
a integración de persoas con minusvalías e necesidades especiais, e a celebración deste
convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Fundación Igual Arte comprométese a colaborar coa concellería de
Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do Concello de Vigo, para o
fomento das actividades previstas e, en concreto, a:
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1. Levar a cabo a actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e
nos termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a
través da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da
entidade no servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo
Concello de Vigo, respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos
prazos que establece o convenio, a memoria xustificativa final xunto a correspondente
memoria económica, nos termos sinalados no pacto oitavo deste convenio, así como, o
balance económico anual.
6. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma
finalidade, reciba doutras entidades públicas ou privadas.
7. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
8. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade “Fundación Igual Arte” unha subvención por importe
de 10.000 € (dez mil euros), con cargo a partida orzamentaria nº 9240.4890012,
denominada “Convenio Fundación Igual Arte”, do vixente orzamento municipal, co obxecto
de colaborar co financiamento dos gastos aluguer e mantemento do seu local social entre
os meses de xaneiro a outubro de 2016, situado na Rúa Casiano Martínez, 32- baixo,
necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidade, en definitiva, para o
fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da “Fundación Igual Arte”.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación
do gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto oitavo, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no seu caso, liquidar as contías correspondentes en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.
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3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia
de subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra
administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
A entidade 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, coa
presentación da xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá
superar, illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto
no que se procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e
34 do RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de
17 de novembro, 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, procederá a redución da subvención
na mesma proporción. A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse
no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación
daqueles gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade
subvencionada.
Sexto.- A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art.
18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, última modificación 20 de
maio de 2016.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento
municipal nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do
Concello de Vigo en todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con
posterioridade a sinatura do presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente
da sede social da entidade e locais onde se desenvolvan as actividades, un cartel
publicitario anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das
actividades da asociación para o 2016.
Oitavo.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Fundación Igual Arte
mediante a presentación dunha memoria final, coa súa correspondente conta xustificativa
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que acredite o cumprimento total do obxecto e condicións do convenio. O prazo máximo
para achegar esta xustificación será o 2 de novembro de 2016.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e
información:
a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das
condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas
e dos resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a
seguinte información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
2.Datas e lugar de celebración.
3.Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso,
horas de formación e a identificación dos participantes e do monitor/a cos seus apelidos e
nome, enderezo e número de teléfono.
5.Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo
a difusión pública do cofinanciamento.
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación, no seu caso, do emisor/traballador, concepto dos
gastos, CIF/NIF do emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base
factura/nómina, no seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así
mesmo, riscarase cun “x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a
suma total dos gastos xustificados e a suma total dos documentos orixinais achegados,
tendo presente que deben xustificarse gastos por importe igual ou superior ao proxecto que
serviu de base para a concesión da subvención, e orixinais pola parte subvencionada, na
forma prevista na Base 38.4 das Bases de Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas, podendo substituírse 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 de subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía do seu custe
total.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir,
como mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o
número de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral
e, no seu caso, que:
–

os documentos xustificativos orixinais achegados poderán devolverse á beneficiaria,
previa solicitude por escrito no momento da súa presentación, en cuxo caso, e para
posibilitar o control da concorrencia das subvencións, serán validados e
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–
–

–
–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

compulsados polo servizo xestor, mediante selo existente ao efecto, no que se fará
constar a subvención para cuxa xustificación foron presentados, indicando o
porcentaxe do mesmo que se imputa á subvención
os gastos realizados acreditaranse mediante facturas que inclúan todos os
elementos legalmente esixidos
os elementos que deberán incluírse nunha factura serán os sinalados pola normativa
en cada caso aplicable (art. 6 RD 1619/2012), considerándose imprescindible que
recolla o nome ou razón social da empresa que factura e o seu NIF, data de emisión,
importe e detalle de cada un dos obxectos ou conceptos facturados, Imposto sobre o
Valor Engadido (IVE) de forma diferenciada, base impoñible, tipo do IVE aplicable e
importe total. Si se trata de facturas que conteñan retención de impostos (IRPF)
deberá igualmente acreditarse o ingreso da retención
daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
en ningún caso, os orixinais poderán ser substituídos por copias compulsadas nin se
admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega, albarás, resgardos
bancarios...
se ben a sinatura e selo da entidade emisora da factura non son circunstancias
especificadas na normativa de facturación como condición obrigatoria, dado o seu
carácter de elementos probatorios da orixinalidade e procedencia da factura, será
aconsellable que as facturas veñan asinadas e seladas polo provedor
no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu
contido, deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma
electrónica, código de verificación...)
de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención.
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE,
deberá achegar acreditación fidedigna da exención expedida polo órgano ou
administración competente
para considerar debidamente acreditados os custes salariais correspondentes a
gastos de persoal, deberán acompañarse copias do contrato de traballo, nóminas
correspondentes asinadas polo perceptor e pagadas, Modelo 111, de autoliquidación
de retencións e ingresos a conta do IRPF do trimestre correspondente, coas
respectivas acreditacións bancarias de pago, así como, tc2 (relación nominal de
traballadores) e tc1 (recibos de liquidación de cotizacións á Seguridade Social)
acompañados dos
correspondentes comprobantes de pago. Así mesmo,
achegarase fotocopia do contrato de traballo
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse o gastos acreditados deducido o IVE
o IRPF será subvencionable cando se acredite que se practicou a pertinente
retención, e que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da
Administración Tributaria
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–
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xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das
cotas da Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á
subvención
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións
e ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así
como, fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente
contrato vixente durante o período subvencionado

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando a
correspondentes resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non
percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións
ou entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo
Internacionais.
f) A beneficiaria acreditará estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e
coa Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro.
Porén, non será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no
expediente de concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito
que incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación
do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados,
excesos obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora
correspondente (artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, e art. 17.3 e 33.3 la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a
xustificar é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Emprego,
Participación Cidadá e Voluntariado, en de cada unha das actividades para cuxa realización
se concede a presente subvención, segundo memoria de actividades achegada, mediante a
presenza destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo momento
a imaxe corporativa.
Noveno.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número 2080 0560 90 3040004695 (ABANCA).
Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá acreditar
estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade Social e
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non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por
medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de
Subvencións de Galicia.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no ano 2016, no período
comprendido entre o 01/01/16 e o 31/10/16.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e
o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada
polos servizos da Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e
Distritos. O xefe do servizo de Participación e Atención Cidadá emitirá informe ao respecto
facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes
en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
Décimo terceiro.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos
e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio
das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención,
procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o
reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso,
Título IV da Lei de Subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se
aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sexto.- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do
seu representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento 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 obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Parques, Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos.
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A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do
Concello de Vigo.
Décimo sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola
Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica
do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se
conteñen neste convenio; as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo oitavo.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión do
convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no
portal de transparencia do Concello de Vigo.
Décimo noveno.- O presente convenio terá vixencia dende a a data da súa sinatura ata o 31
de outubro de 2016, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período
de imputación dos gastos subvencionables.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por cuadriplicado exemplar,
en Vigo, ---- de ----------------- de 2016.
Polo Concello de Vigo:
O Alcalde,

Pola Fundación Igual Arte:
A presidenta,

Abel Caballero Álvarez

María Cristina Lago Pérez

9(763).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACON
COA
“ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VIGO” POLA CONTRATACIÓN
DUN/DUNHA INTÉRPRETE DE LINGUA DE SIGNOS A TEMPO PARCIAL. EXPTE.
7346/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19/05/16 e o
informe de fiscalización do 11/07/16, dáse conta do informe-proposta do 13/07/16, do
xefe do servizo, conformado polo concelleiro-delegado de Participación Cidadá e
polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
“ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 06/04/2016, Dona Mª José
Cruz Agra, en calidade de Presidenta da “Asociación de Personas Sordas de Vigo” (CIF: G36622835), segundo consta na certificación da composición da xunta directiva da
asociación, elixida na Asemblea xeral celebrada o 15/03/16, achegou escrito
(doc.160043432), solicitando a celebración dun convenio de colaboración entre o Concello e
a referida entidade, para axudar ao financiamento dos gastos derivados da contratación dun
intérprete de lingua de signos durante seis meses (01/05/16 a 31/10/16), acompañando a
documentación precisa para a súa tramitación.
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Segundo o art. 24.6 dos Estatutos da asociación, correspóndelle ao presidente, entre outras
atribucións. “ ... a) representar á A.S.V. en toda clase de actos y contratos en que esta deba
intervenir...”. Porén, segundo certificación do secretario da entidade, de data 23/03/2016, e
conforme aos seus estatutos, será a presidenta, Dona Ana María Gil Lodeiro a persoa
responsable de representar a asociación para a sinatura do convenio.
Con data 19/05/2016, o Secretario da Administración Municipal emitiu informe xurídico
favorable á proposta de convenio.
O expediente foi fiscalizado favorablemente polo servizo de Intervención con data
28/06/2016 condicionado a rectificación da cláusula oitava do borrador do Convenio a
asinar, xa que o artigo 18 da LXS foi modificado polo artigo 30.2 da Lei 15/2014, de 16 de
setembro, sendo aplicable esta modificación ás subvencións convocadas ou concedidas a
partir do 1 de xaneiro de 2016, segundo establece a disposición transitoria 10 da citada Lei.
Con data 11/07/2016, o Interventor, tendo en conta que as observacións indicadas foron
adecuadamente corrixidas no novo informe-proposta e no texto do proxecto do convenio,
informa favorablemente.
Por último, o técnico, que subscribe da traslado, para o seu coñecemento, das conclusións
expostas polo servizo de Intervención no seu informe, en relación co carácter excepcional
desta forma de concesión de subvención.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administración de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
no deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
O artigo 25 da LRBL non fai ningunha referencia á actividade de fomento ou subvencional,
como competencia propia municipal nin se trata, tampouco, dunha competencia delegada,
polo que, para a correcta análise da competencia municipal sobre esta materia, debemos
acudir á normativa autonómica aprobada como consecuencia da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, é
dicir, á Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes, na que se regula o exercicio de
competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación. Si ben o artigo 3.1 da
devandita norma dispón que o exercicio de novas competencias polas entidades locais que
fosen distintas das atribuídas como propias pola lexislación, e cuxo exercicio non se
encontrase delegado, só será posible cando non se poña en risco a sostibilidade financeira
do conxunto da Facenda Municipal e de conformidade cos requirimentos da lexislación
sobre estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, engade, no apartado 3º do
mesmo precepto, que non se entenderá como exercicio de novas competencias, a
continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
Deste xeito, podemos concluír que a tramitación deste expediente non supón o exercicio
dunha nova competencia por canto se veñen realizando, en anos anteriores, convocatorias
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de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, así como,
convenios formalizados coa finalidade de coadxudar ao financiamento dos gastos de
mantemento de diversas asociacións, e así, atopamos os seguintes antecedentes mais
inmediatos de convenios subscritos coa mesma entidade en anos precedentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ano 2015: Expte. Núm. 6981/320
Ano 2014: Expte. Núm. 6579/320
Ano 2013: Expte. Núm. 6042/320
Ano 2012: Expte. Núm. 5741/320
Ano 2011: Expte. Núm. 5158/320
Ano 2010: Expte. Núm. 4642/320
Ano 2009: Expte. Núm. 3984/320
Ano 2008: Expte. Núm. 3372/320

O artigo 25 da LRBL, como xa se expuxo anteriormente, non contempla a actividade de
fomento como unha competencia propia municipal, existen competencias municipais que
puideran resultar afectadas polas actividades que, indirectamente, se intentan promocionar
a través da subscrición deste convenio. En particular, a letra e) do referido artigo, inclúe
como materia na que as EELL poden exercer competencias propias, a “... atención
inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social”. Así mesmo, o municipio
exercerá competencias en materia de “promoción da cultura...” (letra m).
Pois ben, á vista do art. 6 dos seus Estatutos, entre outros fins e actividades que a
asociación persegue, encóntranse os de :
1. Traballar para mellorar a calidade de vida das persoas xordas e dos seus familiares
nos eidos familiar, infantil, educativo, sanitario, laboral e calquera outro
2. Traballar para acadar un marco legal que permita a plena igualdade e participación
social das persoas xordas
3. Traballar para conseguir o recoñecemento legal e social adecuado para a Lingua de
Signos Española, impulsando a súa investigación e difusión.
4. Impulsar o pleno acceso das persoas xordas a todos os niveis do sistema educativo,
fomentando o bilingüismo- biculturalismo
5. Promover o acceso á formación e ao emprego das persoas xordas en igualdade de
oportunidades que o resto da cidadanía
6. Fomentar a autonomía e a independencia das persoas xordas e a eliminación de
barreiras de comunicación

7. Sensibilizar á sociedade sobre as necesidades e demandas das persoas xordas e
dos seus familiares
RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS E ÓRGANO COMPETENTE PARA A
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
No proceso de outorgamento, xestión, pago e fiscalización de subvencións públicas deben
tomarse en consideración un conxunto de normas que se poden sistematizar do xeito que
se expón no primeiro apartado deste informe. Polo que se refire ás normas específicas das
subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións rexeranse por esta lei e as
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súas disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas de dereito administrativo e,
no seu defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, 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, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e
ñ), correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ó fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como a
resolución dos procedementos incoados”. Por último, en virtude do disposto no apartado
4.17º da resolución da Alcaldía de data 19/06/2015, se delegou nos concelleiros propoñer á
Xunta de Goberno Local a aprobación dos convenios de colaboración que deban
subscribirse con entidades privadas, e que teñan por obxecto a concesión dunha
subvención municipal que financie en parte unha iniciativa, proxecto ou actividade de
interese público municipal. Finalmente, o convenio será asinado polo Alcalde ou concelleiro
en quen delegue, en representación do Concello de Vigo.
MODALIDADE DA AXUDA: CONCESIÓN DIRECTA. A BENEFICIARIA
Segundo o disposto no artigo 22.2.a) la Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas
nominativamente no orzamento da entidade local. No mesmo senso que o anterior, o artigo
65 do Real Decreto 886/2006, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de
subvencións, sinala que, son subvencións previstas nominativamente nos Presupostos das
Entidades Locais, aquelas cuxo obxecto, dotación presupostaria e beneficiario aparecen
determinados expresamente no estado de gastos do presuposto.
Deste xeito, o vixente exercicio presupostario (2016) que foi aprobado polo Pleno xeral, en
sesión extraordinaria do 09/12/2015, inclúe expresamente a partida 9240 4890008
“Convenio Asociación Persoas Xordas de Vigo”, cunha dotación de 6.000,00 €.
Por outra banda, o artigo 26.1 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, sinala que os
convenios serán o instrumento habitual de canalización das subvencións previstas
nominativamente, polo que esta é a forma proposta que adoitará a subvención obxecto
deste expediente.
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Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá, a
“Asociación de Personas Xordas de Vigo”, figura inscrita no Rexistro Municipal de
Asociacións (RMA) co nº 266/92, segundo Decreto de Alcaldía de data 28/12/92.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
Tal e como se desprende do art. 2.1.b) e c) da LXS enténdese por subvención toda
disposición de diñeiro realizada, neste caso, pola Administración Local, a favor de persoas
públicas ou privadas que cumpra, entre outros, o requisito de “que a entrega estea suxeita
ao cumprimento dun determinado obxectivo, execución dun proxecto, realización dunha
actividade, a adopción dun comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver...”, “...
que teña por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou
de promoción dunha finalidade pública”.
Neste caso, o obxecto do convenio e axudar ao financiamento dos gastos derivados da
contratación dun especialista intérprete de lingua de signos, a tempo parcial necesarios para
a realización diaria de actividades da entidade, durante os meses de maio a outubro de
2016 (1/05/2016 - 31/10/2016), que se consideran de interese público e social.
O Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei xeral de dereitos de persoas con discapacidade e a súa inclusión social
(BOE núm. 289, de 3 de decembro), dispón no seu artigo 1.a) que a mesma ten por obxecto
garantir o dereito á igualdade de oportunidades e de trato, así como o exercicio real e
efectivo dos dereitos por parte das persoas con discapacidade en igualdade de condicións
respecto do resto dos cidadáns e cidadás, a través da promoción da autonomía persoal, da
accesibilidade universal, do acceso ao emprego, da inclusión da comunidade e a vida
independente e da erradicación de toda forma de discriminación, conforme aos artigos 9.3,
10, 14 e 49 da Constitución española e a Convención Internacional sobre os Dereitos das
Persoas con Discapacidade e os tratados e acordos internacionais ratificados por España.
Asemade, no Título I, o artigo 57 establece, como obriga dos poderes públicos, entre outras,
a garantía dos apoios adecuados, a orientación, a inclusión social e laboral, o acceso á
cultura e ao lecer, a garantía duns dereitos económicos e sociais e de protección xurídica
mínimos, para o cal , participarán, nos seus correspondentes ámbitos competenciais, as
administracións públicas, os interlocutores sociais e as asociacións e persoas xurídicoprivadas.
Asemade, no Título I, o artigo 59 establece, que os poderes públicos desenvolverán cantas
accións sexan necesarias para a promoción da igualdade de oportunidades e a non
discriminación na colaboración con organizacións representativas das persoas con
discapacidade a as súas familias, debendo promover, as administracións públicas, no
ámbito das súas competencias, conforme ao artigo 69, o desenvolvemento de medidas de
fomento mediante a adopción de medidas para que se supriman as prácticas contrarias á
igualdade de oportunidades.
Por último, o artigo 72, da devandita norma, dispón que as administracións públicas, e entre
elas, as entidades locais ampararán a iniciativa privada sen ánimo de lucro, colaborando no
desenvolvemento destas actividades mediante, entre outras medidas, o apoio económico,
debendo recibir especial atención, as entidades sen ánimo de lucro promovidas polas
propias persoas con discapacidade, os seus familiares ou representantes legais.
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Finalmente, no ámbito autonómico, a Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade
(DOG núm. 241, de 17 de decembro) que trae causa no texto refundido antes citado e cuxa
entrada en vigor se produciu aos tres meses da súa publicación, é dicir, o 17 de marzo do
ano en curso, dispón no seu artigo 34, sobre accesibilidade dos sistemas de comunicación e
sinalización, que as administracións públicas de Galicia deberán promover a supresión das
barreiras na comunicación e o establecemento de mecanismos e alternativas técnicas e
humanas, como os/as intérpretes en lingua de signos que fagan accesibles os sistemas de
comunicación e sinalización a toda a poboación. Tamén, as administracións públicas de
Galicia fomentarán a formación de profesionais intérpretes da lingua de signos e de guías
intérpretes de persoas xordas, con discapacidade auditiva e persoas xordocegas, de xeito
que se lle facilite a comunicación directa á persoa,e así mesmo promoverán a existencia nas
distintas administracións públicas deste persoal especializado.
A finalidade do convenio é promover e canalizar a participación dos cidadáns afectados por
discapacidades auditivas nos asuntos públicos e, en particular, nas actividades e servizos
ofertados tanto polo servizo de Participación Cidadá como pola propia “Asociación de
Personas Sordas de Vigo”.
Trátase, polo tanto, de por a disposición dos membros da Xunta Directiva, do persoal e das
persoas usuarias das actividades ou servizos desenvolvidos pola devandita entidade, a
posibilidade de contar cun profesional intérprete da lingua de signos que actúe como canle
de comunicación entre as persoas xordas e oíntes, facilite o acceso á información e á
integración social, cubra todos aqueles servizos de xestión e organización da propia
entidade, derivadas da labor levada a cabo por ela, así como aqueles servizos encamiñados
a realización de diversas actividades tales como conferencias ou cursos, e que poidan
contar nas súas actividades que se realicen ao longo do ano cun profesional intérprete da
lingua de signos que facilite a comunicación directa ás persoas con discapacidade auditiva,
naquelas actividades nas que se inscriban as persoas afectadas, sen que esta opción sexa
incompatible coa prestación de servizos de interprete por calquera outro servizo do Concello
de Vigo, xa que o seu obxecto parece diferir da subvención que a entidade ten asignada
nominativamente con cargo ao programa orzamentario de Benestar Social, extremo este
que queda acreditado no expediente ao que se incorpora a declaración responsable da
entidade, de data 23 de marzo de 2016, de non ter solicitadas ou ter concedidas outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade que a que constitúe o obxecto deste
convenio.
Desta vontade común entre o Concello e a Asociación nace o acordo que se plasma no
convenio obxecto do presente expediente, no que se reflictan as condicións, pactos,
obrigacións e compromisos asumidos polas partes.
CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
O vixente exercicio presupostario (2016) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
extraordinaria do 09/12/2015, inclúe expresamente a partida presupuestaria nominativa
9240 4890008 “Convenio Asociación Xordos”, cunha dotación orzamentaria de 6.000,00 €.
DOCUMENTACIÓN
A “Asociación de Personas Sordas de Vigo”, segundo o disposto no art. 14 da LXS e Base
38ª.9 das BEP, acredita, documentalmente, o cumprimento dos requisitos necesarios para
acadar a condición de beneficiaria, a saber:
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1. Certificados de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:
1. Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data 26/04/16
2. Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 08/04/16
3. Seguridade Social, de data 15/04/16
4. Concello de Vigo, de data 26/04/16
2. Declaración responsable do presidente da entidade, de data 23/03/2016, de non
incorrer en ningunha das prohibicións e circunstancias do artigo 13 da LXS, así
como, de non ser debedora, por resolución, de procedencia de reintegro.
Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude expresa da correspondente Xunta Directiva para o inicio do convenio e
nomeamento da persoa responsable da sinatura do convenio (anexo I).
2. Declaración responsable e autorización (anexo II).
3. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
III).
4. Certificación bancaria do número de conta da entidade ou asociación.
5. Contrato de traballo.
6. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para
a súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización, participantes asistentes
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
7. Memoria explicativa, que inclúe datos identificativos da entidade, fundamentación,
obxecto, finalidade do convenio, descrición da actividade ou servizo para o que se solicita a
súa celebración: funcións do intérprete e tipoloxía de servizos que se cubrirán por este
profesional, datos relativos aos servizos de interpretación realizados no ano 2015, vixencia,
persoas beneficiarias, difusión da publicidade, recursos necesarios, avaliación do servizo de
intérpretes de LSE e orzamento, que recolle o custes salariais derivados da contratación
dunha persoa titulada en Interpretación de Lingua de Signos Española, durante os meses de
maio a outubro de 2016 (01/05/16- 31/10/16), e que se reflicte a seguir:

CUSTE SALARIAL 2016
INTÉRPRETE LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
XORNADA A TEMPO PARCIAL (01/05/16-31/10/16)
GRUPO DE COTIZACIÓN
SALARIO BASE

5
574,62 €
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PARTE PROPORCIONAL PAGAS EXTRAS

191,54 €

SALARIO BRUTO

766,15 €

BASE DE COTIZACIÓN

766,15 €

CONTINXENCIAS COMÚNS

180,81 €

FOGASA, ETC.

57,46 €

CNAE

12,64€

SEGURIDADE SOCIAL DA EMPRESA
COSTE ASOCIACIÓN/MES

250,92 €
1.017,07 €

INDEMNIZACIÓN CONTRATO TEMPORAL
CUSTES SALARIAIS TOTAIS

153,23 €
6.255,65 €

Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.
ANTICIPO
Atendendo ao disposto na Base da execución do presuposto nº 38.7, poderase tramitar un
pago anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de
fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo
as actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique
o destino dos fondos solicitados e as necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
O citado precepto, na redacción dada ao mesmo pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cando houbesen solicitado a declaración de concurso, foran
declarados insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en concurso,
estean suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei 22/2003, de 9
de xullo, concursal, sen que concluíra o período de inhabilitación previsto na sentenza de
cualificación do concurso.
Por este motivo, no momento da solicitude de anticipo, a beneficiaria deberá achegar
declaración responsable, de non incorrer en ningunha das prohibicións ou circunstancias
deste precepto.
PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
Aínda que o convenio desprega a súa vixencia no período comprendido entre a data da súa
sinatura e o 31 de outubro de 2016, son gastos subvencionables aqueles que se realicen
entre o 01/05/16 e o 31/10/16, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira
indubidable respondan á natureza do proxecto subvencionado.
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A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo co art. 31.3 da LSG.
Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 2 de novembro de 2016.
A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
A conta xustificativa presentarase en calquera dos lugares previstos no art. 38.4 da Lei
30/92, do mesmo xeito que a/s solicitude/s para concorrer ao procedemento.
O pago da subvención obxecto deste convenio, se realizará, conforme o artigo 34.3 da LXS,
previa a xustificación polo beneficiario, da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou
adopción do comportamento para o que se lle concedeu nos termos establecidos na
normativa reguladora da subvención, producíndose a perda do dereito ao cobro no suposto
de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 37 da
mesma Lei e a Base 38ª.8 das BEP.
A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente co
código IBAN ES59 2100 4257 9222 0004 0723 (LA CAIXA), segundo código de conta cliente
de data 12/02/2016, emitido pola entidade bancaria.
NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN
A teor do disposto no art. 24 da LSG, a resolución que se adopte notificaráselle á entidade
interesada, de acordo co previsto no art. 58 da Lei 30/1992, de RXAP e PAC.
O convenio de colaboración se rexistrará na BDNS no momento da concesión do convenio,
conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no portal de
transparencia do Concello de Vigo.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa no presuposto.
RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, as poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta
de Goberno Local.
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Segundo os arts. 116 e 117 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, os actos administrativos que
poñen fin a vía administrativa, poden ser recorridos potestativamente en reposición ante o
mesmo órgano que os ditou no prazo dun mes, se o acto fora expreso ou, se non o fora, de
tres meses, ou ben directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1
LRXCA). Contra a resolución do recurso de reposición non se poderá interpor de novo este
recurso, senón que procederá interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de
dous meses establecido no art. 46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso Administrativa (LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a
aquel en que se notifique a resolución expresa do recurso de reposición ou en que este
deba entenderse presuntamente desestimado.
Á vista do exposto, de conformidade co art. 20.2 da Lei 9/2007, 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e art. 124, apartados 4º e 5º, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e o apartado 4.18º da Resolución de delegacións do alcalde de data
19/06/2015, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 6.000 € (seis mil euros), con
cargo á partida presupostaria 9240 4890008, denominada “Convenio Asoc. Xordos” incluída
no vixente orzamento municipal, a favor da entidade “Asociación de Personas Sordas de
Vigo”.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
“Asociación de Personas Sordas de Vigo” (CIF.- G-36622835), cuxo obxecto é axudar ao
financiamento dos custes salariais, derivados da contratación dun profesional intérprete da
lingua de signos a tempo parcial, durante os meses de maio a outubro de 2016 (01/05/1631/10/16) e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONDECER á referida entidade,
unha subvención de 6.000 € (seis mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos
art. 24 da LSG e 58 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, con indicación expresa de que, contra o
mesmo, poderán interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun
mes ou recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo
de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á
recepción da notificación do acordo, de conformidade cos arts. 116 e 117 da Lei 30/92, de
RXAP e PAC e arts. 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de
reposición non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto
expresamente o primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do
prazo máximo dun mes establecido para ditar e notificar resolución.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A “ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS DE VIGO” PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS
DERIVADOS DA CONTRATACIÓN DUN INTÉRPRETE DE LINGUA DE SIGNOS
En Vigo, na casa do Concello de Vigo, a ----- de----- de dous mil dezaseis
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REUNIDOS
Dunha parte, o Excmo. Sr. D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do
Concello de Vigo (CIF P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n, de Vigo.
Doutra parte, Dona Mª José Cruz Agra (DNI: 36134120Q), en calidade de presidenta da
“Asociación de Personas Sordas de Vigo”, con CIF: G-36622835, con domicilio social na
Rúa Romil, 24 Baixo, de Vigo, en nome e representación da mesma, segundo resulta da
certificación incorporada ao expediente 7346/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de
Réxime Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto
Refundido en materia de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os
dereitos fundamentais a participar directamente na actividade da administración municipal e
a autoorganizarse a través de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir
a participación senón tamén a promovela activamente.
II- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), a “Asociación de Personas Sordas de Vigo” (ASV),
atópase inscrita no Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo
có número 266/92.
III.- Que a entidade “Asociación de Personas Sordas de Vigo”, conforme ao establecido no
artigo 7 dos seus Estatutos asume a representación e defensa dos intereses das persoas
xordas e dos seus familiares no seu ámbito territorial, a cuxo efecto asume, entre outros, os
seguintes fins e actividades:
•

Representar ás persoas que a integran, participando nos foros sociais e organismo
públicos oportunos

•

Traballar para mellorar a calidade de vida das persoas xordas e dos seus familiares
nos eidos familiar, infantil, educativo, sanitario, laboral e calquera outro

•

Traballar para acadar un marco legal que permita a plena igualdade e participación
social das persoas xordas

•

Traballar para conseguir o recoñecemento legal e social adecuado para a Lingua de
Signos Española, impulsando a súa investigación e difusión.

•

Impulsar o pleno acceso das persoas xordas a todos os niveis do sistema educativo,
fomentando o bilingüismo- biculturalismo

•

Promover o acceso á formación e ao emprego das persoas xordas en igualdade de
oportunidades que o resto da cidadanía
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•

Fomentar a autonomía e a independencia das persoas xordas e a eliminación de
barreiras de comunicación

•

Potenciar e dar continuidade aos servizos de intérpretes de Lingua de Signos en
todos os ámbitos das vida social, velando pola adecuada formación das persoas
intérpretes

•

Sensibilizar á sociedade sobre as necesidades e demandas das persoas xordas e
dos seus familiares

•

Fomentar a investigación sobre calquera tema de interese para mellorar a situación
social e a calidade de vida das persoas xordas e dos seus familiares

IV.- Entre os principios que informan a actuación da ASV, encóntranse o respecto á
pluralidade e diversidade dos seus asociados, a transversalidade nas súas actuacións, a
participación igualitaria entre homes e mulleres, ou a autonomía, independencia e
protagonismo das persoas xordas. As súas actividades están abertas a calquera beneficiario
que reúna as condicións esixidas pola índole dos seus fins.
As accións desenvolvidas pola ASV foron evolucionando dende o obxectivo de crear un
“punto de encontro” na cidade, ata o momento actual no que se persegue o logro dunha real
e efectiva participación das persoas xordas na sociedade, mellorando a súa calidade de vida
e tentando ofrecer cada vez un maior número de actividades e servizos.
V.- Que o Concello de Vigo, é coñecedor das actividades que ven realizando a ASV para
atender as necesidades deste colectivo, e en consideración ao seu interese tanto social,
público e de promoción dunha finalidade pública, e tendo en conta que a ASV é a principal
representante deste colectivo, estímase conveniente a concesión da subvención solicitada
co obxectivo de establecer un marco de colaboración entre o servizo de Participación e
Atención Cidadá e a ASV para aumentar os medios humanos ao servizo deste colectivo, co
fin de mellorar, por unha banda, as tarefas de xestión e organización do persoal directivo,
laboral ou colaborador da devandita asociación para levar a cabo as actividades
programadas no local social, e por outro lado, garantir a cooperación entre estas dúas
entidades para que nas súas actividades anuais poidan contar cun profesional intérprete da
lingua de signos que facilite a comunicación directa ás persoas con discapacidade auditiva.
VI.- Que o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, aprobado polo Pleno Xeral, en
sesión extraordinaria do 09/12/2015, prevé nominativamente, na partida 9240.4890008
“Convenio Asoc. Xordos”, a concesión dunha subvención por importe de 6.000 € a favor da
“Asociación de Persoas Sordas de Vigo”.
VII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia (LSG), o convenio será o instrumento habitual para
canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración
concedinte, as partes intervenientes conclúen o presente convenio co fin de regular os
termos da súa concesión, cuxo obxecto é axudar ao financiamento dos custes salariais,
derivados da contratación dun profesional intérprete da lingua de signos a tempo parcial
durante os meses de maio a outubro de 2016 (01/05/16- 31/10/16), tanto para mellorar os
servizos ofertados no seu local social, como aqueles outros requiridos pola Concellería de
Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos e demais asociacións
legalmente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións. O custe salarial, segundo
memoria achegada pola entidade, é o reflectido a seguir:
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CUSTE SALARIAL 2016
INTÉRPRETE LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
XORNADA A TEMPO PARCIAL ( 01/05/16-31/10/16)
GRUPO DE COTIZACIÓN

5

SALARIO BASE

574,62 €

PARTE PROPORCIONAL PAGAS EXTRAS

191,54 €

SALARIO BRUTO

766,15 €

BASE DE COTIZACIÓN

766,15 €

CONTINXENCIAS COMÚNS

180,81 €

FOGASA, ETC.

57,46 €

CNAE

12,64€

SEGURIDADE SOCIAL DA EMPRESA

250,92 €

COSTE ASOCIACIÓN/MES

1.017,07 €

INDEMNIZACIÓN CONTRATO TEMPORAL
CUSTES SALARIAIS TOTAIS

153,23 €
6.255,65 €

VIII.- Que a entidade ASV, non incorre en ningunhas circunstancias e prohibicións recollidas
no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a
condición de beneficiaria da subvención, atópase ao corrente das súas obrigas tributarias
coas administracións estatal, autonómica e local, e fronte a Seguridade Social e non é
debedora por resolución de procedencia de reintegro, segundo resulta das declaracións
responsables e certificacións que incorporadas ao expediente.
IX.- Que en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e
económico que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a
entidade “Asociación de Personas Sordas de Vigo”, o Concello de Vigo e a devandita
asociación conveñen a súa colaboración no ámbito sociocomunitario e a celebración deste
convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade “Asociación de Personas Sordas de Vigo” comprométese a colaborar
coa Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do
Concello de Vigo en canto a prestación dos servizos dun intérprete da lingua de signos e,
concretamente, a:
a) Contratar os servizos do profesional intérprete da lingua de signos a tempo parcial
durante os meses de maio a outubro de 2016 (01/05/16 - 31/10/16), organizar e
planificar o traballo que vai desempeñar.
b) A persoa contratada para a prestación do servizo de intérprete de lingua de signos
deberá cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, Seguridade Social e
saúde laboral.
c) Encargarse de facer os pagos das cantidades correspondentes a terceiros, no que
respecta a soldos, seguros, retencións etc., motivadas polas accións emprendidas
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d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)
o)

neste convenio, a tal efecto, a Asociación deberá presentar copias dos documentos
acreditativos da cotización á Seguridade Social e de retención e ingreso a conta do
IRPF respecto da persoa dependente da asociación adicado ao cumprimento do
obxecto do presente convenio.
O Concello de Vigo, en ningún caso, asumirá responsabilidade algunha respecto ao
referido persoal.
Os servizos a realizar polo profesional intérprete da lingua de signos
desenvolveranse conforme as peticións e planificación anual da “Asociación de
Personas Sordas de Vigo”. Todas as demandas deberán ser cubertas, na medida do
posible, na súa totalidade, en especial, en materia de horarios.
Nas conferencias, relatorios ou na organización de eventos en coordinación co
servizo de Participación e Atención Cidadá, facilitarase o enderezo, o horario e as
condicións da sala, a situación do intérprete e os descansos periódicos (de 5 a 10
minutos por cada 30 minutos de interpretación realizada), atendendo sempre ás
peticións formuladas polo profesional intérprete da lingua de signos, para favorecer a
recepción e a calidade da mensaxe, e ademais facilitarase sempre que foxe posible
e, como mínimo, cunha semana de antelación, un resumo ou copia do relatorio a
impartir. Comunicarase calquera incidencia que imposibilite ou aprace a actividade e,
no seu caso, a nova data e horario de celebración.
O horario de prestación de servizos será tan flexible coma sexa posible,
instaurándose a realización de vinte e cinco horas semanais, organizándoas dende
a “Asociación de Personas Sordas de Vigo” conforme a planificación presentada.
O código deontolóxico da profesión de intérprete de lingua de signos garante a
confidencialidade, a fidelidade na comunicación e a obxectividade do seu traballo. As
condicións nas que se desenvolverán os servizos deben ser claras e explícitas,
coñecidas e aceptadas por ambas as partes.
O servizo ofrecido polo intérprete será totalmente gratuíto.
O custe imputable ao Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
“Asociación de Personas Sordas de Vigo” para o ano 2016, será o correspondente
ao período de contratación real do/a intérprete da lingua de signos, é dicir, de maio a
outubro de 2016 (01/05/16- 31/10/16) e o custe que subvencionará o Concello de
Vigo, en ningún caso, superará o importe conveniado de 6.000 €.
Facilitar a actuación de inspección, control que, en calquera momento, poderán
realizar os técnicos do Concello de Vigo, para o seguimento e comprobación do
cumprimento do obxecto do convenio, polo que, a entidade estará obrigada a
achegar canta información e documentación se lles solicite.
Presentar ao Concello, a través do Servizo de Participación Cidadá, no prazo e nos
termos sinalados na cláusula novena do presente convenio, a memoria final, sobre o
desenvolvemento da actividade e cumprimento do obxecto do convenio, xunto coa
correspondente memoria económica, que incluirá a conta xustificativa de gastos
subvencionados e balance anual.
Darlle ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a
través de presenza destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, subministrado
polo servizo de Participación e Atención Cidadá, que se trata dunha servizo
subvencionado, respectando en todo momento a súa imaxe corporativa.
Dispor dos permisos e autorizacións necesarias para o desenvolvemento das
actividades.
Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma
finalidade, reciba doutras entidades públicas ou privadas.
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p) En xeral, cumprir coas obrigas establecidas para as entidades beneficiarias das
subvencións no artigo 14 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións
(LXS)
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
a) Artellar os medios técnicos para a orientación, supervisión e avaliación das
actividades.
b) Conceder directamente á entidade “Asociación de Personas Sordas de Vigo”
unha subvención por importe de 6.000 €, con cargo á partida orzamentaria nº
9240 480008, denominada “Convenio Asoc. Xordos”, co obxecto de axudar ao
financiamento dos custes salariais, derivados da contratación, a tempo parcial
dun profesional intérprete da lingua de signos, durante os meses de maio a
outubro de 2016 (01/05/16 - 31/10/16).
c) Respectar a estrutura organizativa da Asociación de Personas Sordas de Vigo.
d) Obter e requirir a información necesaria, a fin de determinar o cumprimento por
parte da asociación do acción conveniada.
e) Determinar, á vista da información e documentación achegada no momento da
xustificación, segundo o disposto na cláusula 9ª, a correcta execución e
cumprimento dos obxectivos marcados e, no seu caso, liquidar as contías
correspondentes en concepto de axuda económica derivada da súa execución.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra
administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
A entidade 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, coa
presentación da xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá
superar, illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto
no que se procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e
34 do RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de
17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago anticipado de
ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos con carácter
previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo a prestación do
servizo obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o
destino dos fondos solicitados e a necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se
establece na cláusula novena deste convenio.
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Será requisito necesario que a entidade acredite non incorrer en ningún dos supostos do art.
31.6 LSG.
De conformidade co art. 42 e ss. do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún
tipo de garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da
actividade subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa Asociación
de Persoas Sordas de Vigo.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma,
procederá a redución da subvención na mesma proporción. A comunicación destas
circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo
caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución do
servizo que constitúe o obxecto do convenio. O art. 29 da LXS entende que un beneficiario
subcontrata cando concerta con terceiros a execución total ou parcial da actividade que
constitúe o obxecto da subvención. Porén, non se considera como tal a contratación
daqueles gastos en que debe incorrer a beneficiaria para realizar por si mesma a actividade
subvencionada.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade do financiamento
municipal do proxecto subvencionado mediante a inserción do logotipo oficial do Concello
de Vigo en todo o material divulgativo ou informativo que se publique ao respecto. Así
mesmo, colocará, en lugar preferente da sede social da entidade, un cartel publicitario,
anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das actividades da
asociación para o ano 2016.
Oitavo.- A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art.
18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, última modificación 20 de
maio de 2016.
Noveno.- O pagamento da subvención realizarase logo de que a beneficiaria xustifique o
cumprimento do obxecto do convenio. A xustificación da subvención realizarase pola
Asociación de Personas Sordas de Vigo mediante a presentación dunha memoria final, coa
súa correspondente conta xustificativa que acredite o cumprimento total do obxecto e
condicións do convenio. O prazo máximo para achegar esta xustificación será o 2 de
novembro de 2016.
A conta xustificativa conterá, con carácter xeral, a seguinte documentación:
1. Solicitude de abono da subvención.
2. Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das
condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas
e dos resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a
seguinte información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
2. Datas e lugar de prestación do servizo.
3. Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
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4. Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do
curso, horas de formación e a identificación dos participantes e do monitor/a cos
seus apelidos e nome, enderezo e/ou número de teléfono.
5. Actuacións realizadas.
6. Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e
publicidade relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello
de Vigo a difusión pública do cofinanciamento.
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa,
os gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto dos gastos,
CIF/NIF do emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base
factura/nómina, no seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención.
Así mesmo, riscarase cun “x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e
reflectirase a suma total dos gastos xustificados e a suma total dos documentos
orixinais achegados, tendo presente que deben xustificarse gastos por importe igual
ou superior ao proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, e
orixinais pola parte subvencionda, na forma prevista na Base 38.4 das Bases de
Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas, podendo substituírse 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 de subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía do seu custe
total.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir,
como mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o
número de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta que:
•

•

•

•

os documentos xustificativos orixinais achegados poderán devolverse á beneficiaria,
previa solicitude por escrito no momento da súa presentación, en cuxo caso, e para
posibilitar o control da concorrencia das subvencións, serán validados e
compulsados polo servizo xestor, mediante selo existente ao efecto, no que se fará
constar a subvención para cuxa xustificación foron presentados, indicando o
porcentaxe do mesmo que se imputa á subvención
os gastos realizados acreditaranse mediante facturas e/ou nóminas e demais
documentos xustificativos, os cales deberán incluír todos os elementos legalmente
esixidos.
os elementos que deberán incluírse nunha factura serán os sinalados pola normativa
en cada caso aplicable (art. 6 RD 1619/2012), considerándose imprescindible que
recolla o nome ou razón social da empresa que factura e o seu NIF, data de emisión,
importe e detalle de cada un dos obxectos ou conceptos facturados, Imposto sobre o
Valor Engadido (IVE) de forma diferenciada, base impoñible, tipo do IVE aplicable e
importe total. Si se trata de facturas que conteñan retención de impostos (IRPF)
deberá igualmente acreditarse o ingreso da retención.
os gastos realizados acreditaranse mediante documentos que inclúan todos os
requisitos legalmente esixidos
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•

•
•

•

•

•

•

en ningún caso, os orixinais poderán ser substituídos por copias compulsadas nin se
admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega, albarás, resgardos
bancarios...
de conformidade co carácter finalista das subvencións, non se admitirán documentos
xustificativos que correspondan a conceptos non presupostados no proxecto.
para considerar debidamente acreditados os custes salariais correspondentes a
gastos de persoal, deberán acompañarse copias do contrato de traballo, nóminas
correspondentes asinadas polo perceptor e pagadas, Modelo 111, de retención e
ingresos a conta do IRPF do trimestre correspondente,
coas respectivas
acreditacións bancarias de pago, así como, tc2 (relación nominal de traballadores) e
tc1 (recibos de liquidación de cotizacións á Seguridade Social) acompañados dos
correspondentes comprobantes de pago.
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse o gastos acreditados deducido o IVE
o IRPF será subvencionable cando se acredite que se practicou a pertinente
retención, e que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da
Administración Tributaria
xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das
cotas da Seguridade Social

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia ou, no seu caso, declaración
responsable de non percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes
doutras administracións ou entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou
de Organismo Internacionais.
f) A beneficiaria acreditará estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e
coa Seguridade Social, así como, non ser debedora, por resolución, de procedencia de
reintegro. Porén, non será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as
obrantes no expediente de concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
- Que responde da veracidade da información e da autenticidade da documentación
achegada
–
Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos foron abonados aos seus expedicionarios
ou, no seu caso, aos titulares do dereito que incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de
aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi
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practicada a pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e
ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados,
excesos obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora
correspondente (artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, e art. 17.3 e 33.3 la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a
xustificar é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) Fotocopia do contrato de traballo
i) No caso de solicitude de anticipo, declaración responsable de non incorre en ningunha
das prohibicións o situacións do art. 31.6 LSG
Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES59 2100 4257 92 2200040723 (LA CAIXA)
Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá
acreditar estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade
Social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar
por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de
Subvencións de Galicia.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no 2016 no período comprendido entre
o 01/05/16 ao 31/10/16.
Xustificaranse os gastos polo concepto e importe solicitados: os gastos subvencionados
teñen carácter finalista, non se admite compensación ou substitución por outros conceptos
ou importes diferentes aos consignados na solicitude de subvención.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade
que determinou a concesión da subvención será comprobada polo servizo da Concellaría
Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos. O xefe do servizo de
Participación e Atención Cidadá 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 cuarto.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellaría de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos e
pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo quinto.- Procederá ao 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 37 da LXS.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
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presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención,
procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o
reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso,
Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4
de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora.
Décimo sétimo.- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do
seu representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento 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 obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Parques, Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do
Concello de Vigo.
Décimo oitavo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo
que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do
estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia;
os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen
neste convenio; as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo noveno.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión
do convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e
no portal de transparencia do Concello de Vigo.
Vixésimo.- O presente convenio terá vixencia dende a data da súa sinatura ata o 31 de
outubro de 2016, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por cuadriplicado exemplar,
en Vigo,
----- de -------de 2016.
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POLO CONCELLO DE VIGO,
O ALCALDE

POLA “ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS”,
A PRESIDENTA,

Abel Caballero Álvarez

Mª José Cruz Agra

10(764).DAR CONTA DA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES 1º
SEMESTRE 2016. EXPTE. 98094/210.
Dáse conta do informe-proposta do 15/07/16, do concelleiro-delegado de
Seguridade:
Nº EXPTE

DATA
DECRETO

PARTIDA

TIPO

ASUNTO

ADXUDICATARIO

RC

IMPORTE

95833/210 26/01/16 13302269900

SERVIZOS

Gastos
orixinados XENÉRICO
pola petición informes
ao rexistro mercantil

12615

150,00 €

95836/210 26/01/16 13302270605

SERVIZOS

Valoracion de Vehícu- PERISOBER S.L
los

12616

4.500,00 €

95896/210 26/01/16 13302200200

SUBMINISTROS

Adquisición e material XENERICO
informático

14617

2.000,00 €

96874/210 26/04/16 13302270605

SERVIZOS

Estudio acústico de SONEN CENTRO DE 46999
ubicación das festas ACUSTICA
de Coia

2.274,80 €

96997/210 26/04/16 13302260100

SERVIZOS

Gastos protocolarios XENERICO
xornadas P4ITS

48423

1.500,00 €

97116/210 04/05/16 13302200100

SUBMINISTROS

Adquisición de libros

XENERICO

48879

300,00 €

97273/210 20/05/16 13302219900

SERVIZOS

Proxecto Rutaescola

ECOPLANIN XESTION 53829
E INFORMACION AMBIENTAL S.L

7.350,75 €

97398/210 30/05/16 13302260200

SERVIZOS

Campaña publicitaria ECOVIGO
PEDALIÑA 2016
DAD

97399/210 30/05/16 13302269900

SERVIZOS

97731/21

SUBMINISTROS

22/06/16 13302219900

PUBLICI- 58678

7.309,03 €

Gastos diversos PE- XENERICO
DALIÑA 2016

58679

5.000,00 €

Subministro
PVD

65200

2.994,75 €

conos BAYGAR SL

A Xunta de Goberno Local queda informada.
11(765).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DO PROXECTO DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN AV. GARCÍA BARBÓN. FASE I”.
EXPTE. 2566/440.
Dáse conta do informe-proposta do 19/07/16, do xefe do servizo Administrativo e
Control Orzamentario, conformado polo concelleiro-delegado de área:
I.- Antecedentes.
1.- A Xunta de Goberno Local de data 14 de agosto de 2014 acordou aprobar o proxecto
técnico-que inclúe memoria, planos e presuposto- para executa-las obras de RENOVACIÓN
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DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA AVDA. GARCÍA BARBÓN. FASE
I por un importe total de 2.027.463,88 euros (IVE excluido), con cargo ao Plan de
Investimentos recollido no acordo de prórroga da concesión administrativa da Xestión
Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, outorgado a favor de
Aqualia-FCC.
2.- A Xunta de Goberno Local de data 28 de novembro de 2014 acordou o nomemanto da
dirección facultativa da obra e qedar enterada das características técnicas da mesma,
remitidos por parte da concesionaria Aqualia-FCC.
3.- En data 3 de agosto de 2015 procedeuse á recepción parcial das obras realizadas ata
ese intre e á paralización das obras pendentes de excución: beirarrúas a marxe do lado do
mar, dende Rúa Oporto ata Serafín Avendaño.
4.- En data 5 de xullo de 2016 o Enxeñeiro de Caminos, Canais e Portos, director facultativo
da obra, D. Jerónimo Centro Castaños emite informe técnico solicitando autorización para a
redación dunha modificación do proxecto de obras, coa xustificación técnica que a
continuación se transcribe:
“Tralo replanteo desta nova fase de obra e revisión de servizos soterrados coa información
facilitada tamén polas sondaxes executadas durante 2015, e realizado estudio do entorno in
situ, comprobase a antigüedade das edificacións do ámbito, con cimentacións máis
sensibles que as da marxe xa executada, e comprobase tamén que o colector de
saneamento a executar deberá estar máis profundo do previsto no proxecto aprobado en
X.G.L. en novembro de 2014, polo que se considera necesario estudiar a execución das
zanxas con sistema de contención de entibación especial de gran profundidade distinta a
recollida no proxecto de referencia, de modo que se protexa con maior garantía tanto a
seguridade dos traballadores da obra como dos usuarios do entorno. Así mesmo para a
execución das acometidas considerase necesario o emprego de medios especializados de
excavación en mina (tipo perforación dirixida ou similar) de modo que se minimice a
afección en superficie, e polo tanto a afección a veciños e usuarios, mellorando así mesmo
a seguridade na obra, polo que queda xustificado o interese público das modificacións
plantexadas.
Polo aquí exposto e tendo en conta a profundidade do saneamento a executar e o estado
do entorno atopado trala reanudación das obras, é implícito a necesidade de modificar as
unidades de obra previstas no proxecto para a fase de intervención na marxe pendente de
execución no relativo a contención de terras.
As citadas modificacións suscitadas non alteran substancialmente a actuación e non
supoñen unha variación na clasificación do contratista. Estas modificacións atenden a
adecuacion do proxecto e das especificacións da prestación a realidade xeolóxica, hídrica e
estructural do entorno, posto de manifesto con posterioridade ao comezo da obra o cal non
foi previsible aplicando toda a dilixencia requerida con anterioridade, polo que están
recollidas dentro do artigo 107 do TRLCSP, como modificacións non previstas na
documentación que rixe a licitación.
Os prezos contradictorios que propoñerá a dirección facultativa, consecuentes ás solucións
técnicas adoptadas, atenderán ao cadro de prezos de unidades de obra que rixe as obras
de inversions da Entidade Concesionaria, aprobado en X.G.L. do 22 de marzo de 2013 e
referiranse á data de licitación calculados sobre a base do Proxecto orixinal aprobado para a
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adxudicación da obra en todo o que se refire aos prezos unitarios de man de obra, materiais
e maquinaria, e a os custos indirectos dos prezos descompostos.
Todo iso non provocará variación do presuposto económico aprobado, manténdose
íntegramente o seu importe de adxudicación por un prezo de 2.027.463,88 euros (antes de
IVE) quedando xustificado o total da inversión económica.
As citadas modificacións, estímase que non supoñen alteracións dos fins e características
básicas do proxecto inicial e que son de interese para unha adecuada solución do obxecto
da obra contratada, sendo modificadas pola aparición de patoloxías que non poideron ser
previstas no proxecto inicial e que corresponden co estado das estructuras de cimentación
das edificacións existentes así como a profundidade necesaria para o colector de
saneamento. Así mesmo considerase que o modificado non suma prestacións
complementarias ás inicalmente contratadas, non altera o obxecto do contrato e non
cumpre finalidades novas non consideradas na documentación preparatoria deste proxecto
de obra e polo tanto non incorpora unha prestación susceptible de utilización ou
aproveitamento independente .
As modificacións que se plantexan non alteran as condicións de tramitación da obra,
recollidas no procedemento de control das obras de inversións da entidade concesionaria
Aqualia, aprobados na Xunta de Goberno Local de data 08 de marzo de 2013”
Fundamentos técnicos e xurídicos
I.- A necesidade da modificación do proxecto e a súa xustificación figuran no informe da
Dirección facultativa da obra de data 05.07.2016 transcrito no antecedente 4 deste informe.
II.- En data 21.11.2011 a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo acordou aprobar a
prórroga da concesión administrativa de xestión integral da auga.
No punto III do citado Acordo da Xunta de Goberno Local aceptase o compromiso da
concesionaria asumido no seu escrito de aceptación de prórroga do contrato para a
financiación dun plan de investimentos nas accións que se indican e según as contías e
prazos de execución sinaladas no mesmo.
III.- En data 08.03.2013 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar a ordenación do
Procedemento de Contratación a seguir nas obras con cargo ao referido Plan de
Investimentos.
No punto III do citado acordo establécese que dende a Área de Fomento proporase á Xunta
de GobernoLocal encomendar á entidade concesionaria Aqualia a redacción do
correspondente proxecto técnico, previa xustificación da conveniencia e idoneidade do
investimento.
IV.- No punto IV do citado acordo establécese que “as modificacións do proxecto, previa
proposta da Dirección de Obra someteranse á aprobación da Xunta de Goberno Local e
notificaranse á Entidade Concesionaria.
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V- En data 22.03.2013 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o cadro de precios de
unidades de obra, establecido como obrigatorio no punto II do Procedemento de
Contratación a seguir no Plan de Investimentos de Aqualia.
O proxecto modificado debe por tanto, igualmente que a redacción do proxecto, cinguirse ao
citado cadro de prezos de unidades de obra aprobado pola Xunta de Goberno Local. No
caso de unidades que non figuren no mesmo aos prezos xerais de mercado, tal e como se
establece no citado acordo.
VI.- Procedimento a seguir.- O procedmento a seguir será o mesmo que de aprobación dun
proxecto técnico regulado no Acordo da Xunta de Goberno Local de data 08.03.2013, e que
é o seguinte:
–
Unha vez que por parte da Xunta de Goberno Local se autorice o inicio do
expdediente deberá procederse por parte da entidade Aqualia-FCC á redacción da
modificación.
–
A dirección técnica previa conformidade do Concelleiro Delegado da Área -Fomentosometerá á consideración da Xunta de Goberno Local a aprobación do modificado do
proxecto e ordenará á entidade condcesionaria a inclusión da actuación no plan de
investimento e a realización dos trámites correspondentes á súa contratación.
–
Posteriormente a entidade concesionaria AQUALIA-FCC dará conta á Xunta de
Goberno Local do correspondente contrato de obra no que se especificrán os apartados
contemplados no punto III.c.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO
1º.- Autorizar o inicio do expediente de modificación do proxecto das obras “Renovación de
Redes de Abastecemento e Saneamento en Avda. García Barbón. Fase I”
2º.- Designar ao Enxeñeiro de Caminos, Canais e Portos,, D. Jerónimo Centrón Castaños,
como director do proxecto de obras de Renovación da Rede de Abastecemento
Saneamento en Avda. García Barbón. Fase I.”

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

12(766).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
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E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
dez minutos. Como secretaria dou fé.
me/rs
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.
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